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Vezetői összefoglaló
Bevezető – előzmények
A jelen tanulmány az „A fenntartható közlekedés fejlesztése az információszolgáltatás és az
intermodalitás javításával a magyar-szlovák határtérségben1” című projekt keretében készült el,
amely kezdeményezés azzal a céllal indult útjára, hogy felmérje a teljes magyar-szlovák
határtérségben a környezetbarát közlekedésre vonatkozó információhoz való hozzáférés, valamint
a tömegközlekedés és a kerékpáros közlekedés intermodális összekapcsolásának helyzetét és
fejlesztési lehetőségeit. A projekt három pénzügyi és további egy szakmai partner
együttműködésével

valósult

meg:

a

KTI

Közlekedéstudományi

Intézet

Nonprofit

Kft.

vezetőpartnerként, az Inštitút priestorového plánovania (röviden IPP) és a Nyugat-Pannon
Nonprofit Kft., valamint a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (röviden GySEV) szakmai partnerként
vett részt a feladatokban.
A tanulmány a fentiek alapján azt célozta meg, hogy feltérképezze a közösségi közlekedés (ezen
belül is elsősorban a vasúti személyszállítás) és a kerékpáros közlekedés kapcsolódásának
lehetőségeit, amelyek alapján javaslatokat fogalmazzon meg a térség adottságainak és a helyi
szereplők szándékainak figyelembe vételével. A javaslatok kidolgozása során számba vettük a
jelentősebb turisztikai vonzerők és a közlekedési központok jellegzetességeit, a közösségi
közlekedési hálózatok jelenlegi és (a következő 7 évben várhatóan realizálódó fejlesztések hatására
kialakuló) jövőbeni struktúráját is.
A tanulmány a teljes magyar-szlovák határtérséget felméri, s mivel a dokumentum két országot
érint, a maga jellegzetes gazdasági, társadalmi és közlekedési struktúrájával, így a készítők azt a
módszert választották, hogy a teljes dokumentum minden fejezet két részre oszlik: egy magyar és

1
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egy szlovák oldalt érintő elemzésre. A jelen összefoglaló követi ezt a logikát, számba véve a
legfontosabb megállapításokat, eredményeket.

A régió helyzetértékelése
A tanulmány a Szlovák Köztársaság és Magyarország közös határa mentén elterülő térség egészét
fedi le, mintegy 654,8 km hosszúságú határszakasszal. Szlovák oldalon 5 megye (NUTS 3-as
területegység) és 13 járás (LAU1 területegység) található a szigorúan vett határ menti térségben,
míg a magyar területről 5 +1 (Heves megye északi része) és 25 járás került be az elemzett területek
körébe (a határszakasz 30 km-es sávjában elhelyezkedő járások összessége).

Magyar oldal bemutatása:
Gazdasági-társadalmi viszonyok:
9
2

A vizsgált terület magyarországi részén, mintegy 26 300 km területen 3 millió lakos él, beleértve
Budapest állandó lakosságát is. A főváros a fejlettségi mutatók tekintetében önálló területi egységet
alkot Pest megyével (Közép-magyarországi régió – NUTS2 szint), azonban a legtöbb mutató külön
értelmezi a főváros közigazgatási egységét, de így is elmondható, hogy Budapest nélkül is a térség
és az ország leginkább prosperáló területe Pest megye. A szerencsés geopolitikai helyzetéből
adódóan Győr-Moson-Sopron megye rendelkezik a legtöbb pozitív mutatóval, elsősorban az
autóipari és beszállítói bázisát tekintve, de több területen is komoly regionális központként
funkcionál. A térség gazdasági szempontból sajátos képet mutat: a keleti országrészt magába
foglaló Borsod-Abaúj-Zemplén megye megközelíti a nyugati terület megtermelt GDP-jét,
ugyanakkor Komárom-Esztergom és Nógrád megyék – fejlett szomszédaikhoz képest – komoly
hátránnyal küzdenek (Nógrád megye az ország legalacsonyabb számmal járul hozzá az ország
összteljesítményéhez). A foglalkoztatottsági szint és a munkanélküliségi ráta követi a megye / járás
gazdasági fejlettségi szintjét: jellemző, hogy a 2008-ban bekövetkezett válság elsősorban az
autóipart és feldolgozóipart érintette, melyek főbb bázisai Nyugat- és Közép-Dunántúlon, illetve

Közép-Magyarországon találhatók, így az érintett két mutató tekintetében a legnagyobb visszaesést
éppen ezekben a fejlett megyékben voltak kénytelenek elviselni. A gazdasági-társadalmi
viszonyokat illetve a prosperitást szintén nagyban befolyásolja a jelenlévő felsőoktatási intézmény
és annak kapcsolata a saját térségével: Nógrád és Komárom-Esztergom megyékben csak kisebb
főiskolák, illetve egyetemek kihelyezett karai, tanszékei találhatók, míg Sopron, Győr, Miskolc és
természetesen Budapest és környéke jelentős (nemzetközi szinten is elismert) campusoknak helyt
adó városok. Összefoglalva a fentieket a térség nyugati és középső része rendelkezik a legjobb
adottságokkal, és ebből adódóan kisugárzással is, melyet indokolt lenne kihasználni a határmenti
területeken: a nyugati térségben a kölcsönös előnyök erősítése okán, a középső területen pedig a
dél-szlovákiai területek felzárkózása érdekében.

Közlekedési körkép:
Magyarországra jellemző a Budapest centrikus, sugaras közlekedési infrastruktúra szerkezet. Ennek
megfelelően a nemzetközi vonalak is elsősorban budapesti érintettséggel haladnak át az országon, s
a tanulmány szempontjából releváns határmenti térségben ezen hálózatok jelentős része keletnyugati irányban halad át a régión:
-

az M1-es autópálya (Budapest – Győr – Hegyeshalom), valamint a 85-ös főútvonal (Győr –
Csorna – Sopron) és az M3-as autópálya (Budapest – [Miskolc –] Nyíregyháza),

-

1. sz. vasútvonal (Budapest – Győr – Hegyeshalom), 8. sz. (Győr–Csorna–Sopron) és a 80. sz.
vasútvonal (Budapest – Hatvan – Miskolc),

-

a Duna folyama, amely fél Európát átszelő VII. számú páneurópai folyosónak tekinthető,

-

végül, de nem utolsósorban az EUROVELO 6 és 11, amely csak részben tekinthető keletnyugati irányultságú hálózatnak, mivel a 6-os számú, a Dunát követő útvonal Esztergomtól
kezdve délre fordul, a 11. számú útvonal pedig Tornyosnémetitől kis kitérőkkel északkeletről dél-nyugat felé veszi az irányt a Tisza mentén.
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Ugyanakkor folyamatban van több észak-déli irányú főútvonal felértékelődése, illetve jelentős
térségi szintű forgalmat bonyolít, vagypedig jelenleg is alkalmas nagyobb közlekedési forgalom
ellátására, mint:
-

a nemzetközi CETC Route 65 részeként hazánkban 86-os főútvonalként jelzett közút
(elsősorban a növekvő teherforgalom okán), az M2 autóút Vác felé, az M30-as tervezett
meghosszabbítása Tornyosnémeti településig (TINA közlekedési folyosó részeként Kaunas–
Lublin–Eperjes [Prešov] – Kassa [Košice] – Miskolc – Debrecen – Nagyvárad [Oradea]
vonalon),

-

a 16. sz. vasútvonal (Hegyeshalom–Rajka–Rusovce [Oroszvár]), 70. sz. Budapest Nyugati
pályaudvar – Szob oh.), a 90. sz. (Felsőzsolca–Hidasnémeti oh.) és a 92. sz. vasútvonal
(Miskolc–Bánréve),

-

az Országos Területrendezési Tervben (röviden OTrT) nevesített és kiépítésre váró főbb
hazai kerékpáros gerincvonalak: 2. sz. Északkeleti határmente kerékpárút (Szob–Kemence–
Balassagyarmat–Szécsény–Salgótarján–Cered–Ózd), 21. sz. Palócok földje kerékpárút
(Szécsény–Hollókő–Pásztó–Zagyvaszántó), 22. sz. Bükki kerékpárút (Ózd–Szilvásvárad–Eger)
és a 23. sz. Nyugat-zempléni kerékpárút (Gönc–Szerencs–Miskolc–Eger–Szilvásvárad).

A határtérség nyugati részein (Esztergomig) valamint az Ipoly folyó területén élők számára
behatároltak a határátlépés lehetőségei, a folyókon hídon vagy komp segítségével lehet átkelni és
ezáltal a másik országba jutni. Főként a turisztikai célú és a helyi lakosok kishatáron történő
forgalmának kiszolgálására elsősorban a kompokkal (és egyéb vízi úton) történő átjutási
lehetőségeket bővítik, de ahol indokolt, nagyobb beruházást is beterveznek (pl. Komáromnál az új –
tervezett gyorsforgalmi utat is kiszolgáló – közúti híd vagy az Ipolyon átívelő kerékpáros és gyalogos
híd megépítése). A középső és keleti országrészekben főként a meglévő közúti és vasúti
infrastruktúra javításával illetve a megszüntetett kapcsolatok újraélesztésével, valamint a tervezett
kerékpáros útvonalak megépítésével lehet a két ország közlekedési viszonyait javítani.
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Turizmus helyzete:
A gazdasági és közlekedési helyzethez képest kissé eltérnek a térség turisztikai adottságai: a legtöbb
szálláshelyet Borsod-Abaúj-Zemplénben találjuk, a legtöbb vendég ugyanakkor Győr-Moson-Sopron
megyébe érkezett, s ebben a megyében realizálódott a legtöbb vendégéjszaka is (ezen belül is 45%ban külföldiek révén, amely szintén a legmagasabb érték a vizsgált megyék között).
A több napos látogatásra érkező vendégek átlagosan 2,4 napot töltenek a szálláshelyükön, s ez az
érték minden megyére elmondható – pl. Komárom-Esztergom megye jelentős veszteséget kellett,
hogy elviseljen a 2008-as éhez képest, míg Nógrád megyében enyhe növekedés volt tapasztalható,
hogy elérje az átlagkörüli értéket.
Az elmúlt 10 éves időszakban elsősorban európai uniós támogatással több fontos turisztikai
attrakciót sikerült felújítani, bővíteni, újra megnyitni vagy megépíteni, ami azzal a pozitív hatással is
jár, hogy a jelenleg kevésbé látogatott térségek számára is fontossá kezd válni a saját értékeinek
megismertetése a látogatókkal. Ehhez pl. kisebb-nagyobb programok szervezésével vagy természeti
és kulturális látnivalónak bemutatásával (pl. a túraútvonal kijelölése, egy kiadvány piacra dobása,
stb.) járulnak hozzá, de több település tervezi, hogy a térségen keresztül haladó (vagy ezután
megépített) gerincútvonalhoz csatlakozzon a saját kerékpárútjával, vagy helyi piacok szervezésével
vonzza a turistákat. Ezáltal is erősödhet a helyhez való kötődés, és ösztönzi a helyben realizálható
bevételt.

Szlovák oldal bemutatása
Gazdasági-társadalmi viszonyok:
A Transhusk Plus projekt által érintett térség szlovák oldali része 13 járásból tevődik össze,
amelyeknek a területén mintegy 1,2 millió lakos él. A térség lakosságának szociális-gazdasági
helyzetére vonatkozó adatok elemzéséből kitűnik, hogy a lakosság megélhetéséhez a térség nyugati
része biztosítja a legkedvezőbb feltételeket. A vizsgált adatok többségénél jellemző az a trend, hogy
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azok értéke nyugatról kelet felé haladva fokozatosan csökken. A határ menti térség nyugati
részében elsősorban a népsűrűség, az egy főre jutó regionális szintű bruttó hazai termék szintje, a
tartós munkanélküliségi mutató (az összes nyilvántartott munkanélküliek számán belül), a 250 főnél
több alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások, illetve a felsőfokú végzettséggel rendelkező lakosok
száma alapján mutat magasabb, pozitívabb eredményeket, mint a határ menti térség középső és
keleti

területei. Az egyes

tevékenységi

körök

alapján

besorolt

vállalkozások

területi

elhelyezkedésére vonatkozó adatok megoszlása is jellemző. A vizsgált térség valamennyi régiójában
magas a szolgáltatások nyújtására specializálódott vállalkozások száma. Az adatok kiértékelése
megerősítette Pozsony és környéke domináns helyzetét, amelynek a megye saját határain túl is
jelentős kisugárzása van.

Közlekedési körkép:
A mutatók elemzése a közlekedési rendszereken belül igazolta a nyugati rész jobb ellátását és
fejlettségét a közép- és keleti résszel való összehasonlításban. A nyugati terület határmenti
részeiben jelentősebb a közúti infrastruktúra, és a Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és
Regionális Fejlesztési Minisztériuma által nyilvántartott összes fő vasútvonal közel fele szintén itt
található. Ezen kívül a belföldi hajóközlekedés legjelentősebb vízi közlekedési útjai, és közforgalmú
kikötői a tárgyalt terület nyugati részében találhatók. A kerékpáros infrastruktúra tekintetében a
legjobb felszereltséggel a vizsgált terület középső része rendelkezik. A kerékpárút összes típusának
hossza Besztercebánya megyében megközelítőleg 2600 km, ami a többi határmenti megyével való
összehasonlításban közel háromszor hosszabb kerékpárút hálózatot jelent. Fontos megállapítás
született a személygépkocsik számának, és a közúti közösségi közlekedés által szállított személyek
számának alakulására irányuló számítások elemzéséből is. Az elmúlt években a lakosság
motorizációja az egész határmenti térségben megközelítőleg 20 százalékkal emelkedett, míg a
közösségi közlekedés által szállított személyek száma közel 25 százalékkal csökkent. A fenntartható
és környezettudatos mobilitás elérése érdekében ezen adatok csak növelik a közösségi közlekedés
támogatásának jelentőségét, és kiemelik e negatív irány intenzívebb megoldásának szükségességét.
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Turizmus helyzete:
A határmenti megyék mindegyike rendelkezik a szabadidőtöltés bőséges lehetőségeivel (tekintve a
lehetőségek számát vagy sokszínűségét), azonban a feldolgozott elemzés rámutatott bizonyos
negatív jelenségekre, melyek hosszútávon jelentősen csökkenthetik az idegenforgalom
versenyképességét az egész vizsgált területen. A hazai és külföldi turisták látogatottsági adatait
nyújtó, elérhető idegenforgalmi statisztikákból látható, hogy majdnem az összes határmenti
járásban csökkent vagy stagnált a látogatottság az elmúlt években (2008-tól). A belföldi látogatók
száma az egész vizsgált területen 6 százalékkal csökkent, a külföldi turisták esetében pedig közel 19
százalékkal. Ez a tendencia a hazai és külföldi vendégéjszakák átlagos számában is megmutatkozott:
a hazai vendégek körében az egész térségben 12 százalékkal csökkent, a külföldi vendégek
tekintetében pedig nem egész 7 százalékkal. Azonban paradox módon nőtt a szálláshelyek száma:
2008-tól vizsgált időszakban nem egész 5 százalékkal nőtt a szálláshely-kapacitás, ami abszolút
értékben csaknem 1000 férőhellyel való növekedést jelent a térség szálláshelyein. A feldolgozott
elemzésekből kapott fejlődési tendenciák értékelésénél azonban nem szabad figyelmen kívül
hagyni, hogy a vizsgált időszakban jelentkezett a gazdasági világválság, mely jelentős hatással volt a
turizmus számainak alakulására.

A térség szervezeti, pénzügyi, jogszabályozási kerete, és a fenntartható turizmus és
közlekedés jelentősebb megvalósult projektjei

Magyar oldal bemutatása:
Magyarországon a turizmus területén több, különböző céllal és szinten létrejött szervezeti forma
nyújt támogatást a vállalkozóknak:
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a) Magyar Turizmus Zrt.
b) Tourinform irodák
c) turisztikai desztináció menedzsment szervezetek
A Magyar Turizmus Zrt. a Magyar Állam által alapított (és a turizmust irányító mindenkori
minisztérium, jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztérium által felügyelt) szervezet, amelynek
elsődleges célja a nemzeti turisztikai és közösségi agrár-, valamint bormarketing tevékenység
ellátása. A tourinform irodák a Magyar Turizmus Zrt. szakmai irányításával látják el feladataikat, s
jelenleg közel 130 turisztikai információs iroda működik az országban. A TDM szervezetek az előbbi
szervezeti rendszertől eltérően önkéntes alapon szerveződnek, az adott település, térség vagy régió
önkormányzatai, civil szervezetei és turisztikai vállalkozásai alapítják meg, és céljuk az érintett
területi egység turisztikai identitásának erősítése, a saját szolgáltatói körének és attrakcióinak
helyzetbe hozása.
A közlekedés többféle struktúra mentén szerveződik. Tanulmányunk szempontjából első sorban a
közösségi közlekedés – autóbuszos, vasúti és vízi személyszállítás – és a kerékpáros közlekedés bír
jelentőséggel. A helyközi személyszállításért a közelmúltig a nagyrészt megyei szinten működő,
többségi állami tulajdonban álló Volán-társaságok voltak felelősek, melyeket 2015. januárjától
regionális szintű központokba integrálták. A közforgalmú vasúti személyszállítást hazánkban két
társaság látja el: Nyugat-Magyarországon a Magyar Állam, az Osztrák Köztársaság és a STRABAG SE
tulajdonában álló Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (GYSEV) szolgáltat, az ország nagyobb részén
pedig a MÁV-START Zrt. Vízi személyközlekedés a magyar-szlovák határszakaszon elsősorban a
Dunán zajlik, a folyón megvalósuló menetrendszerinti személyszállítást az állami tulajdonban lévő
MAHART Passnave Személyhajózási Kft. végzi. Végül a kerékpáros közlekedés szervezése két nagy
szervezeti szintbe rendeződik. Egyrészről a helyi önkormányzatok (vagy összefogások, társulások)
vállalják a kerékpáros útvonalak kiépítését és a hozzájuk kapcsolódó programok népszerűsítését.
Másrészről a kerékpáros egyesületek szervező, tájékoztató, népszerűsítő tevékenységet végeznek,
kampányokat szerveznek, valamint a hatóságok munkáját segítik szakértői tanácsadással.
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A regionális fejlesztési ügynökségek hazánkban fontos szerepet játszanak a területi tervezésben és
területfejlesztésben. Az 1990-es évek végén alakultak meg a regionális szintű döntéshozó
testületek, a regionális fejlesztési tanácsok, ezek munkaszervezetei a regionális fejlesztési
ügynökségek (RFÜ-k). A tanácsok hatáskörébe utalták a hazai területfejlesztési célú támogatásokról
szóló döntési jogot, s az RFÜ-k végezték a pályáztatás, támogatási szerződések kezelése és az
ellenőrzés folyamatát is egészen 2015-ig.

Szlovák oldal bemutatása:
Szlovákia esetében – a jogszabályi keretnek köszönhetően –, központi közigazgatási szervként a
Közlekedési, Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztérium a turizmus területének szabályozásért
felelős intézmény. A meghatározott feladatok ellátásában természetesen több helyi, térségi,
megyei vagy regionális hatáskörrel rendelkező szervezet vesz részt.
A turizmus feladatainak ellátását biztosítják vagy segítik a következő szervezetek:
a) magasabb szintű területi egységek,
b) települések önkormányzatai,
c) a Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztériuma által

irányított közhasznú társaság,
d) megyei idegenforgalmi szervezetek,
e) területi idegenforgalmi szervezetek és
f) turisztikai információs központok.

A közlekedés területén – a fent nevezett minisztériumon túl – részt vesznek a feladatok ellátásában
a területi közigazgatási szervek, települések és szállítási magáncégek is.
A területi közigazgatási szervek tekintetében a SzK NT Tg 416/2001 sz. jogszabály rendelkezik
bizonyos hatáskörök átruházásáról a központi államigazgatási szervektől, a vonatkozó
rendelkezések alapján átvették a kompetenciákat a vasúti és közúti útszakaszok felett. A
települések a SZK NT Tg. 369/1990 sz. a települések rendjéről szóló törvény alapján gondoskodnak a
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helyi közösségi közlekedésről, és a magánfuvarozók számára a megszerzett licencek és
jogosultságok lehetőség nyílik a személyek és áruk szállítására.
A területfejlesztésben jelentős szerepet játszanak a regionális fejlesztési ügynökségek. Fő
tevékenységük inkább az érintett résztvevők hálózatba szervezésére és segítésére összpontosul,
hogy közös tevékenységgel biztosítsák a térség fejlődését. A SZK NT Tg. 539/2008 sz. törvény
részletesen szabályozza a régió gazdasági és szociális potenciáljának növelése érdekében
tevékenykedő jogi személyiséggel rendelkező ügynökségek feladatait.

Végül a határmenti térség fejlődésének fontos szereplői az európai területi társulások (magyarul:
ETT-k, angolul: EGTC-k), akik magyar és szlovák önkormányzati, nonprofit és for-profit szervezetek
partneri közösségeként jöttek létre. A társulások célja a határon átnyúló, transznacionális és
nemzetközi együttműködés egyszerűsítése és támogatása. A társulások jogi személyiséggel és
jogképességgel bírnak, így önálló pályázóként is folyamodhatnak támogatásért a projektjeik
megvalósításához.

Az elmúlt időszakban több példaértékű kisebb-nagyobb kezdeményezés megvalósulására került sor,
melynek számossága nem teszi lehetővé a bemutatását ennek a tanulmánynak a keretei között. A
készítők azokat – a témához illeszkedő – projekteket gyűjtötték össze, melyek az elmúlt 10 évben
európai uniós támogatásokból valósultak meg, és illeszkednek valamilyen valós vagy képzeletbeli 2
fejlesztési stratégiához. A legfontosabb jellemzőjük ezeknek a beruházásoknak valamilyen egyedi
ötlet vagypedig a témához illeszkedő hiány, szükséglet kielégítése, egy nagyobb rendszer egy-egy
fontos eleme.

2

Ez alatt értendő: nem került kidolgozásra egy, az adott települést vagy térséget érintő fejlesztési program, de a
megvalósult és a tervezett fejlesztések mutatnak jól körülhatárolható egy fejlődési irányt.
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A kezdeményezések listaszerűen (a részletes információk a 2. fejezetben és a mellékletekben
találhatók):
Magyar oldal
A térség nyugati része:
-

-

-

-

-

-

-

Az 1. sz. főutat tehermentesítő kerékpárút
építése Mosonmagyaróvár – Levél –
Hegyeshalom (oh) közötti szakaszon
Kerékpárút-építés Győr és Abda között
Győr város kerékpárforgalmi hálózatának
fejlesztése
Dunakiliti - Doborgaz (Dobrohošť) gyalogos és
kerékpáros híd (előkészítése)
Duna-menti kerékpárút III. ütem 4.
szakaszának Halászi és Darnózseli közötti
kerékpárút építése
Nyergesújfalu - Bajót települések közötti
kerékpárút megépítése
Tatabánya - Vértesszőlős - Tata településeket
összekötő kerékpárút építése az Által-ér
mentén
Tatabánya, Tata, valamint a tatabányai és tatai
kistérség közúti közösségi közlekedésének
fejlesztése
Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő
intermodális központ közlekedési
kapcsolatainak fejlesztése
Intermodális közösségi közlekedési központ
létrehozása Dorogon - megvalósíthatósági
tanulmány készítése
Budapest - Esztergom vasútvonal
rekonstrukciója, I. ütem
Transdanube: „Alpokalja – Fertő táj kerékpár
barát régió”
Környezetbarát közlekedés fejlesztése a FertőHanság területén: kerékpáros turizmus
infrastruktúrájának megteremtése Kapuváron

A térség középső része:
-

Dunaparti panoráma kerékpárút építése
Szentendrén
Kerékpárút és kiszolgáló létesítmények építése
a budakalászi Duna parton
Budapest-Szob regionális kerékpárút hiányzó
Dunakeszi északi szakaszának kiépítése
Salgótarján Észak - Dél irányú kerékpárút
kiépítése
P+R és B+R parkolók kialakítása Szobon,

Szlovák oldal
A térség nyugati része:
-

-

-

Határmenti nemzetközi közlekedés – Nemzetközi
buszjárat „Bratislava-Nové SND – Jarovce –
Rusovce – Čúnovo – Rajka útvonalon”
Kerékpárutak határok nélkül – tanulmányok és
tervek
Kerékpárutak határok nélkül – 1. építési szakasz
Révkomárom – Vág – Komárom kerékpárút, és
csatlakozása a nemzetközi útvonalhoz
Bősi vízmű Körtvélyesi víztározója határon átnyúló
elérhetőségének javítása
Dobrogaz – Dunakiliti gyalogos és kerékpáros híd
Rendszeres buszjárat létrehozása Nagymegyer –
Győr útvonalon, turizmus és foglalkoztatottság
támogatás céljából
Vasútvonal Pozsony – Dunaszerdahely – Komárom
TRANSDANUBE Projekt
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A térség középső része:
-

-

-

Kerékpáron Hollókőről Murányaljáig– határon
átnyúló kerékpárutak megvalósításának
előkészítése
Megvalósíthatósági tanulmány a vasúti forgalom
újraindításáról az Ipoly-völgyben
Fekete Balog és Nagybörzsöny erdei vasutak
együttműködése, koordinált idegenforgalom
fejlesztés
Szlovák és magyar élményvölgyek történelmi

Magyar oldal
Gödöllőn és Veresegyházán
Korszerű forgalomszervezési és utas
tájékoztatási rendszer térségi bevezetése
Nógrád megyében
Kisvasutak turisztikai célú fejlesztése a
Börzsönyben
Transdanube: „Egynapos programcsomagok
kerékpárral és közösségi közlekedés
igénybevételével” ÉS „Egy hét kerékpáron,
vonaton és vízen három országban”

-

-

A térség keleti része:
-

ACCESS2MOUNTAIN - Az Alpok- és Kárpátok
közlekedési lehetőségeinek javítása a
fenntartható turizmus feltételeinek magasabb
szintű biztosításáért
Kerékpáros létesítmény kialakítása MiskolcKistokaj- Mályi- Nyékládháza települések
között (I. ütem)
Menetrend szerinti közösségi közlekedés
logisztikai és IT fejlesztése a Borsod Volán Zrtnél
Miskolc és Felsőzsolca városok közösségi
közlekedésének infrastrukturális fejlesztése
Miskolc városi villamosvasút fejlesztése
(nagyprojekt)

-

-

-

Szlovák oldal
-

kisvasúttal
Novohrad - Nógrád Geopark tanösvény
Természetvédelmi bemutatóhelyek
infrastrukturális fejlesztése Királyréten és az
Ipolymentén

A térség keleti része:
-

Kassa – Sárospatak egybefüggő kerékpáros
főútvonal kialakítása, megépítése és jelölése
Eurovelo 11 kerékpárút

A fenntartható turizmus, közlekedés és szervezeti, pénzügyi, jogszabályi rendszer
SWOT elemzése
A helyzetelemzés és a szervezeti, jogszabályi háttér feltérképezése indokolttá teszi a helyzet
egyfajta értékelését, annak felmérését, mely területeken tapasztalhatók kihasználható előnyök, és
hol kell ügyelni a hátrányokból adódó kockázatokra. A tanulmányban mindkét ország tekintetében
elkészültek a SWOT elemzések, mégpedig a


Gazdaság és turizmus



Közlekedés



Települési kapcsolatok
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Intézményrendszer



Finanszírozási rendszer



Jogi szabályozás



Területi tervezés

területekre. A részletes elemzések a 3. fejezetben találhatók, de a legfontosabb észrevételeket itt is
összegyűjtöttük.
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Magyar oldali megállapítások:
Erősségek
-

a határtérségben megtalálható gazdasági és
turisztikai központok megfelelő vonzereje

-

nagymértékben kiépült, jelenleg is
dinamikusan fejlődő közúti közlekedési
kapcsolatok;
meglévő és elsősorban a nyugati területeken
elfogadható színvonalú vasúti infrastruktúra;
két EuroVelo (6 és 11-es) kerékpáros útvonal,
kapcsolódó (bővülő) hálózattal;
a vízi közlekedésben folyó fejlesztések pozitív
hatása;

-

-

-

az országok nyugati térségében (pl. Pozsony
vonzáskörzetében) és a működő ETT-k
vonatkozásában tapasztalható határon túli
együttműködések pozitív eredményei (közös
fejlesztések);
a turisztikai célú szervezetek egy része
információ szolgáltatás vagy
szolgáltatásszervezés tekintetében a helyi
sajátosságokra épülve működik (pl. tourinform
irodák, TDM szervezetek);
2004-től jelentős mennyiségű, fejlesztésekre
fordítható és elérhető támogatások, s a
kedvezményezettek körében több, mint 10
éves tapasztalat;

Gyengeségek
-

a nyugatról kelet felé haladva egyre gyengülő
hatékonyságú gazdasági potenciál, kevesebb
innovatív kezdeményezéssel és együttműködési
hajlandósággal;

-

elenyésző számú közösségi közlekedési kapcsolat
(Szlovákia felől csak Rajkát, Győrt, Komáromot,
Esztergomot, Vácot és Miskolcot lehet
tömegközlekedéssel elérni),
általában a közösségi közlekedésben hiányzik a
szabályos, minden napra érvényes ütemes
menetrend;

-

-

a kerékpáros hálózat egy-egy területtől eltekintve
hiányos;

-

bizonyos területeken tapasztalható eltérő
szabályozások okán (pl. közlekedésszervezés,
adózás, kistermelői szabályozás, stb.) az
együttműködési hajlandóság akadályoztatása;

-

a MÁV és ZSSK államvasúti személyszállítási
társaságoknál a regionális szervezeti, döntési
szintek hiánya, a magyar oldalon a közösségi
közlekedést térségi szinten megrendelő szerv
hiánya;

-

az eu-s támogatási rendszerbe nem illeszthető
hazai fejlesztési elképzelések számára az azokat
kezelni képes hazai források megszűnése;

-

az új létesítmények építése során a helyi
települési és a megyei szabályozási tervekkel
való összhang követelménye, ennek okán az
adott települések, térségek szándékainak
megfelelő, beruházások valósulhatnak meg;

-

az elmúlt 10 év támogatáspolitikai
intézményrendszerének működésében
tapasztalható lassú ügyintézési folyamat, s a
körülményes és sok adminisztrációs teherrel járó
projekt-előkészítési és megvalósítási időszak;

-

1996 óta kötelező jelleggel készülő koncepciók,
stratégiák, operatív programok és intézkedési
tervek kidolgozásában szerzett nagyfokú
szakmai tapasztalat;

-

az EU-hoz való csatlakozással a településeket,
térségeket érintő fejlesztési terveknek a
mindenkori támogatási rendszerekhez való
igazodása, s a valós, közép- és hosszú távon
indokolt fejlesztési elképzelések betervezésének
elmaradása vagy háttérbe szorulása;
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Lehetőségek

Veszélyek

-

a helyi adottságokon (beleértve a helyi
termékeket is) alapuló kisebb vonzerők
fejlesztése és összekapcsolása;

-

a turizmusban tapasztalható hiányosságok, különös
tekintettel a marketingre és a koncepcionális
fejlesztési elképzelésekre;

-

a szelídturizmus lehetőségei iránti növekvő
kereslet;

-

-

a kerékpáros turizmus határon átívelő, a két
oldalon található attrakciókat összekapcsoló
hatása;

hiányosságokkal küzdő közösségi közlekedés
negatív hatása a szelíd turizmus formáira
(bakancsos, kerékpáros, vízi, stb.);

-

az esetleges és pontszerű beruházások, valamint a
fejlettebb központok elszívó hatása révén a vidéki
térségekben a szükséges közösségi közlekedési
fejlesztések megvalósulására kevés az esély;

-

a közúti projektek előnyben részesítése a közösségi
közlekedési fejlesztésekkel szemben a támogatási
döntéshozatal során;

-

a turizmus és a közlekedés irányításával,
koordinálásával, szabályozásával foglalkozó
intézmények, szervezetek központi koncentrációja,
amely gyengíti a helyi szintű elképzelések
megvalósításának esélyét;

-

helyi turisztikai információ-szolgáltató és szervező
intézmények gyenge finanszírozása megnehezíti a
hatékonyabb kommunikációs tevékenységet, a
helyi image erősítését és a helyi turisztikai
vállalkozások támogatását;

-

a 2014-2020-as tervezési időszakra Magyarország
számára kidolgozott operatív programok esetében
a turisztikai és közlekedési nagyprojektek túlsúlya,
a kisebb és indokolt fejlesztések megvalósulási
esélyének csökkenése;

-

a turizmussal és a közlekedéssel foglalkozó
központi szervezetek, intézmények számának
növekedése révén az adott terület túlszabályozása,
elbürokratizálódása, hiányos koordinációja;

-

a korábbi tervezési időszakokban tapasztalt
hiányosságokra, problémákra hivatkozva a hazai
tervezési folyamatok lassulása, így az elérhető
támogatásokra szánt időszak lerövidülése;

-

-

az európai szintű nemzetközi közlekedési
útvonalak (pl. V. helsinki folyosó)
fejlesztésének jótékony hatása az észak-déli
közlekedési kapcsolatok fejlődésére;
az ütemesített és integrált közösségi
hálózatokkal rendelkező környező országok
tapasztalatai;

-

a mindkét oldalon folyamatban lévő és
tervezett vasúti fejlesztések pozitív hatása;

-

a 2014-2020-as időszakban elérhető SzlovákMagyar Határon Átnyúló Program támogatási
rendszere;

-

a turisztikai ágazat pozíciójának erősödésével a
turisztikai intézményi struktúra
modernizációja;

-

Szlovákiában a közúti közösségi közlekedésben
a térségi megrendelői szint létesítése és egyes
vasúti hálózati elemek megpályáztatása;

-

a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályi
háttér módosulása, az európai uniós irányelvek
és szempontok várhatóan hatékonyabb
figyelembe vételével;

-

a megyei jogú városok számára ún. integrált
települési programok, az egyéb városok
esetében integrált városfejlesztési stratégiák
készítésének kötelezettsége, amely együtt jár a
földrajzi környezetében lévő településekkel
való kapcsolatok, hatások, együttműködések
feltárásával is;
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Szlovák oldali megállapítások:
Erősségek

Gyengeségek

-

jelentős számú természeti érték, kulturális
emlék és turisztikai attrakció a határmenti
területeken;

-

elégtelen intézményi támogatás megyei
idegenforgalmi szervezetek hiánya okán;

-

SK-HU projekt-előkészítés elégtelen finanszírozása;

-

a lezárult határon átnyúló turisztikai projektek
tapasztalatai és know howja;

-

kerékpáros közlekedést célzó idegenforgalmi
csomagok hiánya;

-

elindult, zajló és megvalósult
kezdeményezések a közösségi közlekedés, vizi
közlekedés és kerékpáros közlekedés területén
a határtérségben;

-

problematikus kerékpárszállítás tömegközlekedési
eszközökön;

-

a kerékpárutak telkeinek rendezése, és a
kerékpárút kivitelezés műszaki előírások körüli
problémák;

-

a nemzeti kerékpár stratégia implementációjának
nem megfelelő anyagi támogatása;

-

biztonságos kerékpáros határátkelők hiánya;

-

SK-HU területek kerékpáros térképeinek hiánya,
határon átnyúló útvonaltervező hiánya;

-

jelentős forgalmat bonyolító nemzetközi és
térségi jelentőségű közúti és vasúti vonalak
(elsősorban kelet-nyugati irányban);

kommunikációs akadályok a magas számú
résztvevő okán az idegenforgalom és mobilitás
területén;

-

-

elegendő számú lezárt projekt, mely jó
gyakorlatként használható fel;

magán- és közszféra együttműködésének alacsony
színvonala;

-

-

megyei és regionális idegenforgalmi szervezet
tevékenysége a határtérségben;

az idegenforgalomban dolgozók nyelvismereti
hiányosságai;

-

idegenforgalom és mobilitás fejlesztés szereplőinek
nem megfelelően kiépült hálózata;

-

a nemzeti kerékpár stratégia implementációjának
nem megfelelő anyagi támogatása;

-

a fejlesztési projektek közös finanszírozási
mechanizmusának hiánya;

-

a középső és keleti országrészben az
idegenforgalmi szervezetek lehetőségeinek és
teljesítményének alacsony szintje;

-

autós közlekedés erős preferálása;

-

alacsony számú vasúti főútvonal a térségben;

-

-

-

-

-

működő határon átnyúló közösségi közlekedési
vonalak: Nagymegyer (Veľký Meder) – Győr,
valamint Pozsony (Bratislava) – Horvátjárfalu
(Jarovce) – Oroszvár (Rusovce) – Dunacsúny
(Čúnovo) – Rajka útvonalon;
buszjárat bevezetése Besztercebánya (Banská
Bystrica) – Budapest, valamint Kassa (Košice) –
Miskolc útvonalon;

stabil mértékű támogatás az idegenforgalmi
szervezetek számára a Szlovák Köztársaság
Közlekedési, Építésügyi és Regionális Fejlesztési
Minisztériumtól;
az idegenforgalmi feladatok teljesítését
biztosító szervezetek magas számú fejlesztési
terve;

-

a fejlesztési szervezetek több forrásból történő
támogatásának lehetősége;

-

számos európai területi együttműködési
csoportosulás és regionális fejlesztési
ügynökség működése a határtérségben;
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Lehetőségek
-

a környező országok és az EU tapasztalatok
felhasználása a kerékpáros turizmus fejlesztése
területén;

-

a Szlovák Idegenforgalmi Ügynökség (Slovenská
agentúra cestovného ruchu) tevékenysége a
határmenti régiók népszerűsítése terén;

-

az integrált fejlesztések növekvő támogatása;

-

Veszélyek
-

a kerékpáros közlekedés és kerékpáros turizmus
nem megfelelő kihasználásának kockázata;

-

a szállítási vállalatok függése a Szlovák Köztársaság
Közlekedési, Építésügyi és Regionális Fejlesztési
Minisztériumától kapott támogatás mértékétől;

-

sok résztvevő és érdekelt csoport – az egyéni
érdekek érvényesítése háttérbe szorul;

integrált vonatjegy és a turisztikai látnivalók
jegyeinek bevezetése;

-

lassú és merev törvényhozási – hivatali folyamatok;

-

a politikai preferenciáktól függő fejlődés;

fokozott érdeklődés a kerékpáros közlekedés
iránt egész Szlovákiában a Kerékpáros
közlekedés és kerékpáros turisztika nemzeti
fejlesztési stratégia jóváhagyásának
köszönhetően;

-

a közbeszerzési folyamatok lassítják a fejlesztési,
határon átnyúló projektek kivitelezését;

-

a projektek kivitelezése és az utólagos
finanszírozás közötti időbeni eltolódás hitellel
történő lefedésének hiánya;

-

az EU strukturális alapokból való támogatás
elérésének korlátozott lehetősége Pozsony megye
számára (az EU-s átlag felett fejlettségi szintje
okán);

-

a külföldi turisták számának csökkenése;

-

pénzügyi források megszerzésének lehetősége
az EU közlekedési infrastruktúra fejlesztési
forrásokból;

-

twin cities: Révkomárom (Komárno) –
Komárom és Párkány (Štúrovo) – Esztergom
magas fejlesztési potenciálja;

-

a tervezett vasúti, vizi és közúti közlekedési
projektek pozitív hatásai;

-

együttműködés kialakítása a szlovákiai és
magyarországi idegenforgalmi szervezetek
között;

-

a közös határmenti területfejlesztési
memorandumok kidolgozása az érintett
megyék önkormányzatai között;

-

európai területi együttműködési
csoportosulások fejlődése, mint a határom
átnyúló fejlődés szervezeti formái;

-

a határmenti terület fejlődésére elkülönített
pénzügyi támogatás sémájának kidolgozása;

-

az EU strukturális alapokból való támogatások
elnyerésének lehetősége;

-

külső finanszírozási formák kihasználása a
mobilitás és turizmus fejlődéséhez (beleértve a
PPP projekteket);

-
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Hiányosságok és szükségletek és ezek alapján megfogalmazott Intézkedések és
javaslatok
Az intézkedések és javaslatok csomagja a korábbi fejezetek eredményeit tükrözik, és szervesen
kapcsolódnak a „hiányelemzéshez”, azaz az egyes intézkedések hivatkoznak a megfogalmazott
problémákra, megoldandó feladatokra.

Magyar oldali javaslatok:
Fenntartható közlekedés
Sorszám

1.

2.

3.

4.

Hiány, szükséglet megnevezése
4. a Duna és az Ipoly határfolyókon kevés az átkelő
lehetőség, az ezzel járó strukturális nehézségeken a
meglevő vízi szállítás (pl. kompok, személyszállító
kiránduló és charter forgalom a Dunán) csak keveset
enyhít
5. a kerékpárút-hálózat kiépítése (a gerinc-útvonalakat
is beleértve) várhatóan a helyi önkormányzatok
hatáskörébe kerül, ami különösen a gyengébb
gazdasági potenciállal rendelkező országrészekben
nehézségeket vetít előre
(további kapcsolódási pont: 1. kevés az intermodális
csomópontnak tekinthető közlekedési centrum, ahol
legalább a vasúti és/vagy autóbuszos közlekedést
összekötik a kerékpáros közlekedési lehetőséggel)
5. a kerékpárút-hálózat kiépítése (a gerinc-útvonalakat
is beleértve) várhatóan a helyi önkormányzatok
hatáskörébe kerül, ami különösen a gyengébb
gazdasági potenciállal rendelkező országrészekben
nehézségeket vetít előre
(további kapcsolódási pont: a) a meglévő kerékpárutak
és úthálózat minősége romlik, továbbá az útvonalak
hiányos információkkal vannak ellátva)
4. a Duna és az Ipoly határfolyókon kevés az átkelő
lehetőség, az ezzel járó strukturális nehézségeken a
meglevő vízi szállítás (pl. kompok, személyszállító
kiránduló és charter forgalom a Dunán) csak keveset
enyhít

Fejlesztési intézkedés, javaslat megnevezése
A Dunaremete–Bős (Gabčíkovo) komp
szolgáltatásainak bővítése, a kis területen
használható sétahajó hatóterületének kiterjesztése

Győr–Pannonhalma kerékpárút megépítése,
biztosítva a kapcsolatot az EUROVELO 6 útvonal felé,
és a párhuzamos vasútvonalon kerékpár-szállító
kapacitás biztosítása

A Révkomárom (Komárno) környéki kerékpárutak
felfűzése az EUROVELO 6-ra, összekapcsolva őket a
meglévő magyar oldali kerékpárutakkal; továbbá a
meglévő útszakaszok (pl. Komárom–Ács)
karbantartása, felújítása, valamint a két város
vasútállomásához vezető összekötő kerékpárútszakaszok létrehozása, kerékpáros sávok kijelölése
A Duna határmenti szakaszán a vízen való átkelés
elősegítése kikötők létesítésével kompok és kishajók
számára a következő helyszíneken: Süttő – Dunamocs
(Moča), Neszmély – Dunaradvány (Radvaň nad
Dunajom), Dunakiliti – Doborgaz (Dobrohošť), Gönyű
– Kolozsnéma (Kližská Nemá), Dunaalmás – Pat
(Patince)
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Sorszám

5.

6.

Hiány, szükséglet megnevezése
5. a kerékpárút-hálózat kiépítése (a gerinc-útvonalakat
is beleértve) várhatóan a helyi önkormányzatok
hatáskörébe kerül, ami különösen a gyengébb
gazdasági potenciállal rendelkező országrészekben
nehézségeket vetít előre
1. kevés helyen zajlik tömegközlekedés a két ország
között: néhány szomszédos vagy közeli város között
van forgalom, de mivel egyik esetben sem
beszélhetünk megfelelő szintű, használható
szolgáltatásról, a lakosok csak kis mértékben élnek a
lehetőséggel

Fejlesztési intézkedés, javaslat megnevezése
Mosonmagyaróváron a vasúthoz vezető kerékpárút
kiépítése (összekötve a településen és a térségében
kiépített, aktívan használt útvonalakat is), továbbá a
várost Jánossomorjával összekötő kerékpárút
kiépítése
Rajka – Pozsony (Bratislava), ezen belül Ligetfalu
(Petržalka) között a vasúti személyszállítás
újraindítása, mely kihatással van Szombathely és
Győr, valamint Nagyszombat (Trnava) könnyebb
elérhetőségére, s amelyhez kapcsolódik a
kerékpárkölcsönzés feltételeinek megteremtése is
A Komárom és Esztergom közötti térségben
kerékpárút kiépítse (EUROVELO 6), ezen belül
bizonyos meglévő szakaszok összekötése (pl.
Nyergesújfaluban a települést Bajóttal, valamint a
határ felé kiépített útvonal közötti új úttal –
Nyergesújfalu és Esztergom között)

7.

5. a kerékpárút-hálózat kiépítése (a gerinc-útvonalakat
is beleértve) várhatóan a helyi önkormányzatok
hatáskörébe kerül, ami különösen a gyengébb
gazdasági potenciállal rendelkező országrészekben
nehézségeket vetít előre

8.

4. a Duna és az Ipoly határfolyókon kevés az átkelő
lehetőség, az ezzel járó strukturális nehézségeken a
meglevő vízi szállítás csak keveset enyhít (további
kapcsolódás: 2. kevés a működő közúti, vasúti és vízi
kapcsolat, a határmenti infrastruktúra minősége
gyenge, az utak és vasútvonalak fejlesztésre szorulnak)

Ipolydamásdi híd újjáépítése (Ister Granum ETT-vel
együtt): Ipoly-völgyi kerékpárút alsó szakaszának
megépítése; helembai (Chľaba) vasúti megálló
reaktiválása a budapesti elővárosi közlekedés
kiterjesztésével

9.

1. kevés helyen zajlik tömegközlekedés a két ország
között: néhány szomszédos vagy közeli város között
van forgalom, de mivel egyik esetben sem
beszélhetünk megfelelő szintű, használható
szolgáltatásról, a lakosok csak kis mértékben élnek a
lehetőséggel

A meglévő, a határ két oldalát összekötő közösségi
közlekedési kapcsolatok szorosabbra fűzése,
ütemesítése integrált szemléletben, kiegészítve
hatékony és célirányos marketing tevékenységgel:
Győr–Nagymegyer (Veľký Meder), Komárom –
Révkomárom (Komárno), Esztergom– Párkány
(Štúrovo) térségében

10.

11.

1. kevés helyen zajlik tömegközlekedés a két ország
között: néhány szomszédos vagy közeli város között
van forgalom, de mivel egyik esetben sem
beszélhetünk megfelelő szintű, használható
szolgáltatásról, a lakosok csak kis mértékben élnek a
lehetőséggel
2. kevés a működő közúti, vasúti és vízi kapcsolat, a
határmenti infrastruktúra minősége gyenge, az utak és
vasútvonalak fejlesztésre szorulnak
5. a kerékpárút-hálózat kiépítése várhatóan a helyi
önkormányzatok hatáskörébe kerül, ami különösen a
gyengébb gazdasági potenciállal rendelkező
országrészekben nehézségeket vetít előre
2. kevés a működő közúti, vasúti és vízi kapcsolat, a
határmenti infrastruktúra minősége gyenge, az utak és
vasútvonalak fejlesztésre szorulnak
(további kapcsolódás: b) a kerékpáros turizmus
lehetőségei (vonzerők elérhetősége, szolgáltatások)
jelenleg korlátozottak a térségben, fejlesztésre

A Somoskőújfalu–Fülek (Fil’akovo) közötti
vasútvonalon a személyszállítás újraindítása

Hollókő–Murányalja (Muráň) térségében 70 km
hosszú kerékpárút megépítése, az útvonalat
keresztező, vagy azzal párhuzamos vasútvonalakon a
vasúti személyszállítás újraindítása, fejlesztése
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Sorszám

Hiány, szükséglet megnevezése

Fejlesztési intézkedés, javaslat megnevezése

szorulnak

12.

13.

14.

15.

2. kevés a működő közúti, vasúti és vízi kapcsolat, a
határmenti infrastruktúra minősége gyenge, az utak és
vasútvonalak fejlesztésre szorulnak
(további kapcsolódás: a) a meglévő kerékpárutak és
úthálózat minősége romlik, továbbá az útvonalak
hiányos információkkal vannak ellátva)
5. a kerékpárút-hálózat kiépítése várhatóan a helyi
önkormányzatok hatáskörébe kerül, ami különösen a
gyengébb gazdasági potenciállal rendelkező
országrészekben nehézségeket vetít előre
(további kapcsolódás: b) a kerékpáros turizmus
lehetőségei jelenleg korlátozottak a térségben,
fejlesztésre szorulnak)
2. kevés a működő közúti, vasúti és vízi kapcsolat, a
határmenti infrastruktúra minősége gyenge, az utak és
vasútvonalak fejlesztésre szorulnak
2. kevés a működő közúti, vasúti és vízi kapcsolat, a
határmenti infrastruktúra minősége gyenge, az utak és
vasútvonalak fejlesztésre szorulnak
3. a közelmúltban vasúti határátmenetek kerültek
szüneteltetésre, ahol a meglévő szolgáltatások
emellett sem érték el a kielégítő szintet, de
reaktiválásuk indokolt lehet a meglevő és várható
igényeknek megfelelő szolgáltatás felépítése mellett

Sátoraljaújhely térségében a vasútvonal
villamosításával egyidejűleg felvetődik az igény a
lakosok igényeinek megfelelő vasúti szolgáltatás
kialakítására, beleértve a határon túli területekkel és
vasútvonalakkal való kapcsolat megteremtését,
továbbá a meglévő kerékpárutak karbantartására,
részben felújítására, a kerékpáros forgalom átfogó
helyi kiszolgálására
Sárospataktól északnyugatra az EUROVELO 11
szlovákiai szakaszának megépítése, továbbá
Sárospatak térségében a kerékpáros kölcsönzés és
egyéb szolgáltatások biztosítása (pl. kerékpáros barát
éttermek, szálláshelyek, a fizikai [táblázás] és
elektronikus információszolgáltatás minőségi
fejlesztése (pl. okostelefonos alkalmazások)
Az M30-as megépítése Miskolctól a magyar-szlovák
határig, valamint az elővárosi és távolsági vasúti
kapcsolat reaktiválása, fejlesztése, optimalizálása

Putnok–Szilvásvárad–Eger vasútvonal pálya- és
szolgáltatás-oldali felélesztése/fejlesztése integrált
szemléletben

Fenntartható turizmus
Sorszám

1.

2.

Hiány, szükséglet megnevezése
a) a meglévő kerékpárutak és úthálózat minősége
romlik, továbbá az útvonalak hiányos információkkal
vannak ellátva;
b) a kerékpáros turizmus lehetőségei (vonzerők
elérhetősége, szolgáltatások) jelenleg korlátozottak a
térségben, fejlesztésre szorulnak;
(további kapcsolódás a közlekedést érintő
hiányosságok közül: 5. a kerékpárút-hálózat kiépítése
várhatóan a helyi önkormányzatok hatáskörébe kerül,
ami különösen a gyengébb gazdasági potenciállal
rendelkező országrészekben nehézségeket vetít előre)
a) a meglévő kerékpárutak és úthálózat minősége
romlik, továbbá az útvonalak hiányos információkkal
vannak ellátva

Fejlesztési intézkedés, javaslat megnevezése

Az Eurovelo 6 és 13 összekötése kerékpárútvonalak
építésével, kijelölésével

A meglévő turisztikai kerékpárutak esetében a
megfelelő tájékoztatás biztosítása a turisták számára:
nyomtatott térképek, jelzőtáblák korszerűsítése,
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Sorszám

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Hiány, szükséglet megnevezése

b) a kerékpáros turizmus lehetőségei (vonzerők
elérhetősége, szolgáltatások) jelenleg korlátozottak a
térségben, fejlesztésre szorulnak
a) a meglévő kerékpárutak és úthálózat minősége
romlik, továbbá az útvonalak hiányos információkkal
vannak ellátva (tájékoztató táblák, útjelző táblák,
elektronikusan elérhető információ, térképek,
szolgáltatás-leltár stb.)
b) a kerékpáros turizmus lehetőségei jelenleg
korlátozottak a térségben, fejlesztésre szorulnak
e) Budapestet és néhány kiemelt turisztikai központot
kivéve a vonzerők gyenge marketingje
(további kapcsolódás: 1. kevés az intermodális
csomópontnak tekinthető közlekedési centrum, ahol
legalább a vasúti és/vagy autóbuszos közlekedést
összekötik a kerékpáros közlekedési lehetőséggel)
b) a kerékpáros turizmus lehetőségei jelenleg
korlátozottak a térségben, fejlesztésre szorulnak
(további kapcsolódás:
5. a kerékpárút-hálózat kiépítése várhatóan a helyi
önkormányzatok hatáskörébe kerül, ami különösen a
gyengébb gazdasági potenciállal rendelkező
országrészekben nehézségeket vetít előre)
b) a kerékpáros turizmus lehetőségei (vonzerők
elérhetősége, szolgáltatások) jelenleg korlátozottak a
térségben, fejlesztésre szorulnak
c) a helyi vagy térségi szinten jelentős, egyedi
attrakciók tőkehiány miatt nem kapnak megfelelő
figyelmet és így rejtve maradnak a látogatók előtt
c) a helyi vagy térségi szinten jelentős, egyedi
attrakciók tőkehiány miatt nem kapnak megfelelő
figyelmet és így rejtve maradnak a látogatók előtt
e) Budapestet és néhány kiemelt turisztikai központot
kivéve a vonzerők gyenge marketingje
(további kapcsolódás: 2. kevés a működő közúti, vasúti
és vízi kapcsolat, a határmenti infrastruktúra minősége
gyenge, az utak és vasútvonalak fejlesztésre szorulnak)
c) a helyi vagy térségi szinten jelentős, egyedi
attrakciók tőkehiány miatt nem kapnak megfelelő
figyelmet és így rejtve maradnak a látogatók előtt

Fejlesztési intézkedés, javaslat megnevezése
pontosítása, nagyobb mennyiségű és többnyelvű
tábla kihelyezése, a térségben fellelhető programok
csomagként való kiajánlása; okostelefonos
alkalmazás az információs kínálat elérésére.
Komárom–Tata és térsége (Gerecse) kerékpárútjai
programcsomagokká való alakítása, turisztikai
törzskártyával a térség vonzerejének fokozása, s a
szlovákiai oldal bekapcsolása rendszerbe
(Révkomárom [Komárno] – Párkány [Štúrovo] térség)
A nagy kerékpáros forgalmat bonyolító
Mosonmagyaróvár-Győr kerékpárút karbantartása és
felújítása
A Dunakanyar térségében és a Budapestig húzódó
területen az EUROVELO 6 hiányzó
kerékpárútszakaszainak kiépítése, valamint a Duna
bal partján kerékpárok autóbuszokon történő
szállítási rendszerének kiépítése annak érdekében,
hogy a vasúton meg nem közelíthető turisztikai
látnivalók is elérhetővé váljanak.
Az Ister-Granum ETT koordinálásával kerékpárszolgáltató hálózat kialakítása, kerékpárkölcsönzéssel
és kapcsolódó szolgáltatásokkal, a hiányzó
útszakaszok az érintett önkormányzatok segítségével
– összefogásával történő megépítése

Rába–Duna–Vág ETT által kidolgozott kerékpáros
zarándokút kialakítása

A Bódva Völgye turisztikai programcsomagjának és
szolgáltatási körének kibővítése a szlovákiai
területekre

Az Aggtelek és Szilvásvárad között évente
megrendezett kerékpáros verseny továbbfejlesztése:
a verseny földrajzi kiterjesztése (lehetőség esetén
szlovákiai területek bekapcsolása) és megfelelő
marketing tevékenységgel nemzetközi szintű
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Sorszám

Hiány, szükséglet megnevezése

Fejlesztési intézkedés, javaslat megnevezése
ismertségének biztosítása

10.

11.

c) a helyi vagy térségi szinten jelentős, egyedi
attrakciók tőkehiány miatt nem kapnak megfelelő
figyelmet és így rejtve maradnak a látogatók előtt
f) kevés a magas színvonalú turisztikai szolgáltatás,
amely megfelelő (el)ismertséget kapna
b) a kerékpáros turizmus lehetőségei (vonzerők
elérhetősége, szolgáltatások) jelenleg korlátozottak a
térségben, fejlesztésre szorulnak
e) Budapestet és néhány kiemelt turisztikai központot
kivéve a vonzerők gyenge marketingje

Helyi (turisztikai) törzskártyák összekapcsolása a
kerékpáros és közösségi közlekedési szolgáltatásokkal

Az ETT-k tevékenységének kiterjesztése a helyi
lakosok és a turisták számára szemléletformáló és
információt nyújtó szolgáltatásokra

Intézményi, pénzügyi, jogi és területfejlesztési rendszer
Sorszám

1.

2.

3.

4.

Hiány, szükséglet megnevezése
1. kevés az intermodális csomópontnak tekinthető
közlekedési centrum, ahol legalább a vasúti és/vagy
autóbuszos közlekedést összekötik a kerékpáros
közlekedési lehetőséggel
(további kapcsolódás a közlekedést érintő
hiányosságok közül:
2. kevés a működő közúti, vasúti és vízi kapcsolat, a
határmenti infrastruktúra minősége gyenge, az utak és
vasútvonalak fejlesztésre szorulnak)
1. kevés az intermodális csomópontnak tekinthető
közlekedési centrum, ahol legalább a vasúti és/vagy
autóbuszos közlekedést összekötik a kerékpáros
közlekedési lehetőséggel
(további kapcsolódás a közlekedést érintő
hiányosságok közül: 2. kevés a működő közúti, vasúti
és vízi kapcsolat, a határmenti infrastruktúra minősége
gyenge, az utak és vasútvonalak fejlesztésre szorulnak)
2. sem Magyarországon, sem a szlovákiai térségekben
nem alakultak meg a közlekedési szövetségek, melyek
feladatai közé tartozik a területén elérhető
tömegközlekedési eszközök járatszerkezetének,
menetrendjének, tarifájának összehangolása, a
szomszédos térségek rendszereivel való kapcsolódás
kialakítása, valamint a lakosok, látogatók közlekedési
szokásainak, igényeinek rendszeres felmérése
(további kapcsolódás:
2. kevés a működő közúti, vasúti és vízi kapcsolat, a
határmenti infrastruktúra minősége gyenge, az utak és
vasútvonalak fejlesztésre szorulnak)
1. kevés az intermodális csomópontnak tekinthető

Fejlesztési intézkedés, javaslat megnevezése
A határtérségben működő felsőoktatási (és
középfokú oktatási) intézmények hallgatói igényeinek
felmérése a fenntartható közlekedési és kerékpárral
történő közlekedési szokásaikról annak érdekében,
hogy a jövőben közvéleményt formáló csoport ötletei
megjelenhessenek pl. az intermodális csomópontok
kialakításakor

Az 1. sz. vasúti fővonal Biatorbágy–Tata szakaszán
intermodális csomópontok kialakítása a
vasútállomások célirányos átalakításával, beleértve a
kerékpáros infrastruktúra létesítését és a kerékpárúthálózatba történő becsatlakoztatást szolgáló
összekötő útvonalak létesítését

Közlekedési szövetségek alapítása, integrált ütemes
rendszerek határon túli összehangolása, és
gerincvonalakra ráhordó-terítő helyi-helyközi
buszjáratok indítása a keleti országrész határmenti
térségeiben

A Miskolc–Edelény–Bódvaszilas térségében
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Sorszám

Hiány, szükséglet megnevezése
közlekedési centrum, ahol legalább a vasúti és/vagy
autóbuszos közlekedést összekötik a kerékpáros
közlekedési lehetőséggel

Fejlesztési intézkedés, javaslat megnevezése
közlekedő autóbuszjáratokon a kerékpárszállítás
lehetőségének biztosítása, kiegészítve a kerékpárútvonalakat, turisztikai vonzerőket kiszolgáló
buszmegállók melletti zárt kerékpár tárolók
létesítésével, kerékpáros szolgáltatások
kialakításával, valamint a hatékony információs
szolgáltatások biztosításával (internet, okostelefonos
alkalmazások, kitáblázás, stb.)

Szlovák oldali javaslatok
Fenntartható közlekedés
Sorszám
1.

1. Vasúti közlekedés kihasználatlan potenciálja

2.

1. Vasúti közlekedés kihasználatlan potenciálja

3.

1. Vasúti közlekedés kihasználatlan potenciálja

4.

1. Vasúti közlekedés kihasználatlan potenciálja

5.

2. Gazdaságilag fenntartható közösségi közlekedés

6.

2. Gazdaságilag fenntartható közösségi közlekedés

7.
8.

Hiány, szükséglet megnevezése

3. Kerékpáros közlekedés és kerékpáros turizmus
fejlesztése
3. Kerékpáros közlekedés és kerékpáros turizmus
fejlesztése

Fejlesztési intézkedés, javaslat megnevezése
Rajka – Pozsony vasúti kapcsolat kialakítása
Ipolyság – Drégelypalánk között vasúti kapcsolat
építésének befejezése
Vonatokon történő kerékpár szállítás feltételeinek
szabályozása
Közlekedési kutatások elvégzése a határmenti úti
célok között
Integrált vonatjegy és a idegenforgalmi látnivalók
jegyeinek bevezetése
Garantált támogatási séma kidolgozása a szállítók
számára
Kerékpáros turisztikai fejlesztést célzó megye szintű
pénzügy séma kidolgozása
Kerékpáros közlekedés általános tervei
módszertanának kidolgozása

Fenntartható turizmus
Sorszám
1.
2.
3.
4.

Hiány, szükséglet megnevezése
1. Negatív tendencia a külföldi turisták csökkenő
számába
1. Negatív tendencia a külföldi turisták csökkenő
számába
2. Idegenforgalmi dolgozók nyelvtudása
2. Idegenforgalmi dolgozók nyelvtudása

Fejlesztési intézkedés, javaslat megnevezése
A kerékpáros közlekedést célzó idegenforgalmi
csomagok kialakítása
A határmenti térség fejlesztési
marketingstratégiájának kidolgozása
Nyelvtanfolyamok támogatása
Többnyelvű információs táblák létesítése
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Intézményi, pénzügyi, jogi és területfejlesztési rendszer
Sorszám
1.

1. Koordinálatlan intézményi támogatás

2.

1. Koordinálatlan intézményi támogatás

3.

2. Támogató pénzügyi mechanizmus hiánya

4.

3. Stratégiai tervezés fejlesztése

5.

3. Stratégiai tervezés fejlesztése

Hiány, szükséglet megnevezése

Fejlesztési intézkedés, javaslat megnevezése
Megyei idegenforgalmi szervezetek létrehozása
Memorandum kialakítása az érintett résztvevők
között a fejlődés közös támogatása érdekében
Pénzügyi mechanizmus létrehozása fejlesztési
projektek számára
Határmenti területfejlesztés stratégiai tervének
kidolgozása
Átfogó eszköz kialakítása a határmenti térség
fejlődésének elősegítéséhez egy internetes portál
formájában

A fentiek alapján elmondható, hogy a régió hasonló gondokkal küzd, melyek a közös földrajzi
sajátosságokból, összefonódó történelmi emlékekből és kulturális hagyományokból adódnak.
Emellett azonban a célok megfogalmazása során az országokban esetenként más-más stratégiai
irányra és fejlesztési igényre helyeződik a hangsúly, a tématerületek fontossági sorrendje országterületenként eltérő. A tanulmánynak ez az egyik fontos jellemzője, vagy akár eredményként is
megnevezhető:
-

felhívni a döntéshozók figyelmét arra, hogy a szűkebb-tágabb térségek milyen problémákkal
és hiányokkal küzdenek, és

-

jelezni azokat az eltéréseket, melyek láthatók az egyes országok térségeinek fejlesztési
elképzeléseiben.

A vizsgálatok, a szereplőkkel történt egyeztetések, a szakmai vélemények begyűjtése mind egy
jellegzetes gondolatot vet fel: abban az esetben van esély a határtérség közösségi közlekedésének
és – kerékpáros – turisztikai potenciáljának fejlődésére, ha a helyi, térségi vagy országos szereplők
(az adott fejlesztési terület kapcsán más-más szinten releváns) egymás véleményét, szándékait
figyelembe véve közös célokat fogalmaznak meg, s a konkrét fejlesztések kapcsán szakmai és
hosszú távra szóló szemléletet követnek.
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Melléklet: Jó gyakorlatok
A tanulmány mellékletében szereplő projektek gyűjteménye a teljesség igénye nélkül bemutatja
azokat az elmúlt 8-10 évben megvalósult fejlesztéseket, melyek egyrészről ténylegesen jó példát
mutat(hat)nak a téma és a térség iránt érdeklődőknek, másrészt egy koncepció részeként is
értékelhetők, mint az adott térség fejlesztési stratégiájában illeszkedő egy-egy szegmensei. Azaz a
helyi / térségi szereplők képet kaphatnak arról, milyen irányba kell vagy érdemes továbblépni, hogy
a saját céljaikat is elérhessék és a meglévő eredmények is megfelelő módon hasznosulhassanak.

Összegzés
A tanulmány azzal a szándékkal készült, hogy felmérje a magyar-szlovák határtérségben meglévő és
fejlesztésre váró közlekedési kapcsolatokat, ezen belül is elsősorban a közösségi közlekedés és a
kerékpározás viszonyrendszerét, fejlődési irányait és kitörési pontjait.
A felmérések és elemzések nyomán az alábbi eredmények vehetők számba, melyeket kívánatos
figyelembe venni, ha egy jobban prosperáló és együttműködéseken alapuló régiót szeretnénk
kialakítani:
 a két ország között a meglévő vagy fejlődő közös gazdasági - társadalmi viszonyok ellenére
gyengének mondható a kapcsolat, az együttműködésre kevés jó példa áll rendelkezésre, a 8
éve3 megszűnt valamikori határ lélekben a mai napig elválasztja a két ország lakosait,
vállalkozásait;
 a két ország közötti közlekedési forgalom elsősorban a közúton és magántulajdonban lévő
személyszállító eszközökkel zajlik (azaz személyautóval), a közösségi közlekedés néhány
helyszíntől eltekintve sem közúton, sem vasúton nem tekinthető jelentősnek;
 a kerékpározáshoz az útvonalak ha lassú ütemben is, de épülnek és hálózatosodnak,
ugyanakkor szintén egy-egy jó példától eltekintve a kerékpárok szállítása tömegközlekedési
eszközön nem megoldott;

3

Magyarország 2007-től tartozik a shengeni megállapodás térségébe.
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 a közlekedési infrastruktúra fejlesztése mellett igény van a részletes és elektronikusan is
hozzáférhető, pontos, többnyelvű információk elérhetőségére, melyek az adott település,
térség, régió közlekedési adatain kívül tartalmazzák a fontosabb szolgáltatások, illetve
látnivalók körét is;
A tanulmányt összeállító szakmai csoport tagjai ezúton köszönik meg térségben dolgozó szakmai
szervezetek és szakértők támogatását, szakmai tanácsaikat és észrevételeiket, melyek beépülhettek
a dokumentumba. Reméljük, hogy a tanulmánnyal hozzásegítjük a határmenti térséget a tervezett
és alakulóban lévő elképzelések megvalósításához, annak érdekében, hogy a térségben élők és
idelátogatók számára egy szerves, fejlődni és megújulni képes régió alakulhasson ki, mely megőrzi a
közös természeti és kulturális értékeit is.
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Forrás: Vidákovich István, Google+

1. A határmenti térség közlekedési rendszerének elemzése, figyelembe
véve a fenntartható turizmus hatásait
1.1. A vizsgált terület alapvető társadalmi és gazdasági jellemzői
Magyar oldal
Az elemzés elkészítése során a célterület lehatárolása a jelenlegi közigazgatási, valamint statisztikai
beosztás alapján történt meg. Ennek egyrészt logikai, másrészt adatelérhetőségi okai voltak. Az
információk több esetben csak NUTS-3-as szinten hozzáférhetők, ebben az esetben a vizsgálat
kizárólag megyei szinten lehetséges. A magyar közigazgatási rendszer átalakítási folyamatának
következményeként 2014-ben végleg megszűnt a kistérség, mint statisztikai egység. Helyét a
közigazgatásilag is értelmezhető járás vette át, így a határ menti térségek mélyebb elemzése során
is ez a szint került kiválasztásra. Az összehasonlíthatóság szempontjából egyes adatsorok
átstrukturálása vált szükségessé, így a korábbi, települési szintű információk a jelenlegi járási
rendszer szintjén lettek aggregálva. Az ábrák és diagramok területi logika alapján épülnek fel,
nyugat–keleti irányban az alábbi egységek kerültek vizsgálat alá megyei szinten:


Győr-Moson-Sopron megye,



Komárom-Esztergom megye,



Pest megye,



Nógrád megye,



Heves megye,



Borsod-Abaúj-Zemplén megye.

Járási szinten – a könnyebb értelmezhetőség érdekében – csupán a határ menti 20-30 km-es sávba
eső területek adatai kerültek feldolgozásra. Ez az alábbi járásokat tartalmazza:


Soproni járás (Győr-Moson-Sopron megye),



Kapuvári járás (Győr-Moson-Sopron megye),



Csornai járás (Győr-Moson-Sopron megye),
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Mosonmagyaróvári járás (Győr-Moson-Sopron megye),



Győri járás (Győr-Moson-Sopron megye),



Komáromi járás (Komárom-Esztergom megye),



Tatai járás (Komárom-Esztergom megye),



Esztergomi járás (Komárom-Esztergom megye),



Szobi járás (Pest megye),



Rétsági járás (Nógrád megye),



Balassagyarmati járás (Nógrád megye),



Szécsényi járás (Nógrád megye),



Salgótarjáni járás (Nógrád megye),



Bátonyterenyei járás (Nógrád megye),



Pétervásárai járás (Heves megye),



Ózdi járás (Borsod-Abaúj-Zemplén megye),



Putnoki járás (Borsod-Abaúj-Zemplén megye),



Kazincbarcikai járás (Borsod-Abaúj-Zemplén megye),



Edelényi járás (Borsod-Abaúj-Zemplén megye),



Szikszói járás (Borsod-Abaúj-Zemplén megye),



Encsi járás (Borsod-Abaúj-Zemplén megye),



Gönci járás (Borsod-Abaúj-Zemplén megye),



Sárospataki járás (Borsod-Abaúj-Zemplén megye),



Sátoraljaújhelyi járás (Borsod-Abaúj-Zemplén megye),



Cigándi járás (Borsod-Abaúj-Zemplén megye).

A vizsgált megyék összes lakónépessége 2012-ben 3 158 376 fő volt, ez az ország lakosságának közel
⅓-át foglalja magában. Ebből jelentős részarányt képvisel Pest megye: a magyarországi lakosok több
mint 10 %-a él itt. Ha a fővárosi adatot is hozzáadjuk, kijelenthető, hogy az ország népességének
mintegy 30 %-a Budapesten, illetve Pest megyében él, ami demográfiai szempontból jól jelképezi a
„főváros-vidék dualizmus” jelenséget. Ennek tükrében érdemes megfigyelni, hogy a többi vizsgált
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megye együttesen is csupán 700 000 fővel haladja meg Pest megye lakosságát. A második
legnépesebb térség a szlovák-magyar határ menti területen Borsod-Abaúj-Zemplén megye: itt a
mintegy 160 000 lakosú Miskolccal együtt bő 680 000-en élnek. A legalacsonyabb lakosságszámmal
rendelkező Nógrád megyében élők száma alig éri el a 200 000 főt, s a 2008–2012 időszakot tekintve
alapvetően csökkenő tendencia figyelhető meg. Sajnos a romló demográfiai jellemzőkkel
párhuzamosan gazdasági és egyéb problémákkal is szembe kell néznie a megyének.
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1. ábra: Lakónépesség száma megyei szinten, 2008–2012 (forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

A

határ

menti

járások

esetén

a

kép

összetettebb,

ami

alapvetően

adott

térség

településszerkezetének sajátosságaira vezethető vissza: ahol a járás rendelkezik nagyobb várossal –
pl., Sopron, Mosonmagyaróvár, Győr, Esztergom, Salgótarján, Ózd, Kazincbarcika –, ott
értelemszerűen a lakosság is nagyobb számban van jelen. A többi esetben átlagosan bő 20 000 főre
tehető a határ menti járások népessége.

2. ábra: Lakónépesség száma járási szinten, 2008–2012 (forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)
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A legnagyobb területű szlovák-magyar határmenti megyének Borsod-Abaúj-Zemplén megye számít,
mely több mint háromszorosa a legkisebb, Komárom-Esztergom megyénél.
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3. ábra: A vizsgált térség megyéinek területe 2012-ben (forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)
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A hat megye átlagterülete 4382 km -t tesz ki. Az általunk kiemelt járások aránya az adott megye
teljes területéhez képest nagyban különbözik: Győr-Moson-Sopron megye esetében a kiemelt
járások 86%-ban fedik le a megyét, míg Heves megyét 13%-ban és Pest megyét csak 6,85%-ban. A
lefedettség tekintetében kiemelkedik még Nógrád megye (78%), míg Komárom-Esztergom (54%) és
Borsod-Abaúj-Zemplén (58%) megyék területének több mint a felét fedjük le.
Az 4. ábra jól mutatja, hogy a járások jellemzően 320-420 km2 közti területtel rendelkeznek, ettől
csak kisszámú járás területe tér el. Az ábrán az is jól megfigyelhető, hogy a legnagyobb területű
járások a vizsgált térségben Győr-Moson-Sopron megyében koncentrálódnak: a vizsgált 25 járás
három legnagyobb járása a Győr székhelyű megyében található meg. A két legkisebb területű járás
(a Bátonyterenyei és a Szécsényi) Nógrád megyében található meg.
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4. ábra: A vizsgált térség járásainak területe 2012-ben (forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)
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A népsűrűségre vonatkozó mutatók megyei vonatkoztatásban szintén eltérő képet mutatnak a két
országrész tekintetében. A főváros vonzáskörzetéhez tartozó agglomerációs, illetve külvárosi jellegű

településekkel magas arányban rendelkező Pest megyében a népsűrűség meghaladja a 190 fő/km 2t, míg az onnan keletre található megyék esetében 100 fő/km2 alatti érték jellemző. A vizsgált
terület legalacsonyabb népsűrűségű megyéje Nógrád, ahol a mutató nem éri el a 80 fő/km 2-t. A két
dunántúli megyére magasabb, 107, illetve 134 fő/km2-es népsűrűség jellemző.
5. ábra: Népsűrűség megyei szinten, 2012 (forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

A járási szintű népsűrűségre vonatkozó adatokat vizsgálva a lakónépességhez hasonló kép
mutatkozik: az urbánusabb, nagyobb várossal is rendelkező járások esetében a népsűrűség elérheti
a 150-200 fő/km2-t is, míg a kisebb járási központtal rendelkező területek 50-100 fő/km2-es
átlagértékkel rendelkeznek. A határ menti járások közül a legsűrűbben a Győri (210 fő/km 2), míg a
legritkábban a Gönci (35 fő/km2) lakott. A keleti- és nyugati országrész közötti különbségek – habár
kisebb mértékben – itt is kirajzolódnak.
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6. ábra: Népsűrűség járási szinten, 2012 (forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

A népességváltozás mértéke megyei szinten a 2008 és 2012 közötti időszakban alapvetően negatív
előjelű; ez egyrészt a természetes szaporulat és fogyás, másrészt a migrációs jellemzők függvénye,
melyek bonyolult társadalmi-gazdasági kölcsönhatás eredménye. A legsúlyosabban érintett terület
Komárom-Esztergom megye, amely öt év alatt lakosságának mintegy 3,8 %-át vesztette el. A keleti
országrészhez tartozó megyék mindegyike negatív értékkel rendelkezik, amely a nyugati és keleti
területek közötti szakadék további szélesedéséhez vezethet. Javuló tendencia egyedül a
gazdaságilag is jobban prosperáló Győr-Moson-Sopron, illetve Pest megyékre jellemző, azonban a
vizsgált időszakban a népesség növekedése sehol sem haladja meg a 0,5 %-ot.
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7. ábra: Népességváltozás mértéke megyei szinten, 2008/2012 (forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

A határ menti járásokban egyértelműen negatív trend mutatkozik: három kivételtől eltekintve
mindenhol a népesség csökkenése jellemző, ám ennek mértéke eltérő, általában 1-4% között
mozog. A Győr-Moson-Sopron megyei járásokban kismértékű csökkenés, illetve a Soproni és
Mosonmagyaróvári járásban népességnövekedés mutatkozik. A legrosszabb helyzetben a Rétsági
járás van, itt a népességcsökkenés mértéke meghaladja a 6 %-ot. Az Edelényi járásban a népesség
megtartása csupán látszólagos, 2011-ig alapvetően csökkenés volt jellemző, majd 2012-re ezer fős
többlet jelentkezett.

8. ábra: Népességváltozás mértéke járási szinten, 2008/2012 (forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)
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A GDP mint mutató – minden hiányosságával együtt – bizonyos szinten kifejezheti az adott terület
gazdasági fejlettségét. Hozzáférhetőség szempontjából az egyik legkézenfekvőbb jelzőszám, így
jelen tanulmány esetén is ezzel közelítjük meg a regionális különbségeket. Mivel az adatok csak
NUTS-3-as szinten elérhetők, a járási szint vizsgálatától eltekintünk.
2012-ben Magyarország GDP-je 28 000 milliárd forint volt. A vizsgált megyék együttesen ennek
negyedét termelték meg. Kiemelkedő Pest megye részaránya, az ország termelésének tizedét adja,
Budapesttel együtt pedig közel felét. A területi különbségek itt még szembetűnőbbek: a két vizsgált
dunántúli megye együtt területileg nagyjából Borsod-Abaúj-Zemplén megyével azonos, lakossága
alig nagyobb, mégis a GDP-ben való részaránya a három Észak-magyarországi megye összesített
adatához hasonlít. Kiemelkedik Győr-Moson-Sopron megye, amely a „vidéki” megyék közül a
legmagasabb GDP-vel rendelkezik, elsősorban fejlett autóiparának és a hozzá kapcsolódó beszállítói
iparágaknak köszönhetően. Nógrád megye elmaradottsága itt is megmutatkozik: mindössze 250
milliárd forinttal járul hozzá a bruttó hazai termék termeléséhez – ez országos viszonylatban is a
legalacsonyabb érték, a második legrosszabb eredménnyel rendelkező Tolna megyében is 500
milliárd forint fölötti a GDP értéke.
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9. ábra: Bruttó hazai termék (GDP), 2012 (forrás: KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

A 2000 és 2012 közötti időszakban – Pest és Nógrád megyétől eltekintve – kismértékű gyarapodás
figyelhető meg. Míg Nógrád megyére leginkább stagnálás jellemző, Pest esetében kijelenthető,
hogy mintegy tíz év alatt megháromszorozta GDP-jét. A folyamat persze nem volt töretlen: a 2008–
2009-es gazdasági világválság minden megyében éreztette hatását, azonban érdemes megjegyezni,
hogy általánosságban a magasabb GDP-vel rendelkező területeken a visszaesés is nagyobb mértékű
volt. A válságból való kilábalás az érintett megyék közül Győr-Moson-Sopron megye esetében
történt dinamikusabban.
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10. ábra: Bruttó hazai termék változása, 2000–2012 (forrás: KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

Adott terület gazdasági szerkezetét több szempont alapján lehet elemezni. Az egyik
legkézenfekvőbb módszer – az adat hozzáférhetősége szempontjából – a vállalkozások számának
vizsgálata. A gazdasági áganként jelentkező bruttó hozzáadott értékek elemzése viszont jobban
jeleníti meg a valóságot, a nemzetgazdasági jelentőséget. Ennek hátránya, hogy az elérhető adatok
kevésbé aktuálisak és csak megyei szinten állnak rendelkezésre.
A célterületen, a keleti és nyugati országrész között alapvető strukturális különbség fedezhető fel:
míg az Észak-magyarországi régióban a szolgáltatások által hozzáadott érték a domináns – amelyet
alapvetően a fejlett országok jellemzőjeként szokás említeni –, addig mindkét dunántúli megyében

az ipar részaránya a legnagyobb. Ez elsősorban a már említett, fejlett járműipari és kapcsolódó
beszállítói iparágaknak köszönhető. A mezőgazdasághoz kapcsolódó nemzetgazdasági ágak
részaránya egyik vizsgált megyében sem jelentős. Pest megyére a „nyugati” országokra jellemző
struktúra jellemző, ahol a szolgáltatások által hozzáadott érték jóval meghaladja a primer és
szekunder szektor együttes értékét.
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11. ábra: Vizsgált megyék gazdasági szerkezete, 2011 (forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

Az egy főre jutó GDP gyakran használatos mutató a jólét méréséhez. Természetesen a GDP-vel
szemben támasztott kritikák itt is érvényesek, ám széles körben alkalmazott és könnyen
hozzáférhető mutatóról van szó, így alkalmazása a kutatások során sokszor magától értődő.
A bruttó hazai termék abszolút értékéhez viszonyítva eltérő kép rajzolódik ki. E tekintetben jóval
kiegyensúlyozottabb a megyék helyzete, azonban így is jelentősek a területi különbségek. Ez
elsősorban a nyugati és keleti országrészhez tartozó megyék összehasonlításában mutatkozik meg.
Győr-Moson-Sopron megyében az egy főre jutó GDP 3,4 millió forint, míg az Észak-magyarországi
régióban legjobban teljesítő Borsod-Abaúj-Zemplén megyében még az 1,9 millió forintot sem éri el.

A legrosszabb mutatóval Nógrád megye rendelkezik, az egy főre jutó bruttó hazai termék csupán
1,23 millió forint, amely országosan is a legalacsonyabb érték.

12. ábra: Egy főre jutó GDP, 2012 (forrás: KSH adatai alapján, saját szerkesztés)
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Az egy főre jutó GDP 2000 és 2012 közötti változása hasonlóan alakult az abszolút GDP-hez, ami
elsősorban a mutató származtatásából adódik. A folyamat egyrészt pozitív, hiszen a 2000-es
bázisévhez képest a vizsgált területen mindenütt nőtt az értéke, másrészt viszont jelentős
differenciálódáson estek át a megyék. Míg a dunántúli megyék – a 2008–2009-es válságtól
eltekintve – viszonylag dinamikus fejlődést tudtak elérni, az Észak-magyarországi régió megyéiben
csak mérsékelt növekedést, illetve stagnálást mutatkozott.

13. ábra: Egy főre jutó GDP változása, 2000–2012 (forrás: KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

A foglalkoztatottak száma természetesen erős korrelációt – 0,952 – mutat a GDP abszolút értékével,
így ennek külön, területi szemléletű részletes elemzésétől eltekintünk. A legtöbb foglalkoztatott
NUTS II-es szintet tekintve a Közép-Magyarországi régióban található meg, míg a legkevesebb az
Észak-Magyarországi régióban. A 2008-tól kezdődő idősoros adatok alapján is jól látható a
gazdasági

válság

okozta,

foglalkoztatásban

bekövetkezett

negatív

folyamat.

A

válság

foglalkoztatásra gyakorolt hatása régiónként eltérő mértékű volt, de az egyértelműen
megmutatkozik, hogy 2008 és 2010 közt mindegyik régió esetében csökkent a foglalkoztatottak
száma. 2011 volt az első olyan év, ahol az előző évihez képest nagyobb volt a foglalkoztatottak
száma, kivételt ez alól csak az Észak-Magyarországi régió képez, ahol ez a pozitív jellegű változás
csak 2013-ban következett be.
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14. ábra: a foglalkoztatottak száma régiónként, 2008 és 2013 között (forrás: Teir)

A táblázat adataiból az is jól látszik, hogy a pozitív változások ellenére a Közép-Magyarországi régió
kivételével a 2013-mas foglalkoztatottakra vonatkoztatott adat nem éri el a 2008-ban rögzített
adatokat.
A foglalkoztatottsági ráta, mely a foglalkoztatottak számát a gazdaságilag aktív korú népességhez
viszonyítja, egy adott térség foglalkoztatottsági helyzetéről a foglalkoztatottak számánál jóval
átfogóbb képet nyújt. E tekintetben láthatjuk, hogy az Észak-Magyarországi régió még az 50%-os
foglalkoztatottsági szintet sem éri el, míg a másik három régió adatai a 60%-ot közelítik meg. A
2008-as és a 2012-es foglalkoztatottsági rátái közti különbségek alapján a régiók közötti
fejlettségbeli különbségek is észrevehetők: az adatokból látszik, minél fejlettebb egy megye, annál
nagyobb mértékben sújtotta a gazdasági válság a régió foglalkoztatási rátáját. Ennek oka, hogy a
válság elsősorban az autóipart és feldolgozóipart érintette, melyek főbb bázisai Nyugat- és KözépDunántúlon, illetve Közép-Magyarországban találhatók. Észak-Magyarországon az amúgy is
alacsony foglalkoztatottsági rátát nem befolyásolta jelentősebb mértékben a válság, csak
minimálisan csökkent le a 2008-as adatokhoz képest. Míg Észak-Magyarországon a 2008-as és 2010-
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es adatok közt csak kevesebb, mint 1% különbség mutatkozik, addig a többi régió esetében ugyanez
az arány 2-3% között mozgott.

Nyugat-Dunántúli Régió
Közép-Dunántúli Régió
Közép-Magyarországi Régió
Észak-Magyarországi Régió

2008

2009

2010

2011

2012

62,14%
60,33%
62,73%
49,52%

59,67%
57,77%
61,56%
48,61%

58,98%
57,30%
60,32%
48,71%

60,23%
59,87%
60,21%
48,68%

61,69%
59,86%
62,22%
49,32%

Változás
mértéke
(%-ban)
-0,45%
-0,47%
-0,51%
-0,20%

1. táblázat: Foglalkoztatotti arány regionális szinten (forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

A foglalkoztatottak nemek szerinti összetétele közel állandó, a női munkavállalók aránya a 44-47 %os sávban mozog. A nemek közötti különbség oka a kialakult társadalmi berendezkedés.
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15. ábra: Foglalkoztatottak száma megyei szinten, 2012 (forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

A részletesebb, idősoros adattáblánkból az is jól látszik, hogy 2008-hoz képest (a Közép-Dunántúli
Régió kivételével) mindegyik régióban nőtt a női foglalkoztatottak száma, míg a férfi
foglalkoztatottak száma mind a 4 régió esetében csökkent.

2. táblázat: Foglalkoztatottak száma regionális szinten (forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

A járási szintek foglalkoztatottsági rátájának a változásait a népszámlálási adatokból (2001, 2011)
képeztük le. 2011-ben a vizsgált 25 határmenti járásból a legnagyobb foglalkoztatási rátával a
Mosonmagyaróvári (65,6%), a Komáromi (64%) illetve a Csornai és a Soproni járások (63,5%) bírnak,
míg a legalacsonyabb foglalkoztatottsági ráta Cigándi (38%), az Encsi (42,2%) illetve a Szikszói és
Gönci járásokban (43,5%) tapasztalható.
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3. táblázat: Foglalkoztatottsági ráta járási szinten (forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

A foglalkoztatottsági ráta adata az összes járásban nőtt 2001 és 2011 között kisebb vagy nagyobb
mértékben. A legnagyobb mértékű növekedést az Encsi járás (34%-os növekedés), az Edelényi (28%)
és a Putnoki járás (20%) érte el, míg a legkisebb mértékű növekedés a Győri (3%) és az Komáromi
(4%) járásban volt tapasztalható. Összegzésképp: a fejlettebb és nagyobb foglalkoztatottsági rátával
rendelkező járások kisebb mértékű növekedést értek el 10 év alatt (2001 és 2011 közt), mint a
fejletlenebb, alacsony munkanélküliségi rátával rendelkező járások.
Adott terület foglalkoztatási szerkezete nem feltétlenül tükrözi a gazdasági szerkezetét, hiszen a
gazdasági ágak termelékenysége változó. Jó példa erre az autóipar, amelynek a GDP-hez való
hozzájárulása rendkívül magas, azonban a magas fokú gépiesítés miatt az élő munkaerő igénye
alacsony, szemben a legtöbb mezőgazdasági ágazattal, ahol a magas munkaerő igény alacsony GDP
hozzájárulással párosul. Ez a jelenség Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyében is
megfigyelhető: míg gazdasági szerkezetükben a szekunder szektor részaránya domináns, a
foglalkoztatottak száma a tercier szektorban magasabb. A szolgáltatásokban dolgozók aránya – a
gazdasági szerkezetnél látottakhoz

hasonlóan

–

Pest

megyében

a

legjelentősebb. A

mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma és aránya az elmúlt évtizedekre jellemző társadalmigazdasági folyamatok hatására mára elenyésző mértékűvé vált.
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16. ábra: Foglalkoztatási szerkezet, 2012 (forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

Régiós bontásban megvizsgálva a foglalkoztatottak szerkezetváltozásait, megállapítható, hogy a
legjelentősebb mértékben a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma nőtt, főleg az ÉszakMagyarországi (24%) és a Nyugat-Dunántúli régióban (15%). Mérsékeltebb, mindössze pár
százalékos növekedés volt tapasztalható a szolgáltatások gazdasági szektorában (1-3%), míg az ipar
tekintetében jelentősebb, 7-8 %-os visszaesés következett be régiónként. Ennek oka, hogy a
gazdasági válság elsősorban az ipari szektort érintette, valamint a munkaerő-igényes
multinacionális iparvállalatok jelentős része kivonult az országból, hogy az olcsó és tömeges
munkaerő-kapacitással rendelkező ázsiai országokban telepedjenek le.

4. táblázat: A foglalkoztatottak számának változása a nemzetgazdasági ágakban, 2008-2013 között (forrás: Teir, KSH)

A fő foglalkoztatónak számító nagyvállalkozások számában is jelentős szórás tapasztalható a vizsgált
térségben. A korábban említett társadalmi-gazdasági okok miatt a nyugati országrész megyéiben
jóval több 250 fő fölötti vállalkozás működik az Észak-magyarországi régióhoz képest. Az arányokat
jól érzékelteti, hogy míg utóbbiban összesen 62 ilyen vállalkozás volt 2012-ben, addig Győr-MosonSopron és Komárom-Esztergom együttesen 88 nagyvállalkozás működött. Az ország központi
területéhez tartozó Pest megyében természetszerűleg jóval több, mintegy 80 ilyen vállalkozás volt
adott évben. A 2008–2009-es gazdasági világválság itt is éreztette hatását, a vállalkozások számát
tekintve csökkenő tendencia jellemző. Ebbe beletartozik egyes cégek megszűnése, valamint a
további működőképességet biztosító „racionalizációs” folyamatok is. E téren a válság Nógrád
megyét érintette legkevésbé, azonban ennek oka a vizsgált időszak kezdetén is alacsony elemszám:
míg 2008-ban 12 nagyvállalkozás működött a megyében, addig 2012-re ez a szám 10-re csökkent.
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17. ábra: 250 és több fős regisztrált vállalkozások száma megyei szinten, 2008–2012
(forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

Járási szinten nem meglepően a településhálózat szerkezete és az elérhetőség a főbb
mozgatórugók, hiszen a városias térségek jóval vonzóbb társadalmi és műszaki infrastruktúrával
rendelkeznek, mely alapvető letelepedési tényező a nagyobb vállalkozások számára. Természetesen
a vállalkozásoknak a logisztikai szempontok is kiemelkedő fontosságúak, így érthető, hogy az M1-es
– Budapestet Béccsel összekötő – autópálya által érintett járásokban jóval magasabb a
nagyvállalkozások száma. Míg ez az útvonal közel halad a szlovák-magyar határhoz, addig az M3-as
Budapest–Vásárosnamény autópálya nyomvonala távolabb húzódik a határvonaltól, itt jellemzően a
közlekedési tengely megléte önmagában nem bizonyul elég nyomós letelepedési tényezőnek a
nagyobb vállalkozások számára. Ezt jól érzékelteti, hogy a Győr-Moson-Sopron és KomáromEsztergom megye határ menti járásaiban 67, míg az Észak-magyarországi régió határhoz közeli
járásaiban mindössze 20 nagyvállalkozás működött 2012-ben.
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18. ábra: 250 és több fős vállalkozások száma járási szinten, 2008–2012
(forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

A munkanélküliség abszolút mértékét a nyilvántartott álláskeresők számából legegyszerűbb
megállapítani. E tekintetben is az Észak-magyarországi régió, kivált Borsod-Abaúj-Zemplén megye
van hátrányosabb helyzetben: közel 70 000 fő keresett munkát 2012-ben, több, mint a Pest
megyében és a két dunántúli területen összesen nyilvántartott munkanélküliek száma. A válság
hatására bekövetkező elbocsátások és cégmegszűnések következményeként 2009-re jelentősen
megnőtt az állást keresők száma. Ez 2012-re kismértékben konszolidálódott, ám a válság előtti
szintet még nem éri el.
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19. ábra: Nyilvántartott álláskeresők száma megyei szinten, 2008–2012
(forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

A régiók nyilvántartott munkanélküli adatait vizsgálva, az Észak-magyarországi régió bír a legtöbb
munkanélkülivel. Az adatokból egyértelműen látszik a 2012 és 2013 közötti értékek jelentős, e
tekintetben pozitív irányú eltérése. A központi kormányzat közfoglalkoztatási programja kedvezően
befolyásolja ezen adatokat, elsősorban ennek köszönhető a regisztrált munkanélküliek jelentősebb
mértékű csökkenése.
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20. ábra: a Munkanélküliek számának alakulása a vizsgált térségben (forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

Járási szinten is látszik, hogy a keleti országrészben a településhálózat szerkezetétől függetlenül
szinte mindenhol magasabb a munkanélküliek száma, mint a dunántúli térségben, miközben
alacsonyabb az átlagos lakosságszám. Ebből következik, hogy az álláskeresők aránya is magasabb.
Természetesen a nagyobb központtal rendelkező járások esetében a munkanélküliség abszolút
mértéke többszöröse a falusias-kisvárosias jellegű térségeknél; így is kiemelkednek a rendkívül
hátrányos helyzetben lévő Salgótarjáni, Ózdi és Kazincbarcikai járások, ahol az álláskeresők száma
majdnem duplája a vizsgált dunántúli járásokban lévő munkanélkülinek.

21. ábra: Nyilvántartott álláskeresők járási szinten, 2008–2012
(forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

A tartósan munkanélküliek – az egy éven túl nyilvántartott álláskeresők – számát tekintve még
nagyobb a szakadék a keleti és nyugati országrészek között. Győr-Moson-Sopron és KomáromEsztergom megyében összesen mintegy 4 000 fő keres tartósan munkát, miközben az Északmagyarországi régió legkedvezőbb mutatóval rendelkező megyéje, Heves több, mint 6 100 egy éven
túli álláskeresőt tart számon. Pest megye a többi mutatóhoz hasonlóan e tekintetben is kedvezőbb
helyzetben van, területén mintegy 10 000 fő tartós munkanélküli él, ami arányosítva előnyösebb a
keleti országrészhez képest. Az aktív munkaerőhöz viszonyítva a munkanélküliek számát, Nógrád
megye áll a legrosszabb helyzetben: Győr-Moson-Sopron megyéhez képest mintegy tízszeres a
tartós munkanélküliek aránya.
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22. ábra: Egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma megyei szinten
(forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

Járási szinten érdemes megfigyelni, hogy az Észak-magyarországi régióban a tartós munkanélküliség
esetében hasonló kép mutatkozik, mint a nyilvántartott álláskeresőknél. A nagyobb központú
dunántúli járások esetében – Győr és Esztergom – a tartós álláskeresők aránya jóval kisebb, így
előfordulhat, hogy adott időpontban az átlagosnál magasabb munkanélküliséget mérnek, azonban
az érintettek egy éven belül nagyobb eséllyel jutnak álláshoz. Az általános kelet-nyugat különbség
ezen a téren is erőteljesen megjelenik.
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23. ábra: Egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma járási szinten, 2012
(forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

Az alábbi táblázat idősorosan, járásokra bontva mutatja be az egy éven túl nyilvántartott
álláskeresők számát, illetve a 2009-es és 2013-as arányos adatokat. Az adatok értelmében
mindenhol csökkent a nyilvántartott, hosszú távú álláskeresők száma, az Esztergomi és a Szobi
járást kivéve. A legnagyobb csökkenés a Salgótarjáni és a Gönci térségben következett be (több,
mint 700 fővel), míg a legkisebb csökkenés Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megyében
volt tapasztalható.
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5. táblázat: Egy éven túli munkanélküliek száma járási szinten, 2012
(forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

A vonatkozó statisztikai adatokat tartalmazó táblázat kimutatja az 1 éven túli álláskeresők
részarányát az összes álláskeresőhöz viszonyítva. Megállapítható, hogy ahol az 1 éven túli
munkakeresők 2009-es részaránya alacsony volt, ott 2013-ra megnőtt a részarányuk, ahol pedig

2009-ben magas volt, ott 2013-ra csökkent. Néhány járásban eltérés mutatkozik az adott térségre
általánosságban jellemző folyamatnak megfelelően. 2013-ban a legtöbb 1 éven túli álláskereső
aránya a Salgótarjáni (41,09%) és a Gönci (40,94%) járásban jelentkezik, ahol az álláskeresők
majdnem fele (!) tartozik ebbe a kategóriába. A Kapuvári (8,41%) és a Mosonmagyaróvári (13,01%)
járásban legkisebb a hosszú távú munkanélküliek aránya.

A felsőoktatásban dolgozók számát tekintve a nagyobb főiskolai, illetve egyetemi intézményekkel
rendelkező megyék rendelkeznek több oktatóval. Nógrád illetve Komárom-Esztergom megyében
találunk a legkevesebb felsőoktatásban dolgozót, mivel ezekben a megyékben csak kisebb főiskolák,
illetve egyetemek kihelyezett karai, tanszékei találhatók. A vizsgált területen – a budapesti
főiskoláktól, egyetemektől eltekintve – az alábbi intézmények találhatók meg:


Nyugat-magyarországi Egyetem (Sopron, Mosonmagyaróvár és Győr)



Széchenyi István Egyetem (Győr)



Győri Hittudományi Főiskola (Győr)



Edutus Főiskola (Tatabánya)



Esztergomi Hittudományi Főiskola (Esztergom)



Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Esztergom és Pilisvörösvár)



Szent István Egyetem (Gödöllő)



Apor Vilmos Katolikus Főiskola (Vác)



Adventista Teológiai Főiskola (Pécel)



Károli Gáspár Református Egyetem (Nagykőrös)



Budapesti Gazdasági Főiskola (Salgótarján)



Eszterházy Károly Főiskola (Eger)



Egri Hittudományi Főiskola (Eger)



Károly Róbert Főiskola (Gyöngyös)



Miskolci Egyetem (Miskolc és Sárospatak)



Sárospataki Református Teológiai Akadémia (Sárospatak)
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24. ábra: Felsőoktatási intézményekben dolgozó oktatók száma, 2012
(forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

Járási szinten látható, hogy határ menti területen csak a nyugati országrészben vannak felsőoktatási
központok. A Győri járásban az oktatók száma meghaladja az 500 főt, Győr városában működő nagy
felsőoktatási intézmények jelenlétének köszönhetően. Mintegy 250 oktató található a Soproni
járásban, ahol a Nyugat-magyarországi Egyetem központja található. Az Észak-magyarországi régió
határmenti járásaiban csak Sárospatakon és Salgótarjánban találunk felsőoktatási intézményt.
Előbbiben a nagy múltú pedagógusképzés jelenleg a Miskolci Egyetem keretében folyik. Utóbbiban
a Budapesti Gazdasági Főiskola kihelyezett Pénzügy- és Számviteli Kara 2013-ban megszűnt, de
előreláthatólag a közeljövőben más – közösséginek nevezett – felállásban újraszerveződik a műszaki
és gazdasági jellegű főiskolai képzés. A határ menti térségben Ózdon és Kisvárdán hasonló
törekvések vannak.
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25. ábra: Felsőoktatási intézményekben dolgozó oktatók száma, 2012
(forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók száma természetesen erősen összefügg az oktatói
létszámmal, átlagosan mintegy 15-20 hallgató jut egy oktatóra. Ettől az aránytól jelentősen eltér
Nógrád és Heves megye: míg előbbiben mintegy 12 fő jut egy oktatóra, addig utóbbiban ez a szám
meghaladja a harmincat.

26. ábra: Felsőoktatásban részt vevő hallgatók száma megyei szinten, 2012
(forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)
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Járási szinten jelentősebb létszámú felsőoktatásban résztvevő hallgató leginkább a nyugati
országrészben található. E tekintetben Győr kiemelkedik, ahol a hallgatók száma 2012-ben
meghaladta a 14 000 főt. Ennek a munkaerő-piaci szemponton túl jelentős hatása van a
fogyasztásra is, hiszen egy kisebb városnyi lakosság ellátásához nagyobb mennyiségű szolgáltatás
biztosítására is szükség van, amelynek gazdasági hatása sem elhanyagolható.
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27. ábra: Felsőoktatásban résztvevő hallgatók száma járási szinten, 2012
(forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

Egy térség humánerőforrásának bemutatását célzó leírásból nem maradhat ki a felsőfokú
végzettségűek a 25 éves és idősebb lakosságon belüli aránya sem. A 2011-es népszámlálási
adatokból láthatjuk, hogy az általunk részletesebben is megvizsgált 25 járásból a Győri járásban a 25
évnél idősebb lakosság közel negyede (22,3%) rendelkezik felsőfokú végzettséggel, míg a Tatai
járásban ugyanez a mutató az érintett lakosság ötödére (20,2%) jellemző. A legkevesebb
felsőoktatási végzettséggel bíró lakos a Cigándi (5,6%) és a Putnoki járásban (7,6%) található meg.
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6. táblázat: A felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában
(forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

Ha a 2011-es adatokat összevetjük a 2001-es adatokkal, láthatjuk, hogy minden érintett járásban
nőtt a felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb népességen belül. Az egyes járásokban
a változás mértéke 2-8 % közötti. A legnagyobb, 143%-os mértékű változás a 2001-es adatokhoz
képest az Encsi járásban valósult meg, de jelentősen nőtt a felsőfokú végzettséggel rendelkezők
aránya a Szobi (81,25%) és a Rétsági járásban (73,02%) is. A legkisebb mértékű növekedés a
Salgótarjáni (32,71%) és a Gönci járásban (33,33%) figyelhető meg.
Az oktatási rendszer alsóbb szintjein már kiegyenlítettebb a kép. A középiskolai pedagógusok száma
tükrözi a lakosság és a diákok számát. A legtöbb főállású pedagógus Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében van jelen, mintegy 2 500 - 2 500 fő. A lakosságszámmal arányosan, Nógrád megyében
található a legkevesebb középiskolai tanár.

28. ábra: Középiskolai főállású pedagógusok száma megyei szinten, 2012
(forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

A határ menti járások egy vagy több középiskolával rendelkeznek, így a lakosság középfokú oktatási
ellátása biztosítva van. Az alábbi diagram alapján feltételezhető, hogy ez alól kivételt képez a
Cigándi és a Rétsági járás. Utóbbi esetében ennek csupán statisztikai oka van, ugyanis Rétság
városában megtalálható a balassagyarmati Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és
Szakiskola kihelyezett tagozata, melynek oktatói és tanulói a KSH adatbázisában az intézmény
székhelyénél vannak számon tartva. A Cigándi járásban a középfokú oktatási szint hiánya miatt
nincs ott tanuló középiskolás. Győr oktatási központ funkciója ezen a fokon is megjelenik: a
megyeszékhelyen a középiskolai pedagógusok száma meghaladja az ezer főt.
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29. ábra: Középiskolai főállású pedagógusok száma járási szinten, 2012
(forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

A középiskolai tanulók száma mind a lakossággal, mind a pedagógusok számával arányos. Megyei
szinten az egy tanárra jutó diákok száma kiegyenlítettnek mondható, átlagosan 11-12 tanuló jut egy
pedagógusra, nagyobb eltérés egyetlen vizsgált megyére sem jellemző. A legtöbb diák – a tanárok
számához hasonlóan – Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van, ahol mintegy 28 000 - 28 000
fő a nappali oktatásban résztvevő középiskolások száma.

30. ábra: Középiskolai tanulók száma megyei szinten, 2012 (forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

A határ menti járásokban a középiskolai tanulók száma arányos a pedagógusokéval, azonban a
megyei átlagokhoz képest már nagyobb szórás mutatkozik az egy tanárra jutó diákok számában. A
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megyei 11-12 fős érték ebben az esetben hat és tizennégy fő között ingadozik. Természetesen a
járások nagy része a megyei átlaghoz hasonlatos, ám némely járásnál jelentősen eltérő érték
mutatkozik: a Pest megyei Szobi járásban egy pedagógusra mindössze hat tanuló jut, amely
oktatástechnikai szempontból előnyösnek mondható, lévén adott diákra nagyobb figyelem
irányulhat. Az Encsi járásban ez az érték megközelíti a tizenöt főt, amely már a tanulókra jutó
hiányos figyelem veszélyét hordozza magában.
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31. ábra: Középiskolai tanulók száma járási szinten, 2012 (forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

A térség oktatókkal való ellátottságáról akkor kapunk összetettebb képet, ha idősorosan vizsgáljuk
(a 2008 és 2013 közötti adatokra támaszkodva) az óvodai, az általános iskolai, a középiskolai, a szakés speciális iskolai pedagógusok és felsőoktatási oktatók létszámát, mégpedig az általunk kiemelt
járási szintekre vetítve.
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7. táblázat: Az oktatók száma a szlovák-magyar határtérségben, járási szinten vizsgálva (Forrás: Teir)

Ahogy a táblázatból kiderül, a legtöbb pedagógus és oktató azokban a járásokban található meg,
ahol a felsőoktatási képzések is jelen vannak. A vizsgált 25 járásból 10 esetében nőtt az oktatók
száma, 15 esetében pedig csökkent, így összességében 2008 és 2013 között a 25 járásban 238
pedagógussal csökkent az oktatási bázis. A változások két ellenpólusát a Győri és a Salgótarjáni
járás képezi: utóbbinál 13%-kal kevesebb tanár oktatja a helyi ifjúságot, míg előbbinél 10%-kos
többlet figyelhető meg (iskolás korosztály növekvő létszáma, illetve a felsőoktatási kapacitások
növekedése).

Szlovák oldal

„A kerékpáros közlekedés és a kerékpáros turizmus támogatása Szlovákia és Magyarország határ
menti térségeiben“4 címen összeállított tanulmányban feldolgozásra kerültek az egyes határ menti
járásokra és megyeekre vonatkozó adatok és ismeretek. A tanulmány összeállításához a teljes határ
menti területet három térségre – nyugati, középső és keleti – osztottuk fel. A nyugati térséget a
pozsonyi (Bratislavský), a nagyszombati (Trnavský) és a nyitrai (Nitriansky) megyei önkormányzatok
területei, illetve ezeknek a határ menti járásai: a Pozsony-V., a szenci (Senec), a dunaszerdahelyi
(Dunajská Streda), a komáromi (Komárno), a lévai (Levice) és az érsekújvári (Nové Zámky) alkotják.
A középső térséget a besztercebányai (Banskobystrický) megyei önkormányzat területe, a
nagykürtösi (Veľký Krtíš), losonci (Lučenec), rimaszombati (Rimavská Sobota) és nagyrőcei (Revúca)
járásai képezték. A keleti térséget a kassai (Košický kraj) megyei önkormányzat területének határ
menti járásai: a rozsnyói (Rožňava), a Kassa-környéki (Košice– okolie) és a tőketerebesi (Trebišov)
képezték. A vizsgálat tárgyát képező, a Szlovák Köztársaság és Magyarország közös határa mentén
elterülő térség 654,8 km hosszúságban terül el. A vizsgált terület egyes részeinek bemutatása a
jelen anyag további részeiben található.

A nyugati térség rövid jellemzése
A Pozsony megyei önkormányzat (Bratislavský kraj) Szlovákia nyugati, délnyugati részén fekszik,
területének nagysága 2.052,6 km². Területi nagysága alapján a Szlovák Köztársaság legkisebb
megyei önkormányzati területe. A megye nyugati része az Osztrák Köztársasággal, déli része pedig
Magyarországgal határos. Földrajzi szempontból a megye rendkívül előnyös fekvésű, mivel a Dunamenti és az észak-déli úgynevezett „Borostyán-út” kereskedelmi útvonalak történelmi
kereszteződésében fekszik. A megye központi helyet foglal el a közép-európai térségben.

4

A tanulmány végleges címe: A VASÚTI ÉS KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS SZOLGÁLATÁBAN,
alcíme: A közösségi közlekedés és kerékpározás helyzete és fejlesztési lehetőségei a magyar-szlovák határtérségben
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Közlekedés szempontjából jó a megközelíthetősége, a nemzetközi közúti és a vasúti közlekedés
csomópont. A folyami és a légi közlekedés területén játszott szerepe is növekszik. A Pozsony megyei
önkormányzat gazdasági és szociális téren elért eredményei jelentős növekedési tényezőt
jelentenek.
A Nagyszombat megyei önkormányzat (Trnavský kraj) Szlovákia nyugati felében fekszik. Területének
nagysága 4.146,4 km². A megye három szomszédos állammal, a Cseh Köztársasággal, Ausztriával és
Magyarországgal határos. Csehország és Ausztria felé a Morva folyó, Magyarország felé pedig a
Duna képez természetes határt. Fekvésének, valamint a viszonylag sűrű közúti és vasúti hálózatának
köszönhetően a megye jelentős regionális közlekedési szereppel rendelkezik. Földrajzi viszonyait
tekintve a megye meglehetősen sokszínű. Felszínét délen a Duna-menti síkság, északon pedig az
Erdőháti síkság (Záhorie) alkotja. A két síkságot a Kis-Kárpátok hegyei választják el egymástól. A
változatos terepfelszín a térség éghajlati viszonyaira is hatást gyakorol. A Duna-menti síkság déli
része a megye legszárazabb és legmelegebb, míg a Kis-Kárpátok hegyvonulata a leghűvösebb
területe.
A Nyitra megyei önkormányzat (Nitriansky kraj) területe a Szlovák Köztársaság legmelegebb és
mezőgazdasági szempontból a legjobb termelési adottságú vidékének számít. Délkeleti és keleti
részeinek legnagyobb részét a Duna-menti síkság, valamint a Duna fő ága és a Kis-Duna között
elterülő, folyó alkotta legnagyobb sziget, a Csallóköz (Žitný ostrov) egy része képezi, ahol kiváló
minőségű mezőgazdasági területek, valamint gazdag felszín alatti ivóvíz-készletek találhatók. A
megye teljes területe 6.343,7 km². A megye dél felől Magyarországgal határos. A megye felszíne
többnyire síkvidéki jellegű, amelyet észak-nyugaton és észak-keleten hegykoszorúk öveznek.

A középső térség rövid jellemzése
A Besztercebánya megyei önkormányzat (Banskobystrický kraj) területe Közép-Szlovákia déli részén
fekszik és Magyarországgal határos. Területe 9.454 km², s ezzel a Szlovák Köztársaság legnagyobb
önkormányzati megyéje. Geomorfológiai szempontból ezt a megyét a sokszínűség jellemzi. Északi
részét az Alacsony-Tátra magashegyi gerincei, középső részét a megye déli peremén az enyhén
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hullámos felszínű síkságokig lenyúló hegységek és völgyek alkotják. A változatos felszínből adódóan
a megye éghajlata is változatos. Északi része a hűvösebb éghajlati övezetbe, míg a fennmaradó –
többnyire – medencék alkotta részek a mérsékelten meleg klímájú övezetbe tartoznak. Tájképi és
természeti környezeti szempontból ez a megye Szlovákia legváltozatosabb térsége. Itt találhatók
Szlovákia legnagyobb kiterjedésű természetvédelmi területei.

A keleti térség rövid jellemzése
A vizsgált térség keleti része a Kassa megyei önkormányzat (Košický kraj) területén található,
amelynek a kiterjedése 6.754,5 km². Ez a megye a Szlovák Köztársaság délkeleti szegletében
található. Délen Magyarországgal, Keleten pedig Ukrajnával határos. Földrajzi helyzete, a
szomszédos országok nagy ipari központjaitól való távolsága, de különösképpen Szlovákia
fővárosának közlekedési megközelíthetősége alapján ez a megye viszonylag elszigeteltnek minősül.
A megye földrajzi vonatkozásban viszonylag színesnek tekinthető. Északi és nyugati részei hegyaljai
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és dombvidéki tájak, a déli és keleti részét túlnyomóan síkságok alkotják.

A lakosság száma az adott év december 31-i állapota szerint

Megye (NUTS3)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Abszolút
változás

Százalékba
n
kifejezett
változás

20132008

2013/2008

Pozsony
616.578 622.706 628.686 606.537 612.682
618.380
1.802
100,29
Bratislavský kraj
Nagyszombat
559.934 561.525 563.081 555.509 556.577
557.608
-2.326
99,58
Trnavský kraj
Nyitra
706.375 705.661 704.752 689.564 688.400
686.662
-19.713
97,21
Nitriansky kraj
Besztercebánya
653.697 653.186 652.218 660.128 658.490
656.813
3.116
100,48
Banskobystrický kraj
Kassa
775.509 778.120 780.000 792.991 794.025
794.756
19.247
102,48
Košický kraj
8A. sz. táblázat: A határ menti megyeek lakossága számának alakulása az elmúlt években
Forrás: Saját feldolgozás a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának adatai alapján, Regdat adatbázis

A lakosság száma az adott év december 31-i állapota szerint

Abszolút
változás

Százalékban
kifejezett
változás

Járás (LAU1)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013-2008 2013/2008
Pozsony V.
117.758 117.572 116.993 111.147 111.124 111.021
-6.737
94,28
Bratislava V
Szenc
61.514
63.680
66.402
67.585
69.880
72.167
10.653
117,32
Senec
Dunaszerdahely
117.304 118.046 118.607 116.865 117.402 117.884
580
100,49
Dunajská Streda
Komárom
106.645 106.636 106.414 103.996 103.973 103.709
-2.936
97,25
Komárno
Érsekújvár
146.345 146.047 145.586 144.212 143.636 142.964
-3.381
97,69
Nové Zámky
Léva
118.188 117.765 117.256 115.087 114.552 113.913
-4.275
96,38
Levice
Nagykürtös
45.898
45.814
45.654
45.496
45.280
45.086
-812
98,23
Veľký Krtíš
Losonc
72.899
72.802
72.731
74.844
74.681
74.548
1.649
102,26
Lučenec
Rimaszombat
82.561
82.668
82.754
84.867
84.837
84.764
2.203
102,67
Rimavská Sobota
Nagyrőce
40.458
40.516
40.406
40.419
40.326
40.237
-221
99,45
Revúca
Rozsnyó
61.830
61.827
61.827
63.304
63.179
63.082
1.252
102,02
Rožňava
Kassa - környék
113.971 115.192 116.322 119.973 121.187 122.248
8.277
107,26
Košice – okolie
Tőketerebes
104983
105225
105362
106064
106145
106082
1099
101,05
Trebišov
Transhusk+ SK
1.190.354
1.193.790
1.196.314
1.193.859
1.196.202
1.197.705
7.351
100,62
(Σ LAU1)
8B. sz. táblázat: A határ menti járások lakossága számának alakulása az elmúlt években
Forrás: Saját feldolgozás a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának adatai alapján, Regdat adatbázis

Az 8A. és 8B. sz. táblázatok mutatják a Transhusk Plus projekt által érintett térség lakossága
számának alakulását. A vizsgált időszak adatai szerint az egyes határ menti járásokban (LAU1),
valamint a vizsgált megyékben (NUTS3) jelentősen eltérő fejlődést mutat a lakosság számának
alakulása. A NUTS3 szintű területeken a vizsgált egész időszakban a lakosság számának növekedése
jellemezte a kassai, a besztercebányai és a pozsonyi megyéket. A vizsgált öt éves időszakban a Kassa
megyében 19 ezerrel, a Besztercebánya megyében mintegy 3 ezerrel, a Pozsony megyében pedig
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mintegy 2 ezerrel nőtt a lakosság összlétszáma. Ugyanebben az időszakban a Nyitra megyében volt
a legnagyobb mértékű a lakosság összlétszámának a csökkenése, ami megközelítően 20 ezer főt tett
ki.
Járási szinten a Szenci járásban volt a legnagyobb (mintegy 10 ezer fős) gyarapodás, míg a Pozsony
V. járásban a legnagyobb mértékű csökkenés (csaknem 7 ezer fővel). A lakosság létszámának
sajátos alakulása volt megfigyelhető a Besztercebánya megye járásaiban. Míg a rimaszombati és
a losonci járásban nőtt a lakosság száma, a többi határ menti járásban csökkenés következett be. Az
adatok elemzése azt mutatja, hogy a NUTS 3 és a LAU1 szintű statisztikai területi tervezési
egységekben eltérően alakult a lakosság számának alakulása. A Besztercebánya megye egyes járásai
esetében érdekes trendek figyelhetők meg. A vizsgált térség szlovák oldalán található valamennyi
járás területén összesen több, mint 7 ezer fővel nőtt a lakosság létszáma.
A szlovák-magyar államhatár teljes hossza mentén elterülő terület szlovákiai oldalán élő lakosság
összlétszáma a vizsgálat tárgyát képező időszak utolsó évében az 1,2 milliós érték körül mozgott.
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Az egész határ menti térségnek az államhatár szlovák oldalán fekvő területe 13 ezer
négyzetkilométert tesz ki. A vizsgált járások közül a Kassa-környéki és a rimaszombati járásoknak
a legnagyobb – mintegy 1.500 – 1.500 km2 – a területe. A vizsgált járások többségének a területe
700 és 1.200 km2 között mozog. Sajátos csoportot képeznek a Pozsony megye határ menti járásai:
a Pozsony V. és a szenci: a többi járáshoz viszonyítva ezek a legkisebb területű járások. A több járás
átlagos területéhez viszonyítva ezek területe jóval kisebb. A Pozsony V. Járás területe a 100 km2 –t
sem éri el, és ezzel vitathatatlanul Szlovákia legkisebb területű járása. Az egyes járások területi
adatainak összehasonlító kimutatása a 32. sz. ábrán látható.

32. ábra: A Transhusk Plus projekt által érintett térség szlovákiai részén található járások területeinek részarányos
megoszlása a 2013. évben
Forrás: Saját feldolgozás a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának adatai alapján.
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A fenti ábra a vizsgált projekt által érintett térségben az államhatár szlovák oldalán található járások
területi részarányait szemlélteti. Az adatokból egyértelmű, hogy területüket tekintve a lévai és a
kassai járások legnagyobbak. Ennek a két járásnak a területe a határ menti térség teljes területének
12 %-át teszi ki. Miként arról már az előzőekben említés történt, a pozsonyi és a szenci járások
a legkisebbek. A vizsgált határ menti térség területének mindössze 1 %-át teszi ki a Pozsony V. járás
területe, a Szenci járásé pedig a 3 %-át.

A népsűrűség alakulása az egyes években
Megye (NUTS3)
Pozsony
Bratislavský kraj
Nagyszombat
Trnavský kraj
Nyitra
Nitriansky kraj

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Abszolút
változás

Százalékban
kifejezett
változás

2013-2008

2013/2008

300

303

306

296

299

301

1

100,33

135

135

136

134

134

135

0

100,00

111

111

111

109

109

108

-3

97,30

Besztercebánya
69
69
69
70
70
70
1
101,45
Banskobystrický kraj
Kassa
115
115
116
117
118
118
3
102,53
Košický kraj
9A sz. táblázat: A népsűrűség négyzetkilométerre számított értéke a határ menti megyeekben
Forrás: Saját feldolgozás a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának adatai alapján, Regdat adatbázis

A népsűrűség alakulása az egyes években

Abszolút
változás

Százalékban
kifejezett
változás

Járás (LAU1)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013-2008 2013/2008
Pozsony V.
1250
1248
1242
1180
1180
1179
-71
94,32
Bratislava V
Szenc
171
177
185
188
194
201
30
117,54
Senec
Dunaszerdahely
109
110
110
109
109
110
1
100,92
Dunajská Streda
Komárom
97
97
97
95
95
94
-3
96,91
Komárno
Érsekújvár
109
108
108
107
107
106
-3
97,25
Nové Zámky
Léva
76
76
76
74
74
73
-3
96,05
Levice
Nagykürtös
54
54
54
54
53
53
-1
98,15
Veľký Krtíš
Losonc
88
88
88
91
91
90
2
102,27
Lučenec
Rimaszombat
56
56
56
58
58
58
2
103,57
Rimavská Sobota
Nagyrőce
55
56
55
55
55
55
0
100,00
Revúca
Rozsnyó
53
53
53
54
54
54
1
101,89
Rožňava
Kassa - környék
74
75
76
78
79
80
6
108,11
Košice – okolie
Tőketerebes
98
98
98
99
99
99
1
101,02
Trebišov
Transhusk+ SK
90
91
91
91
91
91
1
101,11
(Σ LAU1)
9B. sz. táblázat: A népsűrűség négyzetkilométerre számított értéke a határ menti járásokban
Forrás: Saját feldolgozás a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának adatai alapján, Regdat adatbázis

A 9A és 9B sz. táblázatok a vizsgált térség népsűrűségének alakulásával összefüggő adatokat
tartalmazzák. A határ menti megyék közül a Pozsony megyeben a legnagyobb a népsűrűség. Ebben
a megyében egy négyzetkilométeren megközelítőleg 300 ember él. Az adatok összehasonlításából
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megállapítható, hogy a Besztercebánya megyében él a legkevesebb ember, ahol a népsűrűségi
mutató 70 fő/km². Járási szinten ez a mutató a Pozsony V. járásban a legmagasabb. Itt a vizsgálat
tárgyát képező egész időszakban ezernél több ember élt egy négyzetkilométernyi területen,
miközben a teljes határ menti térségben az átlagos népsűrűség 88 fő/km2. Pozsonyon kívül
a dunaszerdahelyi, az érsekújvári és a tőketerebesi járások tartoznak a legsűrűbben lakottak közé,
míg a nagykürtösi, a rozsnyói, a nagyrőcei és a rimaszombati járások a legritkábban lakottak.
Ezekben a járásokban az átlagos népsűrűségi mutató 50 fő/ km2 érték körül mozog.
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33. ábra: A 2008. és 2013. évre vonatkozó járási szintű népsűrűségi adatok összehasonlítása
Forrás: Saját feldolgozás a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának adatai alapján

A fenti ábrában az egyes határ menti járások 2008. és 2013. évre vonatkozó népsűrűségi adatainak
összehasonlítása látható. A bemutatott adatokból látható, hogy ez a mutató a vizsgált időszak első
és utolsó évében egyedül a Pozsony V. járásban tért el extrém módon a többi járásétól.

A lakosság összlétszámának növekedése az egyes

Abszolút

Százalékban

években

változás

kimutatott
változás
2013/2008

Megye (NUTS3)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013-2008
Pozsony
5728
6128
5980
6606
6145
5698
36285
99,48
Bratislavský kraj
Nagyszombat
2783
1591
1556
1488
1068
1031
9517
37,05
Trnavský kraj
Nyitra
-383
-714
-909
-747
-1164 -1738
-5655
453,79
Nitriansky kraj
Besztercebánya
-971
-511
-968
-863
-1638 -1677
-6628
172,71
Banskobystrický kraj
Kassa
1406
2611
1880
2154
1034
731
9816
51,99
Košický kraj
10A sz. táblázat: A lakosság összlétszámának növekedése a határ menti megyeekben
Forrás: Saját feldolgozás a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának adatai alapján, Regdat adatbázis

A lakosság összlétszámának növekedése az egyes években
Járás (LAU1)
Pozsony V.
Bratislava V
Szenc
Senec
Dunaszerdahely
Dunajská Streda
Komárom
Komárno
Érsekújvár
Nové Zámky
Léva
Levice
Nagykürtös
Veľký Krtíš
Lučenec
Rimaszombat
Rimavská Sobota
Nagyrőce
Revúca
Rozsnyó
Rožňava
Kassa - környék
Košice – okolie
Tőketerebes
Trebišov
Transhusk+ SK
(Σ LAU1)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2013-2008

Százalékban
kimutatott
változás
2013/2008

Abszolút
változás

-339

-186

-579

-132

-23

-103

-1362

30,38

2261

2166

2722

2411

2295

2287

14142

101,15

960

742

561

654

537

482

3936

50,21

-116

-9

-222

-126

-23

-264

-760

227,59

-384

-298

-461

-316

-576

-672

-2707

175,00

-98

-423

-509

-493

-535

-639

-2697

652,04

-105

-84

-160

-170

-216

-194

-929

184,76

-148

-97

-71

-31

-163

-133

-643

89,86

17

107

86

-80

-30

-73

27

-429,41

-48

58

-110

-9

-93

-89

-291

185,42

-95

-3

0

-11

-125

-97

-331

102,11

1109

1221

1130

1278

1214

1061

7013

95,67

212

242

137

30

81

-63

639

-29,72

3226

3436

2524

3005

2343

1503

16037

46,59

10B. sz. táblázat: A lakosság összlétszámának növekedése a határ menti járásokban
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Forrás: Saját feldolgozás a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának adatai alapján, Regdat adatbázis

A lakosság összlétszámának alakulása vonatkozásában érdekes fejlődés figyelhető meg az
egyes határ menti régiókban. A 10A és 10B sz. táblázatok alapján megállapítható, hogy az egész
vizsgált időszakban a Nagyszombat, a Kassa és Pozsony megyékben minden évben növekedett
a lakosság lélekszáma. A Pozsony megyében ez a növekedés minden évben 6 ezer fő körül mozgott
és a vizsgált időszakban összesen mintegy 36 ezer főtt tett ki. Pozsony megye ezen lélekszámgyarapodása nagy részben a migrációnak köszönhető, mivel munkavállalás szempontjából az összes
szlovákiai megye közül ez kínálja a legjobb foglalkoztatási feltételeket és a legteljesebb körű
szolgáltatásokat. Ezzel szemben Kassa megye lakosságszámának növekedése nagyobb részt
a természetes szaporulatnak köszönhető. A Nyitra és a Besztercebánya megyékben a vizsgált
időszak minden évében csökkent a lakosság lélekszáma. Ez a csökkenés a vizsgált évek alatt
összességében 5, illetve 6 ezer főt tett ki.
Járási szinten a vizsgált időszak alatt a szenci járásban növekedett a legnagyobb mértékben (évente
több mint 2 ezer fővel), míg az érsekújvári és a lévai járásokban csökkent a legnagyobb mértékben a
lakosság lélekszáma. A Transhusk Plus projekt által érintett valamennyi szlovákiai határ menti járás
mérlegét megvonva megállapítható, hogy a 2008 és 2012 közötti időszakban fokozatosan csökkent
a lakosság létszámának évenkénti növekedési üteme. A 2013. évben a 2012 évihez képest abszolút
mértékben is csökkent az ezen a területen élő lakosság összlétszáma. Összességében a vizsgált
időszakban az ezen a területen élő lakosság összlétszáma nem egészen 12 ezer fővel gyarapodott.
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34. ábra: A bruttó hazai termék értékének alakulása folyó árakon a régióban (millió €)
Forrás: Saját feldolgozás a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának adatai alapján
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35. ábra: Hogyan vették ki a részüket az egyes megyék Szlovákia teljes bruttó hazai termékének előállításából a 2000. és
2013. években
Forrás: Saját feldolgozás a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának adatai alapján

A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala csak az NUTS3 szinten gyűjti a bruttó hazai termékkel
összefüggő adatokat. Ez megnehezíti a bruttó hazai termékre vonatkozó járási szintű, illetve
a szlovák oldali teljes határ menti térséget érintő elemzéseket. A 34. és a 35. sz. ábrákban található,
hozzáférhető adatokból kitűnik, hogy az összes megye közül a Pozsony megye rendelkezik a
legerősebb gazdasági potenciállal. A 2013. évben előállított a hazai termék értéke ebben
a megyében megközelítőleg 20 milliárd euró volt, ami a Szlovák Köztársaságban előállított évi
bruttó hazai terméknek nem egészen 28 %-a. Ez a magas részarány elsősorban azzal függ össze,
hogy itt találhatók a nagy ipari termeléssel foglalkozó cégek és azok a cégek, amelyek működéséhez
szükség van a magas minőségű infrastruktúrára. Itt hozzáférhetők a különleges szolgáltatások,
közvetlenül ide érkeznek a külföldi tőkebefektetések, itt található a központi államigazgatási
szervek többsége, valamint nagyon kedvező a megye három szomszédos országgal határos földrajzi
fekvése. Ezzel

szemben

a többi megyéhez viszonyítva Besztercebánya megyében

volt

a legalacsonyabb – mintegy 6,5 milliárd euró – az előállított bruttó nemzeti össztermék értéke, ami
Szlovákia teljes bruttó nemzeti össztermékének a 11 %-a. Ennek alapján kijelenthető, hogy a vizsgált
többi határ menti megyével összehasonlítva ez a legkevésbé versenyképes megye. Az egyes megyék
gazdasági súlyának a vizsgált időszak kezdetére és végére vonatkozó adatai összehasonlításából
kitűnik, hogy Pozsony megyében megnőtt, Nagyszombat és Nyitra megyékben nem változott, Kassa
megyében pedig csökkent az előállított bruttó hazai termék volumene.
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36. ábra: Az egy főre jutó bruttó hazai termék alakulása regionális szinten, folyó árakon (€)
Forrás: Saját feldolgozás a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának adatai alapján, Regdat adatbázis

A 36. ábrán az egyes megyékben előállított, egy lakosra jutó bruttó hazai termék értéke került
feltüntetésre. Ebből kiolvasható, hogy a vizsgált időszak utolsó évében (2013) Pozsony megye
lakosai voltak a legproduktívabbak. Itt egy lakosra jutó GDP értéke közel 35 ezer eurót tett ki, ami
245 %-kal haladja meg a Szlovák Köztársaság egészére számított átlagot. A többi vizsgált határ
menti megye közül az egy lakosra jutó GDP értéke Besztercebánya megyében volt a legalacsonyabb
és a 2013. évben körülbelül 10 ezer eurót tett ki. A vizsgált többi megye közül a 2011. évben az
országos átlagnál alacsonyabb értéket ért el Nyitra és Kassa megye. Nyitra megyében az egy lakosra
jutó bruttó hazai termék értéke 12 ezer euró, Kassa megyében pedig nem egészen 11 ezer euró
volt. A vizsgált időszak utolsó évében az említett Pozsony megyén kívül Nagyszombat megyében is
kiugró, 15 ezer euró volt az egy lakosra jutó bruttó hazai termék értéke, ami a Szlovákia teljes
lakosságára számított átlagos szint 109 %-ának felel meg.
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Poľnohospodárstvo = Mezőgazdaság, Priemysel = Ipar, Stavebníctvo = Építőipar, Služby = Szolgáltatások, Ostatné =
Egyéb
37A ábra: A 2008. évben az egyes járásokban működő vállalkozások megoszlása gazdasági tevékenységük alapján
Forrás: Saját feldolgozás a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának adatai alapján

Poľnohospodárstvo = Mezőgazdaság, Priemysel = Ipar, Stavebníctvo = Építőipar, Služby = Szolgáltatások, Ostatné =
Egyéb
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37B ábra: A 2013. évben az egyes járásokban működő vállalkozások megoszlása gazdasági tevékenységük alapján
Forrás: Saját feldolgozás a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának adatai alapján

Az előző ábrákon a vállalkozások megoszlása látható gazdasági tevékenységük alapján. Ezekből az
adatokból kitűnik, hogy a vizsgált térségben található összes járásban a szolgáltatásokat nyújtó
vállalkozások voltak a dominánsak. A Pozsony V. járásban volt a legnagyobb az ilyen jellegű
vállalkozások részaránya. Ebben a járásban 10 vállalkozásnól csaknem 9 szolgáltatások nyújtásával
foglalkozik. Ezzel szemben a nagyrőcei járásban a legalacsonyabb a szolgáltatási területen működő
vállalkozások részaránya. A nagyrőcei, a rozsnyói, a rimaszombati és a nagykürtösi járásokban a
mezőgazdasági termelés területén működő vállalkozások domináltak. Besztercebánya megyében
található járásokban működő vállalkozásoknak mintegy 12 %-a tevékenykedett mezőgazdasági
területen. A nagyrőcei járásban volt a legmagasabb az ipari termeléssel foglalkozó vállalkozások
részaránya. Az összes vállalkozás közel 16 %-a tevékenykedett ezen a területen. Az építőipari
területen működő vállalkozások súlya a dunaszerdahelyi járásban volt a legnagyobb. Itt minden 10.
vállalkozás építőipari tevékenységgel foglalkozott.
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A foglalkoztatási ráta alakulása a 15 – 64 éves
lakossági korcsoport körében
Régió (NUTS 2)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Abszolút
változás
20132008

Százalékban
kifejezett változás
2013/2008

Pozsony Megye
72,10 71,20 68,50 70,30 71,60 70,60
-1,50
Bratislavský kraj
Nyugat Szlovákia
65,50 62,20 61,10 61,80 61,90 61,80
-3,70
Západné Slovensko
Közép Szlovákia
59,40 57,00 56,30 57,60 58,00 58,10
-1,30
Stredné Slovensko
Kelet Szlovákia
56,70 55,90 54,10 53,70 54,00 55,00
-1,70
Východné Slovensko
Szlovák Köztársaság
62,30 60,20 58,80 59,30 59,70 59,90
-2,40
Slovenská republika
EU 28 átlag
65,70 64,40 64,00 64,10 64,00 64,00
-1,70
Priemer EÚ 28
11. sz. táblázat: A foglalkoztatási ráta alakulása a 15 – 64 éves lakossági korcsoport körében
Forrás: Saját feldolgozás az Eurostat adatai alapján

97,92
94,35
97,81
97,00
96,15
97,41

A lakosság 15 és 64 éves korcsoportjára vonatkozó foglalkoztatási ráta a lakosság 15 – 64 éves
korcsoportjának teljes létszáma és az ebből a korcsoportból munkát végző személyek közötti arányt
fejezi ki. Az Eurostat adatbázisából hozzáférhető adatokból (lásd a 10. sz. táblázatot) kitűnik, hogy
a vizsgált teljes időszakban Pozsony Megyében volt a legmagasabb a foglalkoztatási ráta. Ennek az
állapotnak a hátterében a korábban bemutatott tények állnak. Konkrétan Pozsony Megye magas
produktivitásával, a nagyvállalatoknak és a magas hozzáadott értéket termelő cégeknek
a megyében való megtelepedésével magyarázható, hogy ebben a térségben a legkedvezőbb
a lakosság foglalkoztatási mutatója. A táblázatból az is kiolvasható, hogy a kelet-szlovákiai régióban,
amelybe Kassa megye is tartozik, a legalacsonyabb a szóban forgó lakossági korcsoport
foglalkoztatási mutatója. Negatív jelenségként figyelhető meg, hogy a vizsgált időszakban az összes
megfigyelt régióban (NUTS2) csökkent a foglalkoztatási mutató. Egyébként a szóban forgó
táblázatból az is kivehető, hogy ez a trend az egész Európai Unióra is jellemző.
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38. sz. ábra: A foglalkoztatási ráta alakulása Szlovákia NUTS2 szintű régióiban
Forrás: Saját feldolgozás az Eurostat adatai alapján

Az előzőekben látható a foglalkoztatás alakulását bemutató ábra. A vizsgált időszakban a többi
NUTS2 szintű régió és Szlovákia átlagával összehasonlítva a foglalkoztatási ráta Pozsony megyében
érte el a messze legmagasabb szintet. A foglalkoztatási ráta a vizsgált teljes időszakban 70 %-os
szint körül mozgott. A második legmagasabb foglalkoztatási mutatóval rendelkező Nyugat-szlovákiai
régió „csupán“ 62 %-ot ért el. Közép- és Kelet-Szlovákiában a foglalkoztatási mutatók a vizsgált
egész időszakban nem érték el az össz-szlovákiai átlagot. Közép-Szlovákiában a foglalkoztatási ráta
55 és 60 % közötti volt, míg Kelet-Szlovákiában csupán 55 % körül mozgott.

A regisztrált álláskeresők száma az egyes évek december
hónapjában

Abszolút
változás

Százalékban
kifejezett
változás
2013/2008

Megye (NUTS3)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013-2008
Pozsony
8.120
15.853
17.196
19.417
21.222
21.780
13.660
268,23
Bratislavský kraj
Nagyszombat
14.646
28.128
27.839
29.086
30.578
28.683
14.037
195,84
Trnavský kraj
Nyitra
28.881
46.102
45.669
50.344
54.377
47.796
18.915
165,49
Nitriansky kraj
Besztercebánya
Banskobystrický
49.815
67.218
66.844
68.064
72.009
66.467
16.652
133,43
kraj
Kassa
53.763
70.193
71.873
75.169
77.493
71.054
17.291
132,16
Košický kraj
12A sz. táblázat: A regisztrált álláskeresők számának alakulása a határ menti megyékben
Forrás: Saját feldolgozás a Munka, Szociális és Családügyi Központ decemberi statisztikai adatai felhasználásával

A regisztrált álláskeresők száma az egyes évek december
hónapjában
Járás (LAU1)
Pozsony V.
Bratislava V
Szenc
Senec
Dunaszerdahely
Dunajská Streda
Komárom
Komárno
Érsekújvár
Nové Zámky
Léva

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2013-2008

Százalékban
kifejezett
változás
2013/2008

Abszolút
változás

1.699

3.218

3.385

4.109

4.239

4.318

2.619

254,15

702

1.517

1.751

1.870

2.072

2.289

1.587

326,07

3.778

6.622

7.514

7.927

8.733

8.137

4.359

215,38

4.525

8.351

9.067

9.805

10.991

10.135

5.610

223,98

5.979

10.145

10.081

11.458

12.166

9.874

3.895

165,14

7.646

9.936

9.648

10.179

10.283

8.847

1.201

115,71
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Levice
Nagykürtös
4.518
5.494
5.299
5.227
5.467
5.518
1.000
122,13
Veľký Krtíš
Losonc
6.707
8.414
8.600
8.728
9.237
8.414
1.707
125,45
Lučenec
Rimaszombat
11.337
13.696
14.146
14.320
14.977
14.355
3.018
126,62
Rimavská Sobota
Nagyrőce
5.896
7.254
7.064
6.976
7.248
6.768
872
114,79
Revúca
Rozsnyó
6.861
8.788
9.115
9.378
9.524
8.959
2.098
130,58
Rožňava
Kassa-környék
9.118
11.549
11.877
12.332
13.138
12.157
3.039
133,33
Košice – okolie
Tőketerebes
10.192
12.850
13.308
13.920
13.867
12.916
2.724
126,73
Trebišov
Transhusk+ SK
78.958 107.834 110.855 116.229 121.942 112.687
33.729
142,72
(Σ LAU1)
12B sz. táblázat: A regisztrált álláskeresők számának alakulása a határ menti járásokban
Forrás: Saját feldolgozás a Munka, Szociális és Családügyi Központ decemberi statisztikai adatainak felhasználásával

A vizsgált időszak egész ideje alatt Kassa megyében regisztrálták a legtöbb álláskeresőt. Ez megfelel
a foglalkoztatottság alakulásának, amely Kassa megyében a többi régióval összehasonlítva
a legalacsonyabb volt. Ezzel szemben Pozsony megyében volt a legkevesebb a regisztrált
álláskeresők száma, mivel ebben a megyeben volt a legmagasabb mértékű a foglalkoztatottság.
A határ menti járások közül a rimaszombati járásban volt a legmagasabb a regisztrált álláskeresők
száma. A vizsgált időszak utolsó évében a járási munkaügyi hivatalban több, mint 14 ezer
álláskeresőt regisztráltak. A komáromi, a Kassa-vidéki és a tőketerebesi járásokban is nagyszámú
álláskeresőt regisztráltak. A 2013. évben mindegyik említett járásban 10 ezernél több álláskeresőt
vettek nyilvántartásba. Ugyanakkor a Pozsony V. járásban regisztrálták a legkevesebb álláskeresőt.
A vizsgált időszak első és utolsó évére vonatkozó adatok összehasonlítása alapján megállapítható,
hogy az időszak végére a dunaszerdahelyi és a komáromi járásban nőtt a legnagyobb mértékben
a regisztrált álláskeresők száma. A dunaszerdahelyi járásban a növekedés 4,5 ezer, míg a komáromi
járásban 5,5 ezer új álláskeresőt jelentett. A vizsgált időszak végén a teljes határ menti térségben
110 ezer fő volt a regisztrált álláskeresők száma. A vizsgált időszak első évéhez képest az időszak
végére 32 ezer fővel bővült a regisztrált álláskeresők száma. A 12B táblázatból kiolvasható, hogy
a határ menti járásokban a vizsgált időszak alatt nőtt az álláskeresők száma. Ennek a trendnek a
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világgazdasági válság volt a fő okozója, amely a szlovák gazdaságban a foglalkoztatottak számának
csökkenése formájában is éreztette a hatását.
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39. ábra: A határ menti járásokban élő tartós munkanélküli személyek részarányának alakulása az összes munkanélküli
létszámán belül
Forrás: Saját feldolgozás a Munka, Szociális és Családügyi Központ decemberi statisztikai adatainak felhasználásával

A fenti ábrán látható, hogy az elemzés tárgyát képező időszakban valamennyi határ menti járásban
megnőtt a tartós munkanélküliek száma. A tartós munkanélküliség mindkét vizsgált évben
a rimaszombati járásban volt a legmagasabb. A 2008. évben 100 regisztrált munkanélküliből 66 volt
a tartós munkanélküli. A 2013. évben a tartós munkanélküliek aránya 76 %-ra nőt. Ezzel szemben
a vizsgált időszakban a szenci járásban volt a legalacsonyabb a tartós munkanélküliség: az első
évben ez mindössze 16 %-volt, de a második évben 28 %-ra emelkedett. A teljes határ menti
térségben a vizsgált évek során a tartós munkanélküliség 50 %-ról 60 %-ra emelkedett.

Az álláskeresők nyilvántartásában 12 és annál több hónapja
szereplő személyek száma az egyes évek decemberében

Abszolút
változás

Százalékban
kifejezett

változás
2013/2008

Megye (NUTS3)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013-2008
Pozsony
1.388
2.147
4.108
4.854
6.639
7.362
5.974
530,40
Bratislavský kraj
Nagyszombat
4.033
6.028
9.733
9.866
11.801
11.311
7.278
280,46
Trnavský kraj
Nyitra
11.225
14.711
20.586
21.790
25.489
23.984
12.759
213,67
Nitriansky kraj
Besztercebánya
Banskobystrický
26.356
31.963
39.094
38.419
41.750
41.071
14.715
155,83
kraj
Kassa
26.394
33.215
39.282
41.153
44.528
43.239
16.845
163,82
Košický kraj
13A. sz. táblázat: Az álláskeresők nyilvántartásában 12 és annál több hónapja szereplő személyek számának alakulása
a határ menti megyékben
Forrás: Saját feldolgozás a Munka, Szociális és Családügyi Központ decemberi statisztikai adatainak felhasználásával

Az álláskeresők nyilvántartásában 12 és annál több hónapja
szereplő személyek száma az egyes évek decemberében
Járás (LAU1)
Pozsony V.
Bratislava V
Szenc
Senec
Dunaszerdahely
Dunajská Streda
Komárom
Komárno
Érsekújvár
Nové Zámky
Léva
Levice
Nagykürtös
Veľký Krtíš
Loson
Lučenec
Rimaszombat
Rimavská Sobota
Nagyrőce
Revúca
Rozsnyó
Rožňava
Kassa-környék
Košice – okolie
Tőketerebes
Trebišov
Transhusk+ SK

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2013-2008

Százalékban
kifejezett
változás
2013/2008

Abszolút
változás

282

396

748

950

1301

1439

1157

510,28

113

164

381

396

447

636

523

562,83

1374

1818

2936

3230

3831

3556

2182

258,81

1635

2526

4271

4555

5727

6137

4502

375,35

2327

3169

4551

5159

5990

4958

2631

213,06

3768

4434

5323

5374

5425

4858

1090

128,93

2331

2784

3026

2733

2801

3155

824

135,35

3366

4240

5036

4959

5422

5287

1921

157,07

7478

8735

10174

10064

10743

10900

3422

145,76

3785

4298

4894

4812

4967

5035

1250

133,03

3906

4852

5839

6100

6340

6114

2208

156,53

4814

5827

6424

6714

7449

7728

2914

160,53

4856

6940

8191

8696

9249

8891

4035

183,09

40.035

50.183

61.794

63.742

69.692

68.694

28.659

171,58
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(Σ LAU1)
13B sz. táblázat: Az álláskeresők nyilvántartásában 12 és annál több hónapja szereplő személyek számának alakulása
a határ menti járásokban
Forrás: Saját feldolgozás a Munka, Szociális és Családügyi Központ decemberi statisztikai adatainak felhasználásával

A 13A és a 13B táblázatok az álláskeresők nyilvántartásában 12 és annál több hónapja szereplő
személyek számáról adnak képet az összes vizsgált szlovákiai határ menti járásban. A táblázatokból
kitűnik, hogy az időszak utolsó évében a megyék közül a kassaiban volt a legtöbb álláskereső.
A munkaügyi hivatalokban az összesen 71 ezer álláskereső közül több, mint 43 ezer főt már több,
mint egy éve tartottak nyilván. A nyitrai járásban közel 24 ezer főt tartottak nyilván 12 hónapnál
hosszabb ideje. Pozsony megyében tartották nyilván a legkevesebb hosszú idejű álláskeresőt.
A járások közül a rimaszombati, a tőketerebesi és a Kassa-környéki járásokban okozza a legnagyobb
gondot a tartós munkanélküliség. A rimaszombati járásban a 2013. évben közel 11 ezer,
a tőketerebesi járásban közel 9 ezer, a Kassa-környéki járásban pedig mintegy 8 ezer álláskeresőt
tartottak nyilván. Ezzel szemben a legkedvezőbb statisztikai adatokkal rendelkező járások voltak:
a szenci, a Pozsony V. és a nagykürtösi. Ezekben a járásokban a tartós álláskeresők száma
a következőképpen alakult: Szenc: 1,5 ezer, Pozsony V.: 3 ezer, Nagykörtös: 3,5 ezer. A 2013. évben
a teljes határ menti térségben 68 ezer fő volt a 12 hónapja és annál hosszabb ideje regisztrált
álláskeresők száma.
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40A sz. ábra:

A foglalkoztatottság megoszlása szektorok szerint az egyes határ menti járásokban a 2009. évben
Forrás: Saját feldolgozás a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának adatai alapján
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40B sz. ábra: A foglalkoztatottság megoszlása szektorok szerint az egyes határ menti járásokban a 2013. évben
Forrás: Saját feldolgozás a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának adatai alapján

Az előzőekben bemutatott ábrákból kitűnik, hogy a szolgáltatási szektorban dolgozik legtöbb
ember. A vizsgált térségben a 2013. évben a szolgáltatási (terciális) szektor az összes
munkavállalónak megközelítőleg 66 %-át foglalkoztatta. A Pozsony V. járásban volt a legmagasabb
a foglalkoztatottak részaránya ebben a szektorban: az összes munkavállaló több mint 91 %-a
dolgozott a szolgáltatói körben. Ezzel szemben a nagyrőcei járásban volt a legalacsonyabb a
szolgáltatási szektorban foglalkoztatottak részaránya. Itt a nyilvántartott összes munkavállalónak
mindössze 51 %-a dolgozott ebben az ágazatban. A vizsgált összes régióban a primer (termelési)
szektor foglalkoztatta a legkevesebb munkavállalót. A 2013. évbe az összes foglalkoztatottnak nem
egészen 5 %-a dolgozott ebben a gazdasági ágazatban. Az elemzés tárgyát képező járások közül
a Kassa-környéki járásban volt a legmagasabb (kb. 11,5 %), a Pozsony V. és a nagyrőce járásban
pedig legalacsonyabb a primer gazdasági szektorban foglalkoztatottak részaránya. A rendelkezésre
álló adatokból az is kitűnt, hogy a Pozsony V. és a nagyrőcei járásokban senki, illetve csak
elhanyagolható számú munkavállaló dolgozott a primer termelési szektorban.
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A 250 és annál több főt foglalkoztató cégek száma
a határ menti megyékben, az egyes években

Abszolút
változás

Százalékban
kifejezett
változás
2013/2008

Megye (NUTS3)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013-2008
Pozsony
183
181
180
188
192
203
20
110,93
Bratislavský kraj
Nagyszombat
60
60
61
57
58
59
-1
98,33
Trnavský kraj
Nyitra
64
63
51
54
54
53
-11
82,81
Nitriansky kraj
Besztercebánya
Banskobystrický
56
57
48
46
47
49
-7
87,50
kraj
Kassa
66
65
52
57
58
54
-12
81,82
Košický kraj
14A sz. táblázat: A 250 és annál több főt foglalkoztató cégek száma az egyes határ menti megyékben
Forrás: Saját feldolgozás a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának adatai alapján, Regdat adatbázis

A 250 és annál több főt foglalkoztató cégek száma
a határ menti járásokban, az egyes években
Járás (LAU1)

2008

2009

2010

2011

2012

Abszolút
változás
2013

2013-2008

Százalékban
kifejezett
változás
2013/2008

Pozsony V.
13
15
17
18
20
19
6
146,15
Bratislava V
Szenc
3
3
4
4
4
6
3
200,00
Senec
Dunaszerdahely
7
5
8
6
11
9
2
128,57
Dunajská Streda
Komárom
6
5
4
4
4
5
-1
83,33
Komárno
Érsekújvár
11
11
8
7
8
7
-4
63,64
Nové Zámky
Léva
7
7
9
8
7
7
0
100,00
Levice
Nagykürtös
0
1
1
1
1
2
-2
Veľký Krtíš
Losonc
7
6
5
5
5
5
-2
71,43
Lučenec
Rimaszombat
4
4
3
4
4
4
0
100,00
Rimavská Sobota
Nagyrőce
2
2
2
2
2
2
0
100,00
Revúca
Rozsnyó
6
5
5
5
5
4
-2
66,67
Rožňava
Kassa- környék
5
5
3
4
4
3
-2
60,00
Košice – okolie
Tőketerebes
3
3
1
1
1
1
-2
95,77
Trebišov
Transhusk+ SK
74
72
70
66
76
74
0
100,00
(Σ LAU1)
14B sz. táblázat: A 250 és annál több főt foglalkoztató cégek száma az egyes határ menti járásokban
Forrás: Saját feldolgozás a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának adatai alapján, Regdat adatbázis

A vizsgálat tárgyát képező határ menti megyék között – Pozsony megyét kivéve – viszonylag
egyenletes a nagyvállalatok területi megoszlása. Pozsony megye területén négyszer több
nagyvállalat található, mint a többi megyében (A 2013. évből származó adatokat a 14A és a 14B sz.
táblázatok tartalmazzák.). Az a tény is figyelmet érdemel, hogy a vizsgálatba bevont megyékben –
Pozsony megyét kivéve – a megfigyelt időszak végére csökkent a nagyvállalatok száma. A vizsgált
időszakban csupán Pozsony megye területén nőtt évről-évre a nagyvállalatok száma. Járási szinten
a Pozsony V. járásban volt a legtöbb, a tőketerebesi járásban pedig a legkevesebb ilyen nagyvállalat.
A vizsgált időszakban a teljes határ menti területen hárommal csökkent a 250 főnél több dolgozót
foglalkoztató cégek száma.
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Az oktatásban foglalkoztatottak száma az egyes években

Százalékban
kifejezett
változás
2013/2008

Abszolút
változás

Megye (NUTS3)
2009
2010
2011
2012
2013
2013-2008
Pozsony
16.336
24.350
21.375
21.480
20.096
3.760
123,02
Bratislavský kraj
Nagyszombat
13.187
13.707
13.190
14.278
11.445
-1.742
86,79
Trnavský kraj
Nyitra
14.774
15.688
13.937
14.319
12.075
-2.699
81,73
Nitriansky kraj
Besztercebánya
Banskobystrický
17.164
16.547
14.841
14.433
15.183
-1.981
88,46
kraj
Kassa
18.597
20.169
19.900
19.232
17.672
-925
95,03
Košický kraj
15A. sz. táblázat: Az oktatásban foglalkoztatottak átlagos létszáma a 2009 - 2013. évben a határ menti megyékben
Forrás: Saját feldolgozás a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának adatai alapján

Az oktatásban foglalkoztatottak száma az egyes években
Járás (LAU1)
Pozsony V.
Bratislava V
Szenc
Senec
Dunaszerdahely
Dunajská Streda
Komárom
Komárno
Érsekújvár
Nové Zámky
Léva
Levice
Nagykürtös
Veľký Krtíš
Losonc
Lučenec
Rimaszombat
Rimavská Sobota
Nagyrőce
Revúca
Rozsnyó
Rožňava
Kassa - környék

2009

2010

2011

2012

2013

Abszolút
változás
2013-2008

Százalékban
kifejezett
változás
2013/2008

2768

2280

3049

2633

2154

-614

77,82

609

791

662

498

416

-193

68,31

2221

2607

2890

2541

2461

240

110,81

2246

1938

1471

1909

1277

-969

56,86

2727

2472

2717

2587

1733

-994

63,55

1302

1577

1435

1584

1774

472

136,25

282

321

863

678

860

578

304,96

759

1026

1205

1341

1166

407

153,62

911

947

1398

1395

1166

255

127,99

369

531

500

365

374

5

101,36

1291

899

877

939

666

-625

51,59

1580

1801

1474

1444

1053

-527

66,65
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Košice – okolie
Trebišov
2257
2950
2753
2953
2126
-131
94,20
Transhusk+ SK
19.322
20.140
21.294
20.867
17.226
-2.096
89,15
(Σ LAU1)
15B. sz. táblázat: Az oktatásban foglalkoztatottak átlagos létszáma a 2009 - 2013. évben a határ menti járásokban
Forrás: Saját feldolgozás a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának adatai alapján

Az előzőekben bemutatott táblázatok az oktatásban foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó
adatok alakulását mutatják be a 2009 és 2013. évek időszakában. Az elemzés tárgyát képező
megyék adatainak összehasonlításából kitűnik, hogy az időszak utolsó évében Pozsony megyében
dolgozott a legnagyobb számú munkavállaló az oktatásban. Az időszak első évében viszont Kassa
megyében foglalkoztatták a legtöbb munkavállalót ebben az ágazatban. Az egyes járásokra
vonatkozó adatok összehasonlításából kitűnik, hogy a 2009. évben a Pozsony V. járásban, míg
a 2013. évben a dunaszerdahelyi járásban dolgozott a legtöbb munkavállaló az oktatási ágazatban.
A vizsgált időszak első és utolsó évére vonatkozó értékek százalékos változása alapján
megállapítható, hogy a nagykürtösi járásban volt a legnagyobb arányú a növekedés (Ebben
a járásban csaknem 200 %-kal nőt az oktatásban foglalkoztatottak száma.). Ezzel szemben a
legnagyobb arányú csökkenés a rozsnyói járásban következett be (Itt a csökkenés mértéke csaknem
elérte az 50 %-ot.). Az egész határ menti térségben összességében 19.300 főről (2009. évi adat)
17.200 főre csökkent (2013. évi adat) az oktatási ágazatban foglalkoztatottak száma. Százalékos
mutatóval kifejezve a vizsgált időszakban a teljes határ menti térségben 11 %-kal csökkent az
oktatási ágazatban foglalkoztatott munkavállalók száma.
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41. ábra: Az oktatási ágazatban foglalkoztatottak száma a 2009. és a 2013. években
Forrás: Saját feldolgozás a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának adatai alapján

A 41. ábrán az egyes járásokban az oktatási ágazatban foglalkoztatottak számának összehasonlítása
látható. A bemutatott adatok alapján megállapítható, hogy a vizsgált évek során a járások
többségében csökkent az oktatásban foglalkoztatottak száma. Az alkalmazottaknak ez a csökkenő
trendje az egész határ menti térségben megfigyelhető volt.

Megye (NUTS3)
Pozsony
Bratislavský kraj
Nagyszombat
Trnavský kraj
Nyitra
Nitriansky kraj
Besztercebánya
Banskobystrický kraj
Kassa
Košický kraj

A középiskolai végzettséggel
rendelkező lakosok számának
alakulása az egyes években
2001
2011

Abszolút
változás
2011-2001

Százalékban
kifejezett
változás
2011/2001

293.341

295.590

2.249

100,77

278.293

306.657

28.364

110,19

348.656

376.717

28.061

108,05

317.943

348.272

30.329

109,54

364.675

393.102

28.427

107,80
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16A sz. táblázat: A középiskolai végzettséggel rendelkező lakosok száma a határ menti megyékben
Forrás: Saját feldolgozás a 2001. és a 2011. évi népszámlálások lakosságra, házakra és lakásokra vonatkozó
felvételeinek adatai alapján

A középiskolai végzettséggel
rendelkező lakosok számának
alakulása az egyes években
2001
2011

Abszolút
változás

Százalékban
kifejezett
változás
2011/2001

Járás (LAU1)
2011-2001
Pozsony V.
Bratislava V
62.368
50.716
-11.652
81,32
Szenc
Senec
25.735
31.155
5.420
121,06
Dunaszerdahely
Dunajská Streda
53.735
63.685
9.950
118,52
Komárom
Komárno
51.083
56.055
4.972
109,73
Érsekújvár
Nové Zámky
72.752
80.041
7.289
110,02
Léva
Levice
57.844
61.499
3.655
106,32
Nagykürtös
Veľký Krtíš
21.240
23.371
2.131
110,03
Losonc
Lučenec
33.527
35.742
2.215
106,61
Rimaszombat
Rimavská Sobota
35.592
39.606
4.014
111,28
Nagyrőce
Revúca
17.982
19.454
1.472
108,19
Rozsnyó
Rožňava
29.226
30.608
1.382
104,73
Kassa- környék
Košice – okolie
48.394
55.119
6.725
113,90
Tőketerebes
Trebišov
48.727
52.991
4.264
108,75
Transhusk+ SK
558.205
600.042
41.837
107,49
(Σ LAU1)
16B sz. táblázat: A középiskolai végzettséggel rendelkező lakosok száma a határ menti járásokban
Forrás: Saját feldolgozás a 2001. és a 2011. évi népszámlálások lakosságra, házakra és lakásokra vonatkozó
felvételeinek adatai alapján

A népszámlálások lakosságra, házakra és lakásokra vonatkozó felvételeinek a 16A és a 16B sz.
táblázatban bemutatott adatai alapján megállapítható, hogy a Pozsony V. járást kivéve, a vizsgálat
tárgyát képező valamennyi járásban emelkedett a középiskolai végzettséggel rendelkező lakosok
száma. Százalékokban kifejezve: a vizsgált időszakban a dunaszerdahelyi járás érte el a legnagyobb
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növekedést (18 %). Ezzel szemben a Pozsony V. járásban a vizsgált évek időszaka alatt 19 %-kal
csökkent a középiskolai végzettséggel rendelkező lakosok száma. Az egész határ menti területen
a 2001. évi 560 ezer főről a 2011. évben 600 ezerre nőtt a középiskolai végzettséggel rendelkező
lakosok száma. Százalékban kifejezve: tíz év alatt több mint 7 %-kal nőtt a középiskolai
végzettséggel rendelkező lakosok száma.
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42. ábra: A középiskolai végzettséggel rendelkező lakosok száma az egyes járásokban
Forrás: Saját feldolgozás a 2001. és a 2011. évi népszámlálások lakosságra, házakra és lakásokra vonatkozó
felvételeinek adatai alapján

A fenti ábrából kitűnik, hogy 2011-ben a 2001. évhez képest szinte minden járásban magasabb volt
a középiskolai végzettséggel rendelkező lakosok száma. Az elemzés tárgyát képező járások közül
csupán a Pozsony V. járásban csökkent a középiskolai végzettséggel rendelkező lakosok száma.
Abszolút számban kifejezve: az érsekújvári járásban élt a legtöbb középiskolai végzettséggel
rendelkező lakos. Ezzel szemben mindkét évben a rozsnyói járásban élt a legkevesebb középiskolai
végzettséggel rendelkező lakos.

A középiskolai végzettséggel rendelkező lakosok számának
alakulása az egyes években
Megye (NUTS3)
Pozsony
Bratislavský kraj
Nagyszombat
Trnavský kraj
Nyitra
Nitriansky kraj
Besztercebánya
Banskobystrický
kraj
Kassa
Košický kraj

Abszolút
változás
2013-2008

Százalékban
kifejezett
változás
2013/2008

2008

2009

2010

2011

2012

2013

35.846

32.647

30.653

28.816

26.993

25.983

-9.863

72,49

28.761

27.946

26.842

25.604

24.160

22.925

-5.836

79,71

36.452

34.794

32.625

30.760

28.615

26.952

-9.500

73,94

32.802

31.147

29.486

27.764

26.073

24.744

-8.058

75,43

41.449
39.503
37.597
35.346
33.551
32.160
-9.289
17.A sz. táblázat: A középiskolai tanulók száma a határ menti megyékben
Forrás: Saját feldolgozás a z Oktatásügyi Információs és Prognosztikai Intézet adatai alapján

A középiskolai tanulók számának alakulása az egyes években az
egyes határ menti járásokban
Járás (LAU1)
Pozsony V.
Bratislava V
Szec
Senec
Dunaszerdahely
Dunajská Streda
Komárom
Komárno
Érsekújvár
Nové Zámky
Léva
Levice
Nagykürtös
Veľký Krtíš
Losonc
Lučenec
Rimaszombat
Rimavská Sobota
Nagyrőce
Revúca
Rozsnyó
Rožňava
Kassa - környék

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Abszolút
változás
2013-2008

77,59

Százalékban
kifejezett
változás
2013/2008

7007

6295

5917

5293

4704

4434

-2573

63,28

1707

1615

1511

1479

1397

1317

-390

77,15

5910

5906

5818

5645

5509

5302

-608

89,71

4249

4133

3846

3672

3353

3128

-1121

73,62

7808

7447

6846

6278

5759

5474

-2334

70,11

5499

5336

5046

4731

4324

4054

-1445

73,72

1235

1191

1201

1125

1047

964

-271

78,06

4657

4438

4208

3911

3753

3516

-1141

75,50

3327

3137

2934

2757

2602

2517

-810

75,65

1530

1418

1279

1171

1111

1081

-449

70,65

2542

2480

2342

2315

2223

2258

-284

88,83

729

665

700

692

682

617

-112

84,64
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Košice – okolie
Tőketerebes
Trebišov
Transhusk+ SK
(Σ LAU1)

4274

4026

3639

3425

3242

3205

-1069

74,99

50.474

48.087

45.287

42.494

39.706

37.867

-12.607

75,02

17 B sz. táblázat: A középiskolai tanulók száma a határ menti járásokban
Forrás: Saját feldolgozás a z Oktatásügyi Információs és Prognosztikai Intézet adatai alapján

A 17A és a 17B sz. táblázatokban bemutatott, a középiskolai tanulókra vonatkozó adatokból kitűnik,
hogy a vizsgált időszakban valamennyi határ menti járásban csökkent a tanulók száma. Járási
szinten a Pozsony V. járásban volt a legnagyobb mértékű a csökkenés. A 2013. évben 37 %-kal
kevesebb tanuló tanult a középiskolákban, mint a 2008. évben. Ehhez képest a dunaszerdahelyi
járásban csökkent a legkisebb mértékben a középiskolai tanulók száma, ami százalékos
viszonyszámmal kifejezve azt jelenti, hogy a vizsgálat tárgyát képező időszak alatt 10 %-kal csökkent
a középiskolai tanulók száma. A teljes határ menti térség vonatkozásában a 2008. és a 2013. évek
között 25 % volt a csökkenés mértéke. A határ menti megyék szintjén Nyitra megyeben következett
be a legnagyobb a csökkenés. Ezzel szemben Kassa megyében volt a legkisebb mértékű a
csökkenés, ami ebben a megyében nem érte el a 23 %-ot.

A középiskolában tanító pedagógusok számának alakulása
az egyes években

Abszolút
változás

Százalékban
kifejezett
változás
2013/2008

Megye (NUTS3)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013-2008
Pozsony
3818
3378
3211
3146
3000
2886
-932
Bratislavský kraj
Nagyszombat
2488
2444
2411
2363
2260
2221
-267
Trnavský kraj
Nyitra
3108
2965
2868
2761
2645
2539
-569
Nitriansky kraj
Besztercebánya
Banskobystrický
2834
2720
2648
2530
2457
2348
-486
kraj
Kassa
3740
3524
3552
3458
3347
3152
-588
Košický kraj
18A sz. táblázat: A középiskolában tanító pedagógusok száma a határ menti megyékben
Forrás: Saját feldolgozás az Oktatásügyi Információs és Prognosztikai Intézet adatai alapján

75,59
89,27
81,69
82,85
84,28

98

A középiskolában tanító pedagógusok számának alakulása
az egyes években

Abszolút
változás

Százalékban
kifejezett
változás
2013/2008

Járás (LAU1)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013-2008
Pozsony V.
830
737
742
697
620
577
-253
Bratislava V
Senc
166
163
157
160
166
157
-9
Senec
Dunaszerdahely
583
599
596
579
553
567
-16
Dunajská Streda
Komárom
386
390
364
346
328
316
-70
Komárno
Érsekújvár
607
600
573
540
531
488
-119
Nové Zámky
Léva
514
498
481
461
438
397
-117
Levice
Nagykürtös
98
101
104
102
97
83
-15
Veľký Krtíš
Losonc
344
345
337
328
317
314
-30
Lučenec
Rimaszombat
265
273
247
239
240
214
-51
Rimavská Sobota
Nagyrőce
134
129
128
126
119
106
-28
Revúca
Rozsnyó
240
204
235
234
226
193
-47
Rožňava
Kassa - környék
70
62
65
61
59
54
-16
Košice – okolie
Tőketerebes
345
335
327
301
288
262
-83
Trebišov
Transhusk+ SK
4582
4436
4356
4174
3982
3728
-854
(Σ LAU1)
18B sz. táblázat: A középiskolában tanító pedagógusok száma a határ menti járásokban
Forrás: Saját feldolgozás a z Oktatásügyi Információs és Prognosztikai Intézet adatai alapján

69,52
94,58
97,26
81,87
80,40
77,24
84,69
91,28
80,75
79,10
80,42
77,14
75,94
81,36

A 18A és 18B sz. táblázatok a határ menti térségekben tevékenykedő középiskolai tanárok
számának alakulásáról adnak áttekintést. A bemutatott adatok alapján megállapítható, hogy
a vizsgált időszakban valamennyi régióban csökkent a középiskolában tanító tanárok száma.
A Pozsony V. járásban volt a legnagyobb csökkenés, ahol a 2008. évi állapothoz képest 2013-ban 30
%-kal kisebb volt a tanárok száma. Ugyanakkor a szenci járásban ennek az időszaknak az utolsó
évében az időszak kezdetéhez képest csupán 5 %-kal kevesebb a középiskolai tanárok száma. Az
egész határ menti térségben a vizsgált időszakban 19 %-kal csökkent a középiskolai tanárok száma.
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A határ menti megyék adatainak összehasonlításából kitűnik, hogy Pozsony megyében volt a
legnagyobb mértékű a csökkenés (25 %), míg Nagyszombat megyében ez a csökkenés mindössze 11
%-ot tett ki.
A főiskolai végzettséggel
rendelkező lakosok számának
alakulása az egyes években
2001
2011

Abszolút
változás

Százalékban
kifejezett
változás
2011/2001

Megye (NUTS3)
2011-2001
Pozsony
102.076
157.678
55.602
154,47
Bratislavský kraj
Nagyszombat
33.254
63.783
30.529
191,81
Trnavský kraj
Nyitra
46.188
82.748
36.560
179,15
Nitriansky kraj
Besztercebánya
46.426
81.448
35.022
175,44
Banskobystrický kraj
Kassa
57.543
101.037
43.494
175,59
Košický kraj
19A sz. táblázat: A főiskolai végzettséggel rendelkező lakosok száma a határ menti megyékben
Forrás: Saját feldolgozás a 2001. és a 2011. évi népszámlálások lakosságra, házakra és lakásokra vonatkozó
felvételeinek adatai alapján
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Járás (LAU1)
Pozsony V.
Bratislava V
Szenc
Senec
Dunaszerdahely
Dunajská Streda
Komárom
Komárno
Érsekújvár
Nové Zámky
Léva
Levice
Nagykürtös
Veľký Krtíš
Losonc
Lučenec
Rimaszombat
Rimavská Sobota
Nagyarőce
Revúca

A főiskolai végzettséggel
rendelkező lakosok számának
alakulása az egyes években
2001
2011

Abszolút
változás
2011-2001

Százalékban
kifejezett
változás
2011/2001

20.009

39.257

19.248

196,20

4.070

14.318

10.248

351,79

5.523

11.953

6.430

216,42

5.592

9.684

4.092

173,18

8.116

14.802

6.686

182,38

7.025

13.711

6.686

195,17

1.913

3.413

1.500

178,41

4.101

9.551

5.450

232,89

3.702

7.765

4.063

209,75

1.885

3.049

1.164

161,75

Rozsnyó
2.975
6.455
3.480
216,97
Rožňava
Kassa - környék
3.508
13.043
9.535
371,81
Košice – okolie
Tőketerebes
4.753
8.947
4.194
188,24
Trebišov
Transhusk+ SK
73.172
155.948
82.776
213,13
(Σ LAU1)
19B sz. táblázat: A főiskolai végzettséggel rendelkező lakosok száma a határ menti járásokban
Forrás: Saját feldolgozás a 2001. és a 2011. évi népszámlálások lakosságra, házakra és lakásokra vonatkozó
felvételeinek adatai alapján

A vizsgálat tárgyát képező egyes megyékben élő, főiskolai képesítéssel rendelkező lakosok
számának összehasonlításából kitűnik, hogy a tárgyal időszak idején (2001 és 2011) Nagyszombat
megyében nőtt legnagyobb mértékben – közel 92 %-kal – a főiskolai végzettséggel rendelkező
lakosok száma. A vizsgált járások közül a tárgyalt időszak alatt ez a növekedés a Kassa – környéke
járásban volt a legmagasabb, 272 %. Ezzel szemben a legalacsonyabb növekedést a nagyrőcei
járásban mutatták ki, ami mindössze 62 %-ot tett ki. A változások abszolút számban mért adatainak
összehasonlítása alapján az elemzés tárgyát képező időszak utolsó évében a Pozsony V. járásban
állapították meg a legnagyobb növekedést. A teljes határ menti térségben a kezdeti, 2001. évi 73
ezer főről 2011. évben közel 156 ezerre nőtt a felsőfokú végzettséggel rendelkező lakosok száma.
A felsőfokú képzettséggel rendelkező lakosok számának növekerése százalékos viszonyszámmal
kifejezve 113 %-ot tett ki.
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43. ábra: A felsőfokú végzettséggel rendelkező lakosok számának alakulása az egyes járásokban
Forrás: Saját feldolgozás a 2001. és a 2011. évi népszámlálások lakosságra, házakra és lakásokra vonatkozó
felvételeinek adatai alapján
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A fenti ábra a felsőfokú végzettséggel rendelkező lakosok számának alakulását szemlélteti a 2001.
és a 2011. években. Az ábrából kitűnik, hogy a határ menti térség nyugati felében jelentősen
magasabb a főiskolai végzettséggel rendelkező lakosok koncentrációja. Az adatok összehasonlítása
arra utal, hogy a vizsgálat tárgyát képező évtized alatt valamennyi határ menti járásban nőtt
a főiskolai végzettséggel rendelkező lakosok száma.

A főiskolai hallgatók létszámának alakulása az egyes években
Megye (NUTS3)
Pozsony
Bratislavský kraj
Nagyszombat
Trnavský kraj
Nyitra
Nitriansky kraj
Besztercebánya

Abszolút
változás
2013-2008

Százalékban
kifejezett
változás
2013/2008

2008

2009

2010

2011

2012

2013

75.786

78.204

79.845

79.388

76.733

73.301

-2.485

96,72

22.717

23.333

21.691

20.035

19.101

18.870

-3.847

83,07

27.159

26.025

24.743

24.256

22.856

21.427

-5.732

78,89

21.426

19.817

19.189

18.589

17.110

15.839

-5.587

73,92

Banskobystrický
kraj
Kassa
Košický kraj

31.486

32.726

31.995

30.608

27.728

25.335

-6.151

80,46

20A sz. táblázat: A főiskolai hallgatók létszámának alakulása a határ menti megyékben
Forrás: Saját feldolgozás a z Oktatásügyi Információs és Prognosztikai Intézet adatai alapján

A főiskolai hallgatók létszámának alakulása az egyes járásokban
Járás (LAU1)
Pozsony V.
Bratislava V
Szec
Senec
Dunaszerdahely
Dunajská Streda
Komárom
Komárno
Érsekújvár
Nové Zámky
Léva
Levice
Nagykürtös
Veľký Krtíš
Losonc
Lučenec
Rimaszombat
Rimavská Sobota
Nagyrőce
Revúca
Rozsnyó
Rožňava
Kassa - környék
Košice – okolie
Tőketerebes
Trebišov
Transhusk+ SK
(Σ LAU1)

Abszolút
változás

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2013-2008

13.798

13.441

13.219

12.267

15.777

15.026

1228

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.89

2.548

2.408

2.220

2.061

1.904

-785

939

1121

0

0

0

0

-939

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.426

17.110

15.627

14.487

17.838

16.930

-496

Százalékban
kifejezett
változás
2013/2008
108,90

70,81
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97,15

20B táblázat: A főiskolai hallgatók létszámának alakulása a határ menti járásokban
Forrás: Saját feldolgozás a z Oktatásügyi Információs és Prognosztikai Intézet adatai alapján

A 20A és 20B sz. táblázatok az egyes határ menti járások főiskolai hallgatói számának alakulására
vonatkozó adatokat tartalmazzák. Az adatokból kitűnik, hogy a vizsgált időszakban csak a Pozsony

V. és a komáromi – illetve az időszak első két évében az érsekújvári – járásokban működtek
felsőfokú oktatási intézmények, vagy ezeknek a kihelyezett tagozatai.
Ezekből az adatokból megállapítható, hogy a vizsgált időszakban az egész határ menti térségben
összességében 3 %-kal csökkent a főiskolai hallgatók létszáma. Abszolút számban kifejezve
a létszámcsökkenés 500 hallgatót tett ki. A határ menti megyék adatait vizsgálva kitűnik, hogy az
összes érintett megyében csökkent a főiskolai hallgatók létszáma, ami Besztercebánya megyében
volt a legnagyobb, és 2013-ban a 2008. évi állapotokhoz képest 26 %-ot tett ki. Ezzel szemben a
csökkenés Pozsony megyében volt a legkisebb. A vizsgált időszak végén ebben a megyében 3 %-kal
kevesebb hallgató tanult a főiskolákon, mint a vizsgált időszak első évében.

ÖSSZEFOGLALÁS
A Transhusk Plus projekt által érintett térség szlovák oldali része 13 járásból tevődik össze,
amelyeknek a területén mintegy 1,2 millió lakos él. A társág lakosságának szociális-gazdasági
helyzetére vonatkozó adatok elemzéséből kitűnik, hogy a lakosság megélhetéséhez a térség nyugati
része biztosítja a legkedvezőbb feltételeket. A vizsgált adatok többségénél felfedezhető az a trend,
hogy azok értéke nyugatról kelet felé haladva fokozatosan csökken. A vizsgált adatok alapján
a határ menti térség nyugati részében elsősorban a népsűrűség, az egy főre jutó regionális szintű
bruttó hazai termék szintje, a tartós munkanélküliségi mutató (az összes nyilvántartott
munkanélküliek számán belül), a 250 főnél több alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások, illetve
a felsőfokú végzettséggel rendelkező lakosok száma alapján mutat fel jobb eredményeket, mint
a határ menti térség középső és keleti területei. Az egyes tevékenységi csoportok alapján besorolt
vállalkozások területi elhelyezkedésére vonatkozó adatok megoszlása is érdekes képet mutat.
A vizsgált térség valamennyi régiójában magas a szolgáltatások nyújtására specializálódott
vállalkozások száma. Az adatok kiértékelése megerősítette Pozsony és környéke domináns
helyzetét, amelynek a megye saját határain túl is jelentős kisugárzása van.
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1.2. A közlekedés helyzete a térségben

Magyar oldal
Tanulmányunk e fejezetének célja, hogy megismertesse az olvasóval a szlovák-magyar határszakasz
magyar oldali közlekedési helyzetképét, infrastrukturális hátterét, különös tekintettel a közösségi
közlekedés és a fenntartható mobilitás lehetőségeire.
A vizsgált térséget érintő, megyei szintű elemzések5 segítségével kerül bemutatásra a teljes szlovákmagyar határszakasz közúti, vasúti, vízi, kerékpáros közlekedése. Ennek keretében megnevezzük
azokat a főbb intermodális közlekedési csomópontokat is, melyek egy adott térség illetve megye
közlekedésében jelentős szerepet játszanak. Vizsgálatunk kitér a turisztikai belépési pontokra is,
ami lényegében nem mást takar, mint a közlekedési csomópontok és turisztikai desztinációk
sűrűsödési pontjait. Fontos megjegyezni, hogy a megyei fejlesztési koncepciók helyzetelemzései
hivatkozási alapnak szolgálnak: a felhasznált részeket nem szó szerint idézzük, tartalmukat tekintve
frissítettük, kiegészítettük.

5

Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Pest megye, Nógrád megye, Heves megye, BorsodAbaúj-Zemplén megye
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1.2.1. Győr-Moson-Sopron megye közlekedési helyzetképe
Győr-Moson-Sopron megye Magyarország északnyugati részén helyezkedik el, nyugatról Ausztria,
észak felől pedig Szlovákia határolja. Kedvező elhelyezésének köszönheti elsősorban, hogy
Magyarország „nyugati kapujának” tekinthető a megye, országos szempontokból is fontos –
Nyugat-Európát hazánkkal összekötő – közlekedési tengelyek kelet-nyugati irányban haladnak
keresztül a területén.
Közúti közlekedés
Győr-Moson-Sopron megye területét két pán-európai folyosó érinti, az egyik a IV. számú
közlekedési folyosó, amely a Berlin–Prága–Pozsony–Bécs–Budapest–Konstanca–Szaloniki–Isztambul
viszonylatot köti össze, azaz gyakorlatilag Nyugat-Európa és a Balkán összeköttetését szolgálja.
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44. ábra: TEN-T törzshálózati folyosók Magyarországon

6

6

http://www.kti.hu/index.php?mact=Album,m5,default,1&m5albumid=366&m5page=1&m5returnid=760#link

A megye fő közlekedési tengelye elsősorban kelet-nyugati, illetve kelet-északnyugati irányultságú,
amely főként az M1-es autópályának (Budapest–Győr–Hegyeshalom–Bécs) és a 85. sz. főútnak
(Győr–Csorna–Sopron) köszönhető. Az elmúlt 15 évben egyre jelentősebb mértékű személy- és
tranzitforgalom bonyolódik le ugyanakkor a 86. sz. főúton is, amely a megye legfontosabb északdéli irányultsággal bíró közútjának számít: ezt a megnövekedő igényt azonban még nem tudta teljes
mértékben lekövetni az infrastruktúra fejlesztése, miközben folyamatban van a párhuzamos vasúti
összeköttetés fejlesztése, felértékelődése, ami a kombinált fuvarozásnak kedvezhet. Külön
kiemelendő a tehergépjármű-forgalom erőteljes növekedése, amelynek „köszönhetően” jelentősen
leromlott a 86-os főút útburkolatának minősége. Fontos továbbá az észak-déli közlekedés
tekintetében az is, hogy a CETC Route 65 (mely az északi-tengeri kikötőket köti össze az adriaitengeri kikötőkkel, és hazánkban a 86. sz. főút ennek a korridornak lehet az egyik lényeges szakasza)
folyosó fejlesztési igénye egyre nagyobb szerepet kap a megye közlekedési fejlesztési terveiben.7
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7

forrás: Győr-Moson-Sopron Megyei Fejlesztési Koncepció, Helyzetelemzés

Évi átlagos
tehergépkocsi
forgalom a 86-os
főúton (jármű/nap)

2000

2004

2008

2011

A főút 187,347 km
hosszú teljes
(RédicsMosonmagyaróvár)
szakaszán

749

1349

1.974

1.578

A főút 67,351 km
hosszú Győr-MosonSopron megyei
szakaszán

1.196

1.508

1.762

1.616

Győr-Moson-Sopron
megye
legforgalmasabb
szakaszán (Csorna
85-ös főúttal közös
belterületi
szakaszán)

2.686

4.842

4.305

3.645

108

45. ábra: A CETC Route 65 közlekedési korridor és a tehergépkocsi forgalom alakulása a 86-os főúton (jármű/nap éves
átlagban)

Győr-Moson-Sopron megyében az országos közutak hossza mintegy 1600 km, amelyből majdnem
100 km gyorsforgalmi útnak minősül. A közutak adatait tekintve összességében megállapíthatjuk,
hogy mind az útsűrűség, mind a főutak illetve gyorsforgalmi utak aránya tekintetében a teljes
közúthálózathoz viszonyítva az országos átlagot meghaladó értéket kapunk a megyében, ez alapján
kijelenthető, hogy a magyarországi átlaghoz képest jobb közúti infrastrukturális ellátottsággal bír
Győr-Moson-Sopron megye.
A megye közúthálózata sugaras szerkezetű, hiszen a gyorsforgalmi és főútvonalak zöme Győr
városának elérhetőségét szolgálják, kivételként ez alól csak a 84. sz. (Bécs–Sopron–Sárvár–
Balatonederics), a 86. sz. (Mosonmagyaróvár–Csorna–Sárvár–Szombathely) és a 150. sz.

(Mosonmagyaróvár–Rajka) főutak (illetve az M15-ös gyorsforgalmi út) tekinthetők (Forrás: GyőrMoson-Sopron Megyei Fejlesztési Koncepció, Helyzetelemzés).
A megye közlekedési „kapuszerepe” miatt fontos megemlíteni azt is, hogy Ausztria felé három,
jelentős nemzetközi áru- és személyforgalmat lebonyolító határátkelőhely is funkcionál
(Hegyeshalom–Nickelsdorf, Kópháza–Deutschkreutz, Sopron–Klingenbach), míg Szlovákia felé a
megye két közúton csatlakozik a szlovák úthálózathoz (Rajka–Dunacsúny [Čúnovo], Vámosszabadi–
Medve [Medveďov]. Fenti nemzetközi határátkelők forgalma Magyarország schengeni határnyitása
óta átlagosan 30%-kal nőtt.8
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46. ábra: Nemzetközi határátkelők Győr-Moson-Sopron megyében (piros körrel jelölve, saját szerkesztés)

8

Forrás: Győr-Moson-Sopron Megyei Fejlesztési Koncepció, Helyzetelemzés

9

Forrás: google map alapján saját szerkesztés

9

Vasúti közlekedés
Vasúti közlekedés tekintetében megállapítható, hogy Győr-Moson-Sopron megye területén olyan
fontos kötöttpályás közlekedési tengelyeknek haladnak át, melyek a transz-európai közlekedési
korridorok részét képezik.
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47. ábra: Győr-Moson-Sopron megye vasúthálózata (saját szerkesztés)

10

A megyében két vasúttársaság végzi a vasúti közlekedési szolgáltatásokat: a Győr-Sopron-Ebenfurti
Vasút (továbbiakban GYSEV) és a MÁV Csoport (továbbiakban MÁV).
A GYSEV tulajdonosi szerkezetét tekintve egy magyar-osztrák vegyes vasúttársaság, melyben a
Magyar Állam 65,6%-os, az Osztrák Köztársaság 28,2%-os, és a Strabag SE 6,1%-os részesedéssel bír.
A társaság székhelye Sopronban, osztrák székhelye Bécsben található. A Győr–Csorna–Sopron–

10

A térképet készítette: KTI, Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (2013) - A SETA projekt keretében
közlekedési szakmai tanácsadás és szakmai dokumentumok a közlekedési igények és fejlesztési intézkedések
kidolgozására a SETA folyosó mentén I. részjelentés Budapest, 2013, 17. oldal

Ebenfurth vasútvonal a vasúttársaság tulajdonát képezi, de további, a megyei vasúthálózat részét
képező vasútvonalak üzemeltetési feladatait is ellátja: Sopron–Szombathely, Fertőszentmiklós–
országhatár, Hegyeshalom–Rajka–országhatár, Hegyeshalom–Szombathely, Harka–országhatár,
Sopron–Ágfalva–országhatár.11

111

11

Forrás: A közlekedési igények és fejlesztési intézkedések kidolgozása a SETA közlekedési folyosó mentén:
társadalmi-, környezeti, gazdasági értékelő jelentés

48. ábra: A GYSEV vasúttársaság által üzemeltetett vasútvonalak

12

A Győr-Moson-Sopron megyében található többi vasútvonal esetében a MÁV látja el az
üzemeltetési feladatokat. Az érintett vasútvonalak: Budapest–Hegyeshalom–országhatár, Győr–
Celldömölk, Győr–Veszprém, Csorna–Pápa, Tatabánya–Pápa, Győrszentiván–Gönyű (kikötő).

84,2 km
62 km

Villamosítás
(Igen vagy
Nem)
I
I

Megengedett
legnagyobb haladási
sebesség (km/h)
120 km/h
120 km/h
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Sopron–Ágfalva–Schattendorf
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I
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N
N
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I

40 km/h
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Hosszúság
(km)

Győr–Csorna–Sopron
Sopron–Szombathely
Fertőszentmiklós–Pamhagen
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Hegyeshalom–Rajka–Rusovce
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GYSEV
GYSEV

8
15

GYSEV

Érintett települések

Győrszentiván–Gönyű

14

I

21. táblázat: Győr-Moson-Sopron megye vasútvonalainak műszaki helyzete

15

Összességében a megye vasúti szerkezetét vizsgálva elmondható, hogy két markáns, kelet-nyugati
és kelet-északnyugati irányultságú vasútvonal halad keresztül a megyén, amely fejlett

12
13

http://www2.gysev.hu/rolunk/137

Jelenleg is tart a vonal felújítása, villamosítása
Csak teherforgalom számára
15
Az adatok forrásai: Győr-Moson-Sopron Megyei Fejlesztési Koncepció, Helyzetelemzés, Vasúti Pályakapacitás
Elosztó Kft. adatai
14
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infrastrukturális háttérrel rendelkezik (a 8. sz. és az 1. sz. vasútvonal), melyekre mintegy
felfűződnek az észak-déli irányú vasútvonalak (15. sz., 9. sz., 16. sz., 10. sz. és 11. sz. vasútvonalak).
Ezek az észak-déli irányú útvonalak részben a South-East Transport Axes (Délkelet-Európai
Közlekedési Folyosó, továbbiakban SETA) fontos magyarországi szakaszát képezik, azonban
állapotuknál, műszaki paramétereinél fogva napjainkban még nagyon eltérő jellegűek, fejlesztésük
szükségszerű.
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49. ábra: A SETA közlekedési folyosó tervezett útvonalai

16

Kiváló elhelyezkedésének köszönhetően a megye fontos szerepet tölt be a nemzetközi
vasútközlekedés szempontjából is. Ahogy már említettük, az 1. sz. vasútvonal a IV. TEN-T korridor
részét képezi, illetve a megye észak-déli irányultságú vasútvonalai a SETA közlekedési folyosóban is
fontos szerepet tölthetnek be. Győr-Moson-Sopron megye a szomszédos Ausztriával megfelelő
összeköttetéssel bír, hiszen öt határátkelőhely biztosítja az áru- és személyforgalom határon való
átlépését (Hegyeshalom, Sopron, Ágfalva, Kópháza és Fertőújlak). Szlovákia esetében viszont az
egyetlen határátkelőn 2010-ben megszűnt a Rajka és Pozsony közötti személyforgalom. A
16

https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/projekte/international/seta.html

CENTROPE17 térség számára nagy jelentőséggel bírna, ha Pozsony és Győr városa között újra
elindulná a vasúti személyközlekedés. Szintén fontos és előremutató lépés lenne az integrált
ütemes menetrend meghonosítása a GYSEV és ÉNYKK közös szolgáltatási területén, a nyugatdunántúli közlekedési szövetség megalkotása, valamint a szomszédos szlovák és osztrák közlekedési
szövetségekkel történő összekötése, vagy legalábbis összehangolása (optimális csatlakozások, közös
tarifális termékek). Ennek egyik kezdeményezője a GYSEV Raaberbahn vasúttársaság lehet. Egy
ilyen trilaterális „szuper-szövetség” vezető térségi szerepet tölthet be a fenntartható közösségi
közlekedési módok térnyerésének elősegítésében, szemben az egyéni közlekedési móddal.18
A környezetvédelem és fenntartható fejlődés szempontjából fontos lenne az árufuvarozás minél
nagyobb hányadának vasútra terelése. Ennek elősegítésére több olyan csomópont található a
megyében, melyek alkalmas lehet a központi intermodális logisztikai szerep betöltésére (kiváltképp
azok, ahol már adottak a kombinált szállítási lehetőségek, pl. a konténerterminál infrastruktúra). Az
észak-déli és kelet-nyugati irányok fő gyűjtő és elosztó központja jelenleg Sopron (vasúti
csomópont, konténerterminál, 84. sz. főút és osztrák határ közelsége), a Győr-Gönyű nemzetközi
kikötő intermodális csomóponttá való fejlesztése még nem fejeződött be. Más potenciális
csomópontok: Csorna (8., 14., 16. sz. vasútvonalak csomópontja, 85. sz. és 86. sz. főút közelsége),
Hegyeshalom (határállomás, észak-dél és kelet-nyugat metszéspontja, M1-es autópálya közelsége),
Győr (M1 autópálya, 4 vasútvonal csomópontja, péri nemzetközi reptér).

17

CENTROPE: nagytérségi együttműködés a közép-európai városok részvételével (pl. Brno, Bécs, Pozsony,
Sopron, Győr, Szombathely)
18
Forrás: Győr-Moson-Sopron Megyei Fejlesztési Koncepció, Helyzetelemzés
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50. ábra: Logisztikai központok Magyarországon

19

Győr-Moson-Sopron megyében a következő években is jelentősebb vasúti fejlesztések várhatóak20:


a Porpác–Csorna–Hegyeshalom 16. sz. vasútvonal elmaradott műszaki háttérrel
rendelkezett, a 93 km hosszú szakasz fejlesztése jelenleg is zajlik, a vonal az észak-déli (SETAkorridor) személy- és teherközlekedésben játszhat meghatározó szerepet. A kivitelezés első
szakasza, azaz a Porpác és Csorna közötti vonal villamosítása már elkészül, a második
Csorna–Hegyeshalom

pályaszakasz

villamosítási

munkálatai

szintén

2015-ben

elkészülhetnek.21 A felújítás révén csökken a környezeti szennyezés és a menetidő, a
korszerűbb utastájékoztató rendszerek és kiszolgáló létesítmények (P+R és B+R parkolók)
19

http://www.kti.hu/index.php?mact=Album,m5,default,1&m5albumid=370&m5page=2&m5returnid=760#link
Forrás: A közlekedési igények és fejlesztési intézkedések kidolgozása a SETA közlekedési folyosó mentén:
társadalmi-, környezeti, gazdasági értékelő jelentés
21
http://www2.gysev.hu/hirek/megkezdodott_a_gysev_zrt._hegyeshalom-csornaporpac_vonalanak_villamositasa/640
20

fejlesztése pedig az utazók kényelmi igényeit kielégítését szolgálja. A biztosítóberendezések
és a forgalomirányítási rendszer fejlesztésére a hatékonyságot (kapacitást) növeli, valamint a
közlekedésbiztonságot fokozza. A beruházás összköltsége megközelíti a 12 Mrd. Ft-ot, 100%os EU-s finanszírozás mellett.


A MÁV középtávú fejlesztési prioritásai közt régóta jelenik meg a Győr–Pápa–Celldömölk
vasútvonal fejlesztése. A beruházás elsőleges célja a vasútvonal villamosítása, de új
jelzőberendezések telepítése és a forgalomirányítás korszerűsítését is magába foglalná. A
fejlesztéseknek köszönhetően a vonali sebesség 120 km/h-ra növekedhet a két város közti
szakaszon. A beruházás az elképzelések szerint a következő Európai Uniós költségvetési
ciklusban, 2017-re készülne el,22 ennek esélye azonban a hasonló funkciókat betöltő 16. sz.
vonal fejlesztése miatt csökkent.23



A Győr–Sopron–Bécs vasúti viszonylat erős teher- és személyforgalmát bonyolítja le, a
magyar szakaszon InterCity, gyors- és személyvonatok közlekednek, így jellemző az
egyvágányú pálya kapacitásának nagyfokú kihasználása. A kapacitásbővítés érdekében
időszerűvé vált a Győr és Sopron közötti kétvágányúsítás. A projekt első üteme során a
műszaki, gazdasági, valamint környezeti vizsgálatok és tervek készültek el, illetve a
fejlesztéshez szükséges engedélyek beszerzése is megtörtént. Az előkészületi munkákat
lefedő projekt összköltsége 2,1 Mrd. Ft-ot tett ki, ami EU-s forrásokból finanszírozódott. A
további beruházások várhatóan 2015-ben tudnak elindulni. A fejlesztések hozzávetőleg 30
km-es szakaszokra lettek ütemezve: elsőként Fertőszentmiklós–Sopron készül el (31,5 km), a
második ütemben Csorna–Fertőszentmiklós (30 km), harmadik ütemként Csorna–Győr (31
km). A vonal 160 km/h maximális sebességre épül ki, a megengedett tengelyterhelés 225
kN-ra emelkedik. A peronok újjáépítésre kerülnek, korszerű és modern utastájékoztatási
rendszereket telepítenek a megállóhelyeken.24

22

A közlekedési igények és fejlesztési intézkedések kidolgozása a SETA közlekedési folyosó mentén, Készítette: A
Közlekedéstudományi Intézet megbízásából a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft.
23
A közlekedési igények és fejlesztési intézkedések kidolgozása a SETA közlekedési folyosó mentén, Készítette: A
Közlekedéstudományi Intézet megbízásából a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft.
24
http://www.gyor-sopron-ketvaganyusitas.hu/a-beruhazasrol
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Az észak-déli irányú vasúti kapcsolatok fejlesztése, valamint a péri reptér vasúti
összeköttetésének megteremtése érdekében fontos lenne a Győr–Kisbér vasútvonal
létesítése, mely lehetővé tenne Győr és Székesfehérvár nagyvárosok gyorsabb,
átszállásmentes vasúti összeköttetést is.

Vízi közlekedés
A Duna folyó a fél Európát átszelő VII. számú páneurópai folyosót képezi (a Duna-Majna-Rajna vízi
útvonal része). Győr-Moson-Sopron megyében a Duna hajózási szempontból megfelelőnek
tekinthető (a víziutak osztályozása szerinti minősítése VI/B. és V/C.), a Mosoni-Duna már kevésbé
(III. és IV/B). Annak ellenére, hogy a folyó hazai szakasza páneurópai folyosónak tekintendő, a
hajózható napok száma, valamint az átlagos vízmélység szintje elmarad az előírttól. Megyei
szempontból fontos megemlíteni, hogy Gönyű településtől nyugatra létrejött a Győr-Gönyű
Országos Közforgalmú Kikötő Intermodális Központ, mely elsősorban a vízi áruszállítás egyik
csomópontja lehet.25

25

Forrás: Győr-Moson-Sopron Megyei Fejlesztési Koncepció, Helyzetelemzés
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51. ábra: A Duna, mint transzeurópai közlekedési korridor magyarországi szakasza

26

Kisebb kikötők is léteznek a megyében (pl. Vámosszabadi), szerepük azonban egyre csökken. A
Mosoni- és az Öreg-Duna vízpótlási rendszerének fejlesztésével elérhető lenne a győri kikötő és
környékének fejlesztése is, ezáltal elméletileg a menetrendszerinti, akár nemzetközi vízi
személyszállítás is lehetővé válna, viszont a Pozsony–Bécs Twin-City Liner járataira jellemző, a
gazdaságos üzemeltetést megalapozó igény Győr esetében - a hosszabb útvonal és az erős
párhuzamos vasúti-közúti összeköttetés megléte miatt - nem feltételezhető, ahogyan a Győr–
Pozsony vasúti személyközlekedés reaktiválása sem kedvezne az elképzelésnek.
A Rába, a Mosoni-Duna, és a megyében található egyéb felszíni vízfolyás esetében a turisztikai és a
szabadidős szerepkör dominál, vízi áruszállítás nem lehetséges rajtuk. A Fertő-tavi hajózás is a

26

http://www.kti.hu/index.php?mact=Album,m5,default,1&m5albumid=366&m5returnid=760&page=760
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turizmushoz kapcsolódó személyszállítást végez, egyre közkedveltebb kikapcsolódási formának
számít a tavi vitorlázás is.27
Győr-Moson-Sopron megye és Magyarország jelenleg egyetlen állandó, határon átnyúló, autók
szállítására is alkalmas kompösszeköttetése 2013-ban indult meg Dunaremete és a szlovákiai
Bős/Gabčíkovo között. A komp 100 fő, vagy 6 személyautó és 50 fő befogadására képes, a 3,2 millió
eurós beruházástól elsősorban a térségi (főleg kerékpáros) turizmus fellendülését várják. A jövőben
több hasonló beruházás valósulhat meg a szlovák-magyar folyami határszakaszon, hiszen a két
állam miniszterelnöke a jelenlegi határátkelő helyek megduplázását tűzte ki célul a 2014-2020-as
Európai Uniós költségvetési időszak végére.28

Kerékpáros közlekedés
A kerékpáros közlekedés napjainkban újra reneszánszát éli, a turisztikai és hivatásforgalmi célú
kerékpározás egyaránt. A fokozódó igényekhez azonban nem mindig párosul a megfelelő
kerékpárút-hálózat kiépítése, sokszor „csak” kerékpársávok kerülnek kijelölésre (főleg városi
területen), illetve az alacsony forgalmú utak kerékpározhatóságát használják ki. Az egyre
népszerűbb kerékpáros közlekedésnek nem csak turisztikai (és ezáltal gazdasági), hanem
környezetvédelmi hatásai is vannak: egyre több munkahely ösztönzi a munkavállalókat a
kerékpáros közlekedésre, valamint a vasútállomások mellett kialakított B+R parkolók is a
fenntartható közlekedési módok használatára serkentik az embereket.29
A megye kerékpáros hálózatát két „részre” oszthatjuk: a turisztikai célokat szolgáló kerékpárutakra,
és a településen belüli, elsősorban a hivatásforgalmi igényeket kielégítő kerékpárutakra. Fontos

27

Forrás: Győr-Moson-Sopron Megyei Fejlesztési Koncepció, Helyzetelemzés
http://www.kisalfold.hu/mosonmagyarovari_hirek/elindult_a_kompjarat_a_duna_magyarszlovak_hatarszakaszan/2343015/
29
Forrás: Győr-Moson-Sopron Megyei Fejlesztési Koncepció, Helyzetelemzés
28
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célként merül fel a megye részéről, hogy a jelenleg elkülönülő funkciójú kerékpáros infrastruktúra
fejlesztése hálózatosan, egymást kiegészítve folytatódjon a jövőben.
Győr-Moson-Sopron megyét jelenleg 4 országos kerékpárút törzshálózati elemei érintik, melyek a
következők30:


Felső-Dunamente kerékpárút (6-os jelű Eurovelo útvonal):
1.

A:

(Szlovákia

és

Ausztria)–Rajka–Bezenye–Mosonmagyaróvár–Halászi–Darnózseli–

Hédervár–Ásványráró–Dunaszeg–Győrladamér–Győrzámoly–Győrújfalu–Győr–Vének–
Gönyű–Komárom


Északnyugat-dunántúli kerékpárút:
8. A: Győr–Pannonhalma–Csesznek



Dunántúli határmenti kerékpárút (nagyrészt a 13-as jelű Eurovelo útvonala):
9. A: Csepreg–Szakony–Zsira–Sopronhorpács–Egyházasfalu–Lövő–Röjtökmuzsaj–Nagylózs–
Fertőhomok–Fertőd–Sarród–Jánossomorja–Várbalog–Hegyeshalom–(Ausztria);
9.I: Fertőhomok–Fertőrákos–(Ausztria);
9.J: Sarród–(Ausztria);
9.K: Hegyeshalom–Bezenye;
9.L: Mosonmagyaróvár–Hegyeshalom



Balaton-Rába kerékpárút:
81. A: Pápa–Árpás–Győr

30

Forrás: Győr-Moson-Sopron Megyei Fejlesztési Koncepció, Helyzetelemzés
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52. ábra: Az Országos kerékpárút törzshálózat Győr-Moson-Sopron megyei szakaszai

31

A megvalósult megyei kerékpáros infrastruktúra tekintetében jelenleg két fontos hiányosság
említhető meg: az egyik az EuroVelo 6-os útvonal (Győr és a Szigetköz térsége) és Pannonhalma
(mint fontos turisztikai desztináció) összeköttetésének a hiánya, a másik pedig a Győr–Komárom,
szintén a Duna-menti kerékpárúthoz kapcsolható útvonal nem teljeskörű kiépítettsége.
121

Győr-Moson-Sopron megye tekintetében 3 nagyobb, elsősorban turisztikai célú érdekeket szolgáló
kerékpáros hálózatot fontos megemlíteni:


EuroVelo 6: az Eurovelo 6 közkedvelt kerékpárút-hálózatnak tekinthető Európa szerte,
hiszen az Atlanti-óceántól a Fekete-tengerig húzódó kerékpáros útvonalként funkcionál.

31

http://www.kertam.hu/doc/KBT_KBM_konferencia_2009/KBT2009/01_KBT2009_CsepiLajos.pdf

53. ábra: Az EuroVelo 6-os út hazai szakasza

32

Tekintettel a Győr-Moson-Sopron megyei fókuszra, megállapítható, hogy a megye északi
részén húzódik ez a kerékpáros útvonal, Rajka térségében lép be az országba, majd halad
tovább Győr felé, hogy aztán Komárom és Esztergom érintésével eljussanak a kerékpáros
turisták Magyarország fővárosába, Budapestre. Ennél komplexebb és sokrétűbb képet
kapunk azonban, ha a Szigetközben megtalálható kerékpáros kínálatot vesszük szemügyre,
mely „rácsatlakozik” az EuroVelo 6-os útvonalra, és lehetőséget biztosít azon kerékpáros
turisták számára, akik a Szigetközben, védett természeti értékek közvetlen közelében
szeretnének több napos kerékpártúrákat megtenni.


EuroVelo 13: A Vasfüggöny kerékpárút (Iron Curtain Trail) az EuroVelo 13-mas sorszámot
kapta és Európa leghosszabb egybefüggő kerékpáros úthálózatát alkotja, mely Norvégiától
a Fekete-tengerig igyekszik követni a Vasfüggöny egykori nyomvonalát.

32

http://www.eurovelo.com/en/eurovelos/eurovelo-6/countries/hungary
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Magyarországi szakaszáról elmondhatjuk, hogy a megye északi részén, a Fertő-tó
térségében lép be hazánkba a kerékpárút, majd az éppen szomszédos államok és
Magyarország országhatárain átcikázva az útvonal Sopron, Kőszeg, Szentgotthárd, Barcs,
Mohács, Szeged közelében halad tovább délkelet felé, a Fekete-tenger irányába.
Győr-Moson-Sopron megye területén a Vasfüggöny Kerékpárút javasolt útvonala
mindössze 72,22 km hosszúságban fut, négy kisebb-nagyobb szakaszban: az Andaui és a
Báró Berg Gusztáv hidak közötti szakaszon; a Fertőújlak–Fertőrákos szakaszon; az Ágfalva–
Sopron–Harka útvonalon; valamint Zsira térségében. Az útvonalhoz kapcsolódó fejlesztések
megkezdődtek, a nyomvonalak kijelölését követően első lépésként 2014 nyarán a GyőrMoson-Sopron és Vas megyéhez tartozó szakaszokon megtörtént az EuroVelo 13-mas
útvonal kerékpározható szakaszainak a kitáblázása.33
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33

Forrás: Iron Curtain Trail: Regional Action Plan
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54. ábra: A Vasfüggöny Kerékpárút tervezett nyomvonala Győr-Moson-Sopron megyében


Fertő-tavi

Kerékpárút:

az

egyik

legnagyobb

népszerűségnek

és

34

legnagyobb

látogatottságnak örvendő kerékpáros útvonalnak tekinthető a Fertő-tó körüli kerékpárút.
Az ausztriai és magyarországi szakaszokkal rendelkező túraútvonal hossza kb. 130 km, de az
egyéb leágazásokkal együtt akár a 350 km-t is elérheti a hálózat. A kerékpárút folyamatos
fejlesztések célpontja: a közelmúltban került sor a teljes magyarországi szakasz felújítására
(úthibák kijavítása, új és korszerű információs táblák kihelyezése) központi forrásból (kb.
450 millió Ft), valamint további 700 millió Ft-os ROP forrásnak köszönhetően kiépítésre

34

Iron Curtain Trail: Regional Action Plan, 11. oldal (készítette: Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség)

kerülhet 14 km teljesen új kerékpárút, így teljessé válhat a Fertő-tavat körbeölelő
kerékpárút.35
A Fertő-Hanság Mobil projekt keretében (AT-HU 2007-2013) Kapuvár városát is sikerült
összekötni a Fertő-part mentén húzódó kerékpárúttal, mely során kerékpáros hidat is
hoztak létre az osztrák oldali határszakaszon (Andau közelében). Fontos fejlesztési irányok
a Fertő-Hanság Nemzeti Park és a Szigetköz összekapcsolása kerékpárutak segítségével36,
valamint a Fertő-tó és a Rábaköz térségének összekapcsolási lehetőségeinek vizsgálata.
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55. ábra: A Fertő-tavi kerékpárút

35
36
37

37

http://www.sopron.hu/Sopron/portal/front_show?contentId=46242
http://www.gymsmo.hu/index_portal.php?hlid=701
http://probike.network.hu/blog/probike-hirei/a-ferto-to-bringaval

1.2.2. Komárom-Esztergom megye közlekedési helyzetképe
Komárom-Esztergom megye Dunántúl északi területén helyezkedik el, a Győr-Moson-Sopron és
Budapestet összekötő közlekedési tengelyek mentén. Ha Győr-Moson-Sopron megye „kapujellegét”
emeltük ki a nyugati országok és Budapest közötti közlekedési kapcsolatok tekintetében, akkor
Komárom-Esztergom megyét a „folyosó szerep” jellemzi, hiszen hagyományosan ezen a térségen
keresztül bonyolódik a kereskedelmi forgalom döntő többsége Budapest és Pozsony/Bécs között.
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56. ábra: Komárom-Esztergom megye elhelyezkedése

38

Közúti közlekedés
A közúti közlekedés gerincének egyértelműen az M1-es autópálya tekinthető, mely gyakorlatilag
délkelet-északnyugati irányban kettészeli Komárom-Esztergom megyét. Szintén nagy jelentőséggel

38

https://www.teir.hu/teirpub/remek.gen?xids=45,46&xtertip=M&xterkod=11

bír a Dunával párhuzamosan futó 1. sz. (megközelítőleg az M1-es autópályával is párhuzamos) főút,
a 10. sz. (Budapest–Dorog–Almásfüzitő) főút és a 11. sz. (Budapest–Szentendre–Esztergom–Tát)
főút is. Ezekre a kelet-nyugati irányú közúti viszonylatokra fűzhetők fel az észak-déli irányú közutak:
az 81. és 13. sz. főutak (melyek a Székesfehérvár és Győr illetve Komárom közötti igen intenzív
közlekedési igényeket elégítik ki), az 1. sz. főút Almásfüzitőnél Budapestre irányuló folytatása, és a
10. sz. főút.
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57. ábra: Komárom-Esztergom megye közúthálózatának rendszere

39

Szinte természetesnek tűnik, hogy ma már az M1-es autópályán bonyolódik le a megye legerősebb
forgalma. Az autópálya kiépítése előtt azonban a Bécs és Budapest közötti kereskedelmi forgalom
javarészt a Budapest–Dorog–Nyergesújfalu–Komárom útszakaszon bonyolódott le. A 10-es számú
főút térségi/járási szintű elosztó szerepe – annak ellenére, hogy az útvonal elvesztette
nagyvolumenű tranzit jelleget – napjainkban is kiemelkedő. Almásfüzitő és Esztergom közötti
szakasza (melyet gyakran Duna-völgyi útként is emlegetik) továbbra nagy gazdasági jelentőséggel
bír.40

39
40

Google map alapján saját szerkesztés
Forrás: Komárom-Esztergom Megyei Koncepció, Helyzetelemzés

Fontos fejlesztési célként jelenik meg a 10. sz. főút jelenlegi Süttő–Nyergesújfalu–Lábatlan
szakaszát elkerülő út megépítése, mely a tehermentesítésen kívül bizonyos alternatívát kínálhat
Budapest északi részének az M1-es autópálya használatával szemben. E projekt forgalomgerjesztő
hatása viszont Tát, Dorog és az érintett pilisi települések lakott területeinek tehermentesítése ellen
hatna (ami elsősorban a busz+vasút, helyközi+elővárosi+interrégiós közlekedés integrációja által
válik elérhetővé a 2. és 4. sz. vasútvonalak összekötése, hatékony gerincvonali viszonylattá történő
fejlesztése révén). Továbbá területhasználati és környezetvédelmi aggályokat vet fel – útvonal
gyorsforgalmi célra való alkalmassága, a települések határának természetközeli részeinek elvágása a
településmagoktól, egyes lakott területek déli szélének fokozott terhelése a pontos útvonaltól
függően. Ezt kiegészítendő, az elmúlt időszakban jelentősebb közúti fejlesztések valósultak meg az
Esztergom és Tokod közti térségben is, ezen túlmenően a tervezett M10-es és M11-es autópályák
megépítése is alapvetően átértékelné a megye közúti hálózatát. (Ezen gyorsforgalmi útvonalak
létesítése azonban szintén jelentős környezetvédelmi és költségvetési-nemzetgazdasági kérdéseket
vetne fel, hiszen a főváros zöldövezetét, valamint meredek hegyoldalakkal és a Duna-parttal
128

szegélyezett keskeny, sűrűn lakott településszerkezetet érintene.)

58. ábra: A 10-es és 11-es főút találkozási pontja

41

Komárom-Esztergom megye északi periférikus elhelyezkedését mutatja, hogy a két „névadó” város,
Esztergom és Komárom közti, 52 km hosszú közúti útvonalon jelenleg sehol sem találunk
összeköttetést Szlovákiával a Dunán át, sem híd, sem komp formájában. Az Esztergom és Párkány
41

Google map alapján saját szerkesztés

(Štúrovo) közötti Mária Valéria - híd sem országos jelentőségű határátkelő kapcsolat, inkább a helyi
és térségi személyközlekedési igényeket elégíti ki. Ezt a periférikus közúti helyzetet a tervezett
Dunaalmás–Pat (Patince) települések közötti kompjárat sem fogja jelentős mértékben
csökkenteni.42
A közúthálózat szempontjából két csomópontot lehet megkülönböztetni: Tatabányát és
Esztergomot. Utóbbi város már Budapest agglomerációjának tekinthető, akár a város
elhelyezkedését, akár a két város közti kapcsolatrendszert vizsgálva. Esztergom vasútállomása
kedvezőtlen elhelyezkedése, illetve az Esztergom–Komárom vonal jelenleg csak jelképes
kiszolgálása miatt a város és térsége egyértelműen a közúti (autóbuszos) közösségi közlekedés felé
tendál, amit a Párkánnyal (Štúrovo) létesített menetrendszerinti buszközlekedés tovább erősít. (Ez a
kiegyensúlyozatlan állapot az integrált szemléletű terület- és közlekedésfejlesztés keretében
nagymértékben kezelhető lenne.)
Tatabánya, amely megyén belül központi elhelyezkedésű, szintén megfelelő közúti kapcsolatokkal
rendelkezik, hiszen az M1-es autópálya szeli át a várost, így Győr (Bécs) illetve Budapest könnyen és
gyorsan elérhető. A megye ellentétes „sarkaiban” fekvő városokkal is megfelelő összeköttetése van:
Kisbérrel (a megye délnyugati részén), illetve Esztergommal (a megye északkeleti részén), továbbá
Komárommal is.43
A várost érintő jövőbeli fejlesztési tervek közt szerepel azonban a déli közúti összeköttetés
viszonylatainak fejlesztése, ugyanis a 81. sz. főút, mely Tatabánya számára a Székesfehérvárral való
összeköttetést biztosítja, már nem jelent igazán megfelelő alternatívát, ezért ennek a déli irányú,
gazdasági kapcsolatok szempontjából fontos viszonylatot fejleszteni szükséges a következő Európai
Uniós pénzügyi ciklusban. Szintén nagy szükség lenne az 1. sz. főút fejlesztésére, melynek egyik fő
eleme a Tata városát elkerülő út lehetne.44

42
43

44

Forrás: Komárom-Esztergom Megyei Koncepció, Helyzetelemzés
Forrás: Komárom-Esztergom Megyei Koncepció, Helyzetelemzés
Forrás: Komárom-Esztergom Megyei Koncepció, Helyzetelemzés
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Vasúti közlekedés
Komárom-Esztergom megye vasúti közlekedési hálózatáról hasonló mondható el, mint a
közúthálózatról: a megyét a délkelet-északnyugati irányban kettészelő 1. sz. vasútvonal szerepe
meghatározó. A vasút gyakorlatilag az M1-es autópályával párhuzamosan fut és a Budapest–
Tatabánya–Győr–Hegyeshalom útvonalon biztosítja a Béccsel való összeköttetést.
A vasútvonalak üzemeltetését és a rajta nyújtott személyszállítási szolgáltatást a MÁV Zrt.
pályavasúti üzletága, illetve személyszállítási leányvállalata végzi a teherszállítást bonyolító
vasútvállalatok mellett. A vasútvonalak infrastruktúrája és személyközlekedési kiszolgálása vegyes
képet mutat: egyes szakaszok európai szinten is megfelelő minőséget képviselnek (1. sz. fővonal,
valamint a fejlesztéseket követően a 2. sz. vasútvonal), a többi vonal esetében azonban el kell
mondani, hogy nem villamosított, 100 km/h-nál kisebb maximális megengedett sebességű
vonalakról

van

szó,

melyeket

elavult

pályainfrastruktúra,

állandó

és

ideiglenes

sebességkorlátozások terhelik. Emiatt és a menetrendek kiritkítása miatt nem tudják betölteni
természetes gerincvonali szerepüket – más szavakkal, a megyét átszelő regionális jelentőségű
vasútvonalak fejlesztésre érettek.
Alábbi táblázatunk Komárom-Esztergom megye vasútvonalainak műszaki paramétereit mutatja
be:45

45

http://www.vpe.hu/takt/terkep.php adatai alapján
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Érintett települések
Budapest–Győr–Hegyeshalom–
Nickelsdorf (AT)
Komárom–országhatár–Komarno (SK)
Rákosrendező (Budapest) –Esztergom
Tokod–Almásfüzitő
Tokod–Esztergom Kertváros
Székesfehérvár–Komárom
Környe–Oroszlány
Tatabánya–Pápa

46

Vonal
száma

Hosszúság
(km)

Villamosítás
(Igen vagy
Nem)

Megengedett legnagyobb
haladási sebesség (km/h)

1

190 km

I

120-160 km/h

1T
2
4
4K
5
12

7,3 km
50 km
37 km
3,5 km
82 km
7 km

I
N
N
N
N
I

80 km/h
100 km/h
50 km/h
50 km/h
80 km/h
80 km/h

13

93 km

N

80 km/h

22. táblázat: Komárom-Esztergom megye vasútvonalainak műszaki állapota

131

59. ábra: Komárom-Esztergom megye vasúthálózati rendszere

46

47

A vasútvonal nagyobb részén szünetel a forgalom, helyenként járhatatlan. Tatabánya és Környe közt az
oroszlányi személyvonatok közlekednek és teherszállítási kiszolgálás is van, Pápa felől Franciavágásig eseti teherszállítás
folyik.
47
http://www.vpe.hu/takt/terkep.php alapján saját szerkesztés (pirossal bekarikázva látható a határátlépési
pont)

A Budapest–Hegyeshalom fővonal a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően (melyek a 70-es
évektől kezdődően dinamizálódtak) kiemelkedő vasútvonalnak tekinthető. Az országos szinten egyik
legnagyobb volumenű forgalom hatására a kétvágányú vasútvonalon viszonylag sűrűn követik
egymást a személyszállító szerelvények és tehervonatok, a karbantartó tevékenység némi
kívánnivalót hagy maga után, amiért hosszú szakaszokon nem tudnak olyan körülményeket
biztosítani, hogy az építési sebességet ki lehessen használni. Továbbá az utaskiszolgáló
létesítmények állapota is erősen kifogásolható a vonal középső szakaszán. Az elővárosi Tatabánya–
Budapest szakaszon is bevezették az ütemes menetrendet, az utazás időtartama InterCity járattal
kb. 30 perc. Győr felé is kiváló ütemes összeköttetést biztosítanak, és Bécs felé szintén
megvalósulhat az óránkénti ütemes InterCity/RailJet kapcsolat.48
Ezzel szemben a megye térségi vasúthálózatának infrastrukturális és szolgáltatás-fejlesztése az
érintett településeket sújtó, igen intenzív párhuzamos közúti forgalom ellenére még nem indult el.
Különösen lesújtó a helyzet a Duna-völgye esetében, ahol a párhuzamos közút leterheltsége és
Esztergom viszonylag gyenge vasúti részaránya miatt nem csak a Komárom–Esztergom vonal
korszerűsítése és felértékelése indokolt, hanem megfontolandó a 2. sz. vonal elővárosi járataival
való összekötés is. A vonal végpontjait képező városok lakossága megközelítőleg 20–30 ezer fő, a
közbenső állomások által közvetlenül érintett lakossága mintegy 24 ezer fő. Ehhez még hozzájön a
túloldali Révkomárom (Komárno) 35 ezer lakosa és a ráhordó busz- és kompjáratok által
kiszolgálható lakosság. Korábban, amikor a Duna-völgye közút szempontjából még a fő közlekedési
tengely volt, a partmenti vasútvonalon még gyorsvonatok is közlekedtek. 2012 óta már csak 2 pár
személyvonat közlekedik (!) annak ellenére, hogy a pálya műszakilag kielégítő állapotban van, ami a
(főként az esztergomi Suzuki gyár miatt) aránylag jelentős teherforgalom részére is szükséges. A
vasút így gyakorlatilag használhatatlanná vált a Duna-parti sávban élő lakosok mindennapi
helyváltoztatási igényei kiszolgálására, a napi ingázás lebonyolítására. Megyei léptékben hasznos

48

Forrás: Komárom-Esztergom Megyei Koncepció, Helyzetelemzés
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lenne egy komplex tanulmány a térségi vasútvonalak személy- és teherszállításának újraélesztéséről
integrált szemléletben.49
A megye egyetlen vasúti határátmenetben a Komárom és Révkomárom (Komárno) közti vasúti
hídon szintén szünetel a személyszállítás 2008 óta.
Az Esztergom–Budapest vonal jelenleg fejlesztés alatt áll. A beruházás összértéke kb. 56 millió €,
amiből 4 teljesen új megállóhely került kialakításra, kettő pedig áthelyezésre, valamint P+R és B+R
parkolók segítik az elővárosi utasok egyéni ráhordását. A biztosítóberendezéseket kicserélik, 22 kmn új vágány és 21 km-n pálya-rehabilitáció létesül. A villamosítást követően a vasúti szerelvények
80-100 km/h-ás megengedett legnagyobb sebességgel tudnak majd haladni.50 A nagyobb
sebességtől az eddigi 1 óra 40 perces eljutási idő jelentősen csökkenthető, a járatsűrűségen is
javítanak.
Az észak-déli irányú vasútvonalak fejlesztése az elmúlt néhány évtizedben visszaszorult. Pedig az 5.
sz. Székesfehérvár–Komárom vonal a megye második legfontosabb vasúti tengelye lehetne, hiszen
harántirányban kettészeli a térséget, és ennek is köszönhetően hálózati szereppel bír. A vasútvonal
személyszállítása meglehetősen ellentmondásosan alakult a közelmúltan: 2009-ben szüneteltették,
2010-ben újraindították, majd néhány hónap múlva, 2012-ben ismét erősen korlátozták a
személyszállítást. Napjainkban is jelképes napi két személyvonati pár jelenti a közlekedést a
viszonylaton. Ily módon a megye egyik fontos települése, Kisbér lakosai gyakorlatilag meg vannak
fosztva a használható vasúti közlekedés adta lehetőségektől. A tervezett Győr–Kisbér vasútvonal
megépítése is várat magára, viszont megfelelő közlekedésfejlesztés nélkül ez utóbbi a Kisbér–
Komárom vonalszakasz feladását vonhatja maga után a kis utaslétszám további fragmentálása
miatt.51
A vasútvonalak rendszerének hálózatosodása érdekében fontos lépés lehet a Mór és Oroszlány
közötti vasúti összekötés kiépítése, mely projekt megítéléséhez a mérsékelten jelentős Tatabánya–

49
50
51

Forrás: Komárom-Esztergom Megyei Koncepció, Helyzetelemzés
http://hvg.hu/itthon/20121011_esztergomi_vasutvonal_felujitas
Forrás: Komárom-Esztergom Megyei Koncepció, Helyzetelemzés
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Székesfehérvár viszonylat személyszállítási kiszolgálása mellett meg kell fontolni az esetleg várható,
kiszolgálható teherszállítási igények hatását a beruházás megtérülésére. Egy ilyen „Által-ér völgyi
vasút” a Tatabánya–Oroszlány–Mór–Székesfehérvár gazdasági tengely összekapcsolását hivatalos
biztosítani, beleértve a közbenső ipari területek közötti kötöttpályás kapcsolatot.52
A Tatabánya–Kisbér–Veszprémvarsány–Pápa vasútvonal hosszú középső Környe–Franciavágás
szakaszán jelenleg szünetel a személy- és tehervonati közlekedés, reaktiválására nem mutatkozik
szándék.
Összefoglalásképpen a térségi vasútvonalak elhanyagolása, változékony sorsa 2007 óta KomáromEsztergom megyében különösen erősen éreztette hatását. Gyakorlatilag a megyének összesen
három olyan vasútvonala van, ahol még jelentősnek tekinthető a személyszállítási szolgáltatás:


az 1. sz. Budapest–Tatabánya–Győr–Hegyeshalom vasúti fővonalon;



a 2. sz. Budapest–Esztergom elővárosi vonalon (jelenleg fejlesztés alatt);



a 12. sz. Tatabánya–Oroszlány 15 km-es elővárosi jellegű szárnyvonalon.

Az ecsetelt helyzet természetesen a határmenti térségek turizmusa szempontjából is jelentőséggel
bír, annál inkább, amennyiben létrejönnek az új dunai átkelések és a magyar oldali közlekedés a
túloldalról is elérhetővé válik, valamint fordítva, szlovák oldali célpontokat a magyar vasútvonalon
át lehet megközelíteni. Mindezt integrált módon kell előkészíteni (pl. kikötők és vasúti megállók
elhelyezkedése, megközelíthetősége, szükség szerinti összekötő gyalogos-kerékpáros útvonalak
létesítése).

Vízi közlekedés
A Duna hajózhatóságának, mint transzeurópai útvonal (VII. sz. folyosó) javításában nagy potenciál
rejlik, hiszen ezáltal a belföldi és nemzetközi (Északi- és Fekete-tenger közötti) áruszállításban
betölthető szerepe nagyobb lehetne.
52
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60. ábra: a Duna folyó, mint páneurópai közlekedési folyosó

53

Fontos megemlíteni, hogy a napjainkban is hatályos, nagyvolumenű fejlesztési stratégiák (Széchenyi
Terv, Duna-stratégia) is több helyütt nevesítik a Duna magyarországi szakaszának ez irányú
fejlesztését. Jelenleg azonban a közúti, vasúti és a kikötői kapacitások sem elegendőek e cél
elérésére, azaz a vízi teherszállítás mértékének növelésére, így az aktuális, 2014–2020 EU-s
költségvetési időszakban kiemelt figyelmet kell erre fordítani. Ennek egyik lépcsőfoka az
Almásfüzitő és Esztergom közötti vízi szakasz teherszállítás szempontú komplex tanulmányának
elkészítése, mely során az intermodalitás feltételeinek biztosítására különösen oda kell figyelni.54
A Dunára települt kikötők számának szempontjából Komárom-Esztergom megye jól áll, hiszen
Komáromban (mely kikötője országosan is kiemelt, trimodális logisztikai csomópont), Almásfüzitőn,
Lábatlanban, Szőnyön is található kikötő. Azonban ezek egyike sem képes nagyvolumenű áruszállító
hajó fogadására, ilyen kikötői infrastruktúra egyelőre csak Szlovákiában található (pl.
Révkomáromban [Komárno]).

53
54

http://www.corridor7.org/about-corridor-vii/
Forrás: Komárom-Esztergom Megyei Koncepció, Helyzetelemzés
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61. ábra: Komárom-Esztergom kikötőinek elhelyezkedése

55

A Dunának, mint vízi útnak turisztikai hasznosítása is fontos lehet, hiszen a Budapest–Bécs
viszonylatú turisztikai forgalmat lebonyolító hajók útvonala teljes egészében érinti a KomáromEsztergom megye Dunával határolt szakaszát, ezért az esztergomi kikötő fejlesztése szükséges és
indokolt lenne.56
Kerékpáros közlekedés
Komárom-Esztergom megyében jelenleg két olyan kerékpárút található, mely az országos
törzshálózat részét képezi:57

55
56
57

Google map alapján saját szerkesztés (nagymérető karika: Komáromi Trimodális Logisztikai Központ
Forrás: Komárom-Esztergom Megyei Koncepció, Helyzetelemzés
http://www.3k.gov.hu/remos_downloads/NKS_Orszagos_Kerekparos_Koncepcio_es_Halozati_Terv.33.pdf
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a Felső-Dunamente kerékpárút (mely egyben az EuroVelo 6-os, nemzetközi kerékpárút):
Komárom–Almásfüzitő–Dunaalmás–Neszmély–Süttő–Lábatlan–Nyergesújfalu–Tát–
Esztergom–Pilismarót–Dömös;



a

Vértes

kerékpárút:

Székesfehérvár–Gánt–Várgesztes–Vértessomló–Környe–Tata–

Komárom.
Ezek közül a Felső-Dunamenti Kerékpárút közkedvelt, a Duna folyásával párhuzamosan futó
turisztikai kerékpárútnak számít, de jelenleg nem alkot egybefüggő hálózatot.
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62. ábra: Komárom-Esztergom megye kerékpárút-hálózata (különös tekintettel az EuroVelo 6-os hálózatra)

58

A kerékpárút szakaszosan épült ki, jelenleg kiépített kerékpárút Komárom és Almásfüzitő,
Nyergesújfalu és Tokod, Nyergesújfalu és Bajót, Esztergom és Búbánatvölgy, valamint Tata és

58

Forrás: http://www.eurovelo.com/en/eurovelos/eurovelo-6/countries/hungary és
http://www.kertam.hu/doc/KBT_KBM_konferencia_2009/KBT2009/01_KBT2009_CsepiLajos.pdf

Tatabánya között létezik. Ahol nem áll rendelkezésre kiépített kerékpárút, ott a kisforgalmú szgk.
forgalommal bíró közutakon, vagy az út mellett haladó földes utakon lehetséges a kerékpáros
közlekedés. Több település (főleg a megyében megtalálható városok) esetében is beszámolhatunk
belterületi kerékpárutak meglétéről, ami főleg a helyi, településen belüli hivatásforgalmat hivatott
kielégíteni. 59
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Forrás: Komárom-Esztergom Megyei Koncepció, Helyzetelemzés

1.2.3. Pest megye közlekedési helyzetképe
Pest megye elhelyezkedését tekintve kiváló helyzeti energiákkal bír gazdaságföldrajzi szempontból,
hiszen szinte Európa közepén helyezkedik el, valamint Magyarország központi megyéje is egyben. A
megye jelentősége az európai nagytérségeket összekötő közlekedési tengelyeknek, valamint ezekre
a tengelyekre felfűződő gazdasági ágazatoknak is betudható. A közlekedési rendszerekből kiindulva
beszélhetünk a megye sajátságos „hídszerepéről” a transzeurópai és hazai térségi szintek közt, ami
gyakorlatilag az erőforrások (anyagi és/vagy szellemi tőke) globális szintből való fogadását és más
országok hazai térségek felé történő továbbítását jelenti. Ez a szerepkör napjainkban még nem
működik tökéletesen, amelynek oka, hogy a továbbító feladatkör betöltéséhez még nincs kellő
ereje, ami alapvetően a hiányos infrastruktúrára, az elmaradottságra vezethető vissza.60
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63. ábra: Pest megye földrajzi elhelyezkedése

61

Általános megállapítások a közlekedési rendszerek infrastruktúrájáról

60
61

Forrás: Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció
https://www.teir.hu/teirpub/remek.gen?xids=45,46&xtertip=M&xterkod=13

Pest megye közlekedés-földrajzi adottságait, folyamatait nehéz Budapesttől elkülönülten vizsgálni
és értelmezni. A megye nagy része Budapest agglomerációjaként, a fővárossal szerves egységet
alkotva működik, továbbá a megyébe irányuló, a fővárosba irányuló, vagy térségen áthaladó (tranzit
jellegű) forgalom elkülönítése is nehézkes feladat. Ezért az alábbiakban néhány olyan, a közlekedési
rendszerek egészére vonatkozó fontosabb megállapítást, hiányosságot és észrevételt ragadunk ki,
mely Pest megye helyzetértékelését bemutató dokumentumában is megemlítésre került.62
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64. ábra: Pest megye közlekedéshálózati rendszere

63

62

Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció, Helyzetfeltárás, I. kötet, 2013. december, 84-95. oldal

63

Forrás: Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció, Helyzetfeltárás, I. kötet, 2013. december, 86. oldal



Pest megye a kiváló helyzeti előnyét nem tudta, nem tudja teljes mértékben kihasználni,
mely elsődleges oka az infrastrukturális rendszerek hiányosságai, valamint a térségi
közlekedési szereplők együttműködésének a hiánya.



A megye elérhetősége nemzetközi és hazai nagytérségi viszonylatban jónak tekinthető,
mivel a központi fekvésű főváros kiváló kapcsolatai vannak a többi megyeközponttal,
azonban a megyén belüli térségi, átlós kapcsolatok gyengék.
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65. ábra: Pest megye közlekedési kapcsolatai hiányai



64

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér nem teljes értékű intermodális csomópont: közúti
megközelítése nehézkes, és most már díjköteles is65, csak teherszállítási célú kötöttpályás
kapcsolattal rendelkezik, a közeli vasúti megálló és egyetlen működő terminálja közötti
kapcsolat buszjárattal biztosított.



A megye vasúthálózata nem sokat változott a XIX. század óta, ami a vasútvonalak
irányultságát illeti. A nemzetközi távolsági vonatok részben felújított, részben leromlott
műszaki állapotú pályatesteken közlekednek, a vasútállomások és pályaudvarok, valamint

64
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Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció, Helyzetfeltárás, I. kötet, 2013. december, 87. oldal
http://www.airportal.hu/ap/viewtopic.php?t=24405

vágányhálózatuk, biztosító berendezésük és utaskiszolgáló létesítményeik felújítása
időszerű.


A megyén áthaladó autópályák, főutak zsúfoltak, amit elsődlegesen a tranzitforgalom illetve
a személygépkocsit használó ingázók okoznak. Másodlagosan ennek oka, hogy a térség
közlekedésének integrációja még csak kis léptékekben valósult meg: közös bérlet csak a
belvárosban létezik, a buszos és vasút elővárosi járatszerkezet nincs jól egymásra hangolva
és átfogó tarifális integráció nincs, továbbá a közlekedési módozat- és eszközváltását
szolgáló infrastruktúra – pl. átszálló-csomópontok és P+R, B+R parkolók66 – csak kevés
helyén épült ki. Mindez gátolja a modal shift kedvező alakulását, a vasúttal való ingázás
lehetőségeit leszűkíti.



A Duna – Európa egyik legkedveltebb vízi közlekedési folyosója – magyarországi szakasza,
beleértve Pest megyét is, gyakorlatilag kihasználatlan: személyforgalma csekély, Budapest
hajóállomása nem megfelelő állapotú, az áruszállítás volumene viszonylag jelentéktelen, a
vízi teherszállításra Csepeli Szabadkikötő kivételével nem épült ki egyéb számottevő
logisztikai szegmens.



A közlekedési rendszerek hálózati potenciáljai tekintélyesek, ám azok az együttműködés
alacsony szintje miatt nem tudnak kiteljesedni: a városi és elővárosi közlekedési hálózatok
nem alkotnak integrált rendszert, az intermodális csomópontok még csak pontszerűen
jelentkeznek.



A Pest megyében működő közlekedési szolgáltatók közt hiányzik az olyan fokú
együttműködés, ami egy közlekedési szövetség keretében biztosítható lenne. Ennek hiánya
miatt a menetrendi harmonizáció, a közös utastájékoztatási rendszer, és a közös jegy- és
tarifarendszer sem valósult meg.



A 2005-ben formálisan létrehozott Budapesti Közlekedési Szövetség szinte teljes Pest
megyét (kivéve a Szobi Kistérséget) fedte volna le, azonban 2011-ben anélkül került
megszüntetésre, hogy operatív tevékenységét valaha felvette volna. Így továbbra sem

66

http://index.hu/belfold/budapest/2014/04/02/atadtak_a_legnagyobb_budapesti_p_r-t/
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rendelkezik a megye egy olyan működő szervezettel, mely ellátná a térségi
közlekedésszervezési, koordinálási feladatokat.67

66. ábra: A Budapesti Közlekedési Szövetség működési területe,

68
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A megye közúti és kötöttpályás hálózatai alapvetően sugaras szerkezetűek, túlságosan
fővárosi irányultságúak, amelyek között hiányoznak a harántoló kapcsolatok. Ezt a funkciót
egyedül az M0-ás körgyűrű tudja betölteni megfelelően, a megye többi területén a haránt
irányú kapcsolatok csak mellékutakon valósulhatnak meg.



A megyében érezhető a Duna-hidak hiánya is, hiszen jelenleg csak a főváros melletti, az M0ás körgyűrű részét képző hidak (Deák Ferenc híd, Soroksári híd, Megyeri híd) tudnak
jelentősebb volumenű közúti kapacitást átereszteni. A Dunán üzemelő kompok nem
pótolják teljes körűen a hiányzó hidakat.

67
68

http://hvg.hu/itthon/20110207_ingazok_arculcsapasa_mszp
http://www.sinekvilaga.hu/123-40725.php?index=2



A közösségi közlekedésre megfelelő módon ráhordó kerékpáros közlekedési infrastruktúra
jelenleg nincs kiépítve. A megye kiváló kerékpáros adottságokkal rendelkezik, jelentősebb
szabadidős kerékpározási lehetőség jelenleg Pest megye északi részén kínálkozik (EuroVelo
6-os út), míg Budapesten a hivatásforgalmi és szabadidős kerékpárosok egyre növekvő
számát a belvárosban kiépített BuBi közösségi kerékpárkölcsönző rendszer hivatott
kiszolgálni.



Pest megye a jelentős szuburbanizációs hatásoknak köszönhetően egy szerves, fővárosi
agglomerációs térségnek tekinthető. A 187 településen élő több, mint 1 200 000 fős
lakosság majdnem fele (47%-a) ingázik munkahelye és lakóhelye közt. A több mint félmilliós
„ingázó tömeg” 80-90%-a a fővárosba vagy közvetlen környékére utazik nap, mint nap, ezért
is lenne fontos a közösségi közlekedést megfelelő módon koordinálni képes szervezet
létrehozása. A nagyszámú ingázó általában ugyanazt a közlekedési tengelyt használja, amit a
tranzitforgalom is, így egy-egy bevezető szakaszon dugók alakulnak, a zsúfoltság megnöveli a
baleseti kockázatot is. Az elővárosi és távolsági vasútforgalom egybeesése viszont azt jelenti,
hogy a városi bevezető szakaszokon a vonatkövetés nem sűríthető a kívánatos mértékig, ez
további vágányok létesítését szükségelteti – így a Dunán átvezető déli összekötő híd
harmadik hídteste is tervbe van véve.



Mindezek mellett Pest megye a közlekedés-földrajzi mutatók alapján az ország legfejlettebb
megyéjének tekinthető: a leghosszabb autópálya-hosszal, a legsűrűbb vasúthálózattal,
valamint a legnagyobb motorizációs fokkal rendelkezik a magyarországi megyék közül.



Közlekedés-földrajzi szempontból megállapítható továbbá, hogy Pest megyén belül
nagymértékű területi különbségek állnak fenn: a megye északi (Szobi járás) és délkeleti
területei (Ceglédi és Nagykátai járások), illetve a hegyvidéki jellegű, a Duna és az M1-es által
közrefogott térség tekinthetők Pest megyén belül hátrányosabb helyzetű térségeknek,
tekintettel a közlekedési infrastruktúrára és lehetőségekre.
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67. ábra: Pest megyei kistérségek saját központhoz való átlagos elérési ideje
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2015. január 1-től érvénybe lépett az ún. megyei matricás útdíjrendszer, mely alapján
díjmentesen már csak az M0-ás körgyűrű egy részén, illetve az M31-es autópályán lehet
közlekedni. E rendszer bevezetése a belvárosi jellegű forgalom növekedését okozhatja, mely
forgalmi dugókkal és fokozott környezetkárosító hatásokkal járhat (szmog). Az intézkedés
hatásairól értékelhető statisztika vagy felmérés még nem készült.
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Készítette: Terra Studio Kft, 2011. Forrás: Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció, Helyzetfeltárás, I. kötet,
2013. december, 94. oldal

70

68. ábra: Pest megyei matricák érvényességi területei (KKK, 2014)
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Közúti közlekedés
Pest megye közúti közlekedését alapvetően meghatározza a központi fekvése, illetve az, hogy
körbeöleli Magyarország fővárosát. Közlekedés-földrajzi szempontból

és infrastrukturális

ellátottsága alapján az ország legfejlettebb megyéjének számít, a legtöbb autópályával Pest megye
büszkélkedhet. A megye európai szinten is csomópontnak tekinthető, hiszen az egész Európát
behálózó ún. Helsinki-folyosók közül négy is megtalálható a megyében:


IV. sz. Helsinki-folyosó, mely az alábbi városokat hivatott összekötni: Drezda–Prága–Brno–
Pozsony–Győr–Budapest–Arad–Craiova–Szófia–Plovdiv–Isztambul;
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http://www.kormany.hu/download/7/36/30000/Pest_megye.pdf



V. sz. Helsinki-folyosó, mely Velence–Trieszt/Fiume–Ljubljana–Maribor–Budapest–Ungvár–
Lviv és Kijev városait köti össze (V./B. alfolyosó Fiume–Zágráb–Budapest szakasz);



X./B. alfolyosó, mely Budapestet Újvidéken át Belgráddal köt össze;



A Duna, mint folyami Helsinki-folyosó (VII. sz.)
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69. ábra: A Helsinki-folyosók, jellemző tranzitáramlatok és az LSZK körzetek

71

A Helsinki-folyosók egyik közös jellemzője, hogy a transznacionális tranzitforgalom általában ezeken
a közlekedési folyosókon zajlik, ami Pest megye esetében is tetten érhető. Számos logisztikai
központ épült ki az utóbbi évtizedekben a tranzitforgalom potenciáljára alapozva. A fenti ábrán
egyértelműen látható, hogy a közúti tranzitforgalom alapvetően (észak)nyugat-délkeleti
irányultságú, am a IV. sz. és X/B. sz. Helsinki-folyosókat takarja alapvetően. Az V. sz. folyosón már
kevésbé domináns a tranzitjelleg, míg az M6-os autópályához köthető V/C. sz. Helsinki-folyosót
viszonylag jelentéktelen mértékű tranzitforgalom jellemzi. Ahogy azt már korábban is írtuk, Pest
megye esetében ez a nagyvolumenű tranzitforgalom gyakran „keveredik” az ingázók nagy
tömegével, ami gyakran az utak túlzsúfoltságához vezet.
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LSZK: Logisztikai Szolgáltató Központ, forrás: http://iho.hu/hir/koszonjuk-europa-programunk-van-hat-reszsikereink-140501

70. ábra: Minősített magyarországi logisztikai szolgáltató központok

72

A közúthálózatot alapvetően befolyásolja a főváros-irányultság, ami az M0-ás körgyűrű kivételével
az összes autópályára és jelentősebb főútra egyaránt jellemző. A haránt irányú kapcsolatok
szerepkörét a mellékutak töltik be, azonban ezek műszaki állapota sok esetben nem megfelelő.73

72

73

http://www.kti.hu/index.php?mact=Album,m5,default,1&m5albumid=370&m5page=2&m5returnid=760#link
Forrás: Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció, Helyzetelemzés
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71. ábra: Pest megye közlekedési hálózata

74

A legjelentősebb közlekedési hálózati elemek Pest megyében75:


Pest megye északi részén: M2-es autóút (Vác felé), valamint a 2. sz. (Vác és Drégelypalánk
felé), 11. sz. (Szentendre és Visegrád felé) és 10. sz. főút (Pilisvörösvár és Dorog felé);



Pest megye keleti részén: M3-as autópálya (Budapest–Nyíregyháza–Vásárosnamény), M31es autópálya (Gödöllő és az M0-ás összekötése), a 3. sz. főút (Budapest–Gödöllő–Miskolc–
Hidasnémeti), a 31. sz. főút (Budapest–Nagykáta–Jászberény), a 4. sz. főút (Budapest–
Cegléd–Szolnok–Hajdúszoboszló–Debrecen–Záhony);



Pest megye déli részén: M5-ös autópálya (Budapest–Kecskemét–Szeged–Röszke), M6-os
autópálya (Budapest–Dunaújváros–Szekszárd–Mohács), 5. sz. főút (Budapest–Dabas–

74

75

Google Maps alapján, saját szerkesztés. Piros számok: főutak, kék számok: autópálya
Forrás: Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció, Helyzetelemzés
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Kecskemét–Szeged–Röszke), 51. sz. főút (Budapest–Kalocsa–Baja–Hercegszántó), 6. sz. főút
(Budapest–Paks–Pécs–Barcs);


Pest megye nyugati részén: M7-es autópálya (Budapest–Velence–Székesfehérvár–Siófok–
Nagykanizsa–Letenye), M1-es autópálya (Budapest–Tatabánya–Győr–Hegyeshalom), 7. sz.
főút (Budapest–Székesfehérvár–Siófok–Nagykanizsa–Letenye), 1. sz. főút (Budapest–
Komárom–Győr–Mosonmagyaróvár–Hegyeshalom).

A fenti ábrából kiderül, hogy Pest megye jelenleg mindössze egyetlen közúti határátkelővel
rendelkezik

Szlovákia

irányába:

a

teljes

magyar-szlovák

napi

kb.

21 000

jármű/nap

határforgalomhoz képest a Pest megyei Letkésen megtalálható határátkelőhely 300 jármű/nap
alatti forgalmat bonyolít le átlagosan.
Pest megyében az országos közutak hossza 2707 km, melyből 233 km gyorsforgalmi út, 257 km
elsőrendű, míg 270 km másodrendű főútként funkcionál. Ezen adatok alapján Pest megye az első a
megyék között, továbbá a motorizációs szint (1000 lakosra jutó személygépkocsik száma) adatai
alapján is a legmagasabb mutatóval rendelkezik (338 jármű / 1000 lakos).76
Érdemes részletesebben is áttekinteni a szlovák-magyar határtérség megyéinek 1000 lakosra jutó
személygépkocsik számát, illetve a vonatkozó adat 2008-2013 közötti változását. A táblázatból jól
látszik, hogy Pest (355,98 db), Győr-Moson-Sopron (342,92 db) és Komárom-Esztergom (323,85 db)
megyében jóval magasabbak a gépkocsik aránya, mint Heves (290,13 db), Nógrád (270,83 db) és
Borsod-Abaúj-Zemplén (244,86 db) megyében.

76

Forrás: Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció, Helyzetelemzés
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23. táblázat: A szlovák-magyar határtérség megyék 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma

Az idősoros adatok áttekintésének segítségével az is jól látható, hogy 2008 és 2010 között csökkent
az 1000 főre jutó személygépkocsik száma, melyet egyértelműen a gazdasági válság idézett elő,
hiszen sok esetben az autók eladására kényszerültek az emberek, illetve az új és használt autók
vásárlása is jelentős mértékben visszaesett. Az is elmondható általánosságban, hogy azon megyék
esetében volt jelentősebb a visszaesés, ahol eleve nagyobb volt az 1000 lakosra jutó
személygépkocsik száma: ennek oka az lehet, hogy az egy családon belüli több autó fenntartási
költségeit csak úgy tudták csökkenteni, hogy az egyik autót eladták. A válság ellenére elmondható,
hogy 2008 és 2013 között a vizsgált 6 megyéből 5 megye esetében nőtt a személygépkocsik száma.
A legnagyobb mértékű növekedés Győr-Moson-Sopron (5,81%) és Komárom-Esztergom megyében
(4,64%) valósult meg. A legkisebb növekedést Heves megye érte el (0,29%), míg Nógrád megyében
(0,71%-kal) csökkent a személyautók száma 2008-hoz képest.
A Pest megyén belüli diverzitást jól mutatja a motorizációs szint kistérségi szintű különbségei:
bőven az országos szint feletti mutatókkal rendelkezik a Veresegyházi (549), a Budaörsi (401) és a
Szentendrei (363) kistérség, míg a Szobi (254), Nagykátai (263), Ceglédi (283) kistérség mutatói az
országos átlag alatt helyezkednek el. E három kistérség közös jellemzője a megyén belüli periferiális
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helyzet, főleg az autópálya-csomópont elérhetősége, vagy a leggyorsabb Budapestre vezető út
percben mért hossza tekintetében.77

72. ábra: A leggyorsabb út hossza a legközelebbi autópálya-csomópontig, illetve a leggyorsabb út hossza Budapestre
78

(percben mérve)

A Szobi járás periferiális helyzetét tovább erősíti határmenti elhelyezkedése. Ez a körülmény nem
csak a járás elérhetőségét, hanem gazdasági dinamikáját is nagyban meghatározza, a határon
átnyúló elérhetőség és szorosabb kapcsolatok kialakulása gazdasági növekedést is eredményezhet.
A terület jobb közúti és vasúti összeköttetést a korábban már létező Ipoly-hidak helyreállítása
segítené elő, a közeljövőben várhatóan 2 híd készülhet el.79 A túloldali vasút érdemi
hasznosulásának feltétele természetesen az Ipoly-völgyi vasút fejlesztése. Jelenleg a ritka
vonatkövetés, a gyenge pályaminőség és az Ipolyság–Drégelypalánk határátmenet hiánya okán a
folyó-menti vonalszakaszok nem tudják hatékonyan betölteni rendeltetésüket. Ipolydamásd

77
78
79

Forrás: Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció, Helyzetelemzés
Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció, Helyzetfeltárás, I. kötet, 2013. december, 95. oldal
Forrás: Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció, Helyzetelemzés
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esetében a helembai megálló reaktiválása és a szobi zónázó vonatok Párkányig történő
meghosszabbítása is előrelépést jelentene a híd újjáépítésével együtt.
A megye közlekedési hálózatában szűk keresztmetszetként értelmezhető az M4-es autópálya
továbbépítésének hiánya, valamint az M0-ás körgyűrű befejezésének elmaradása, korlátozza a
térség átjárhatóságát. Ez a körülmény viszont nem feltétlenül csak hátrány, hanem közlekedés- és
területfejlesztési esélyként is fogható fel (forgalomnövekedés elmaradása, közösségi közlekedés
megerősítése, a körgyűrű ökológiailag legkritikusabb, legdrágább részének lehetséges elmaradása,
nem növekszik a közlekedés okozta terhelés; Budapest–Szolnok–Békéscsaba esetében a vasút
versenyelőnye megőrizhető/kiépíthető). Szintén fejlesztési igényként jelenik meg a közúthálózat
haránt irányú, jelenleg nem megfelelő infrastrukturális állapotú útjainak fejlesztése, mely a
kistérségi központok egymás közti jobb elérhetőségét is garantálni tudhatja.80
Vasúti közlekedés
A vasúti közlekedésről hasonlót lehet elmondani, mint a közúti hálózatok esetében: a
vasútvonalakat jellemzi a fővárosi irányultság, illetve a vasúthálózat teljes hossza alapján (576 km) a
megyék között vezet Pest megye.81
A vasúton történő tranzitáramlatokat szemlélteti az alábbi ábra: gyakorlatilag a Helsinki-folyosókon
zajlik le az áruszállítás legnagyobb része. Ahogy a közúti tranzitforgalomnál is, a vasút esetében is
alapvetően meghatározó az (észak)nyugat-délkeleti irányultság, bár vasúton valamivel erősebb az
Ukrajnával bonyolított forgalom. A hálózat szálai Budapesten futnak össze, az átmenő vonatok
érintik Budapestet és Pest megyét, miközben a fővárosba irányuló, vagy innen induló teherforgalom
nagyságrendekkel csökkent.

80
81

Forrás: Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció, Helyzetelemzés
Forrás: Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció, Helyzetelemzés
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73. ábra: Magyarország vasúthálózata, Helsinki-folyosók és a vasúti áruszállítások volumene

82

Személyszállítás tekintetében négy katégoriába csoportosíthatjuk a megye kötöttpályás közlekedési
hálózatait:


elővárosi HÉV vonalak (4 db, melyek közül 3 db érinti Pest megye közigazgatási területét):
Budapest Batthyány tér–Szentendre, Budapest Közvágóhíd–Ráckeve, Csepel–Boráros tér
(Budapest, nem érinti Pest megye közigazgatási területeit), Örs vezér tere–Csömör–Gödöllő;



elővárosi MÁV vonalak (3 db): 2. sz., 71. sz., 142. sz. vasútvonalak;



térségi illetve összekötő vonalak (3 db): 75. sz., 77. sz., 78. sz.



vegyes forgalmú fővonalak (9 db): 1. sz., 30. sz., 40. sz., 70. sz., 80. sz., 100. sz., 120/A. sz.,
140. sz., 150. sz.
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Forrás: http://iho.hu/hir/koszonjuk-europa-programunk-van-hat-resz-sikereink-140501

A volt Volán társaságok által üzemeltetett elővárosi jellegű járatok az elővárosi vasúti szolgáltatással
hol párhuzamosan futnak, hol kiegészítő jelleggel működnek, de jellemzően összehangolt
menetrend nélkül. Ez a tényállás egyértelműen az együttműködés kezdetleges szintjéről tanúskodik.
Két kirívó példa az ellentmondásos helyzetre:83


A 100. sz. vasútvonal vonzáskörzetébe tartozó Ceglédi járásban a közúti személyszállítás
ráhordó-elosztó szereppel bír, az utazási lánc jellemzően: busz–vonat–városi közlekedés.
Ennek oka egyszerű: a korszerűnek mondható vasúti szolgáltatásnak köszönhetően a
járásból kötött pályán gyorsabb és egyszerűbb eljutni Budapestre, a helyben illetékes
szakemberek annak idején törekedtek egy életszerű munkamegosztás kialakítására.



Az együttműködés teljes hiánya figyelhető meg a Budapest–Lajosmizse–Kecskemét (142. sz.)
vonal térségében: a ráhordás mértéke elenyésző, ehelyett párhuzamos jellegű szolgáltatás
jellemző, a két módozat gyakorlatilag versenyez egymással. Ennek oka az elégtelen
odafigyelés a megrendelő részéről, a közlekedési szövetség hiánya, valamint a vasúti
szolgáltatás hiányosságai. (A leamortizált, korszerűtlen, egyvágányú vasútvonal műszaki
paraméterei, forgalmai és jármű oldali helyzete egy mellékvonalnak felelt meg, fejlesztését
sokáig halogatták, és napjainkban fokozatosan valósul meg.)

Jellegzetes példa az esztergomi vonal térségéből, hogy a vasúti fejlesztés miatt a teljes elővárosi
közlekedést közúton kellett kiszolgálni, de a Volán-járatok és a vonatpótló buszjáratok két
konkurens rendszerként működtek, az egymás után azonos útvonalon közlekedő buszokat sem
lehetett egyetlen bérlettel használni.
A vasúti infrastruktúra műszaki állapota rendkívül színes képet mutat. A lezárult és folyamatban
levő fejlesztések mellett a vonalak többsége még mindig korszerűtlennek tekinthetők. Az
infrastrukturális és jármű oldali fejlesztéseknek köszönhetően kezd kialakulni egy S-Bahn jellegű
elővárosi rendszer, amely viszont még kezdetleges, eközben a térségi közlekedésre sem jellemző a
korszerű, integrált szolgáltatás megléte.
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Forrás: Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció, Helyzetelemzés
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74. ábra: Pest megye MÁV vasúthálózata és a vonalakon megengedett legnagyobb sebesség

Érintett települések
Budapest Keleti pályaudvar–Rajka oh.
Rákosrendező–Esztergom
Budapest Déli pályaudvar–
Murakeresztúr
Kelenföld–Pécs
Budapest Nyugati pályaudvar–Szob oh.
Rákospalota/Újpest–Vác
Vác–Drégelypalánk
Vácrátót–Aszód
Galgamácsa–Ipolytarnóc oh.
Budapest Keleti pályaudvar–
Nyíregyháza
Budapest Nyugati pályaudvar–Záhony
oh.
Rákos–Szolnok
Cegléd–Szeged
Kőbánya/Kispest–Kecskemét
Ferencváros–Kelebia oh.
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Vonal
száma

Hosszúság
(km)

1
2

202,3
49,9

Villamosítás
(Igen vagy
Nem)
I
N

30

233,9

I

120 km/h

40
70
71
75
77
78

222,8
63,8
40,2
47,8
24,5
91,1

I
I
I
N
I
N

120 km/h
120 km/h
80 km/h
60 km/h
80 km/h
60 km/h

80

267,6

I

120 km/h

100

337,5

I

120 km/h

120/A
140
142
150

92,3
117,9
86,7
159,1

I
I
N
I

120 km/h
120 km/h
60 km/h
100 km/h

http://www.vpe.hu/takt/terkep.php alapján saját szerkesztés
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Megengedett legnagyobb
sebesség (km/h)

156
160 km/h
100 km/h

24. táblázat: Pest megye MÁV vasútvonalainak infrastrukturális jellemzői
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Pest megyében jelenleg 4 vonal nem villamosított, a kiépítési sebesség vonalaktól függően 140 és
60 km/h közötti. Jelenleg összesen 99 MÁV és HÉV állomás található meg Pest megyében, azonban
az állomások és az azokat kiszolgáló épületek állapota nem megfelelő. A főpályaudvarok kapacitáskorlátokkal küszködnek, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a vasútvonalakon megvalósítható
forgalom meg sem közelítheti azok névleges kapacitását.86
Az elővárosias jellegű közlekedés egyik jellemzője a szerelvények rövidebb követési ideje. A HÉV
vonalakon csúcsidőben 5-10 perces követéssel közlekednek a szerelvények, a váci vasútvonalon
pedig 15-20 perces követési idő a jellemző, ütemes menetrenddel, míg a többi vonal esetében
általában 30 percenként követik egymást a vonatok hétköznapokon, legalább a forgalmasabb
napszakokban. Többfelé felváltva személyvonatok, gyorsított személyvonatok és zónázó vonatok
közlekednek. Permidőben és hétvégén a budapesti elővárosi hálózaton is jellemző az órás követés.
Nevezetesen az egyvágányú lajosmizsei vonalon kevésbé rugalmasan tudják kezelni a szerelvények
közlekedtetését, bár egy kisebb fejlesztés (vonatkeresztezési lehetőségek létrehozása) már sikerült,
megközelítőleg óránkénti követést biztosítani. Jóllehet nagyvárosi és elővárosi környezetben az órás
vonatkövetés nem számít elég rugalmasnak, nem elég versenyképes szemben a közúti
közlekedéssel.87
Pest megyében a 70. sz. vasútvonalon Szob város van vasúti határátkelő Szlovákia felé.
A Dunakanyar térségében üzemelő keskeny nyomtávú vasútvonalak (kisvasutak) elsősorban
turisztikai szerepet töltenek be. Az államhatár közvetlen közelében található Szob–Márianosztra és
Nagybörzsöny–Nagyírtás kisvasutak összekötése folyamatban van. A szobit egy előző projekt
keretében már felújították. Szobon a kisvasút megállóhelyét a MÁV állomás közvetlen
szomszédságába helyezték át, így biztosítva az intermodális jelleget. Vonalvezetése és viszonylag
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http://www.vpe.hu/takt/vonal_lista.php alapján saját szerkesztés
Forrás: Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció, Helyzetelemzés
Forrás: Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció, Helyzetelemzés
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nagy menetideje miatt az összekötött kisvasútnak sem lehet jelentős közforgalmi szerepe a térség
közlekedési hálózatán belül. Az Ipoly-völgyi buszjáratokat részben sem tudja helyettesíteni, de
Nagybörzsöny és Márianosztra esetében kiegészítő közforgalmi szerep lehetséges.88
Vízi közlekedés
Pest megye vonatkozásában szinte ugyanazt mondhatjuk el, mint Győr-Moson-Sopron és
Komárom-Esztergom megye esetében: annak ellenére, hogy a Duna, mint vízi út Helsinkifolyosónak számít, a folyó hazai szakaszán a személyforgalom csekély, míg az áruszállítás volumene
is messze elmarad a kívánatostól. A személyszállítás nagyobb része tranzit, átutazó jellegű, kisebb
része a Dunakanyar kirándulóforgalma, míg az áruszállítási volumenek a hiányos logisztikai
infrastruktúra miatt sem növekedhetnek. A budapesti kikötőkön kívül többek közt Szob, Visegrád,
Dunabogdány településekben található kikötő, de ezek forgalma nem kiemelkedő.
A Dunán közlekedő kompok fontos szerepet töltenek be a Duna térségeket elválasztó szerepe
illetve a Duna hídhiányos északi szakasza miatt. Kompjárat, pontonhíd található többek közt Szob–
Pilismarót, Visegrád–Nagymaros, Vác–Tahitótfalu és Szentendre–Szigetmonostor közt.89
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http://www.kisvasut.hu/index.php
http://internet.kozut.hu/utinform/Lapok/kompok.aspx
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75. ábra: A nagymarosi komp

90

A Duna adottságainak és potenciáljainak eredményesebb, fenntarthatóbb kihasználása érdekében
kidolgozásra került a Pest Megyei Duna Stratégia, amely konkrét javaslatokat tesz a Duna
vidékfejlesztési szempontok szerinti logisztikai, közlekedési és turisztikai fejlesztése érdekében.

Kerékpáros közlekedés
Pest megye a kerékpáros turisták egyik kedvelt célpontjának számít, különösen a Dunakanyar és
térsége. Ehhez a megfelelő infrastruktúrával is rendelkezik a megye északi területe, miután az
EuroVelo 6-os nemzetközi útvonal részét képező kerékpárút került kiépítésre.
Pest megye kerékpáros hálózatának gerince a Duna-parti EuroVelo 6-os nemzetközi kerékpárút,
mely számos turisztikai desztinációt kerékpáros elérhetőségét biztosít (nevezetesen Szentendre,
Tahitótfalu, Szob, Zebegény, Visegrád, Vác). Az EuroVelo kerékpáros útvonal azonban nem csak a
90

http://www.turistautak.hu/images.php?id=448&group=1591&table=route_images
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szabadidős, turisztikai és sportjellegű helyváltoztatást szolgálja, hanem növekvő szerepet tölt be a
hivatásforgalomban is. Több városi és elővárosi kerékpárút csatlakozik a gerincútra, mely így a napi
ingázók számára is alternatívát jelent.91
Az EuroVelo 6-os kerékpárút hazai szakasza azonban még mindig nem képez egységes hálózatot. Jó
példa erre a Szob és Zebegény közti szakasz kiépítésének kálváriája. A kerékpárút nyomvonala a
MÁV tulajdonát képezte, majd számos egyeztetést követően sikerült a megegyezés a résztvevők
közt. Az engedélyek megadása után megkezdődött a kerékpárút építése, de a kivitelezés számos
vonatkozásban nem felelt meg az EuroVelo szabványnak (legalább 3 m széles kerékpárút, megfelelő
számú és minőségű kerékpáros pihenőhely, illetve információs tábla).92
Jelenleg Pest megye területén 5 olyan kerékpárút halad át, ami az országos kerékpárúttörzshálózathoz tartozik.
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http://www.budapestinfo.hu/kerekparozas.html
„A kerékpáros közlekedésfejlesztés időközi értékelése a 2007-2013-as időszakban” Készítette: VitecoKft.,
TerraStudio Kft.
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76. ábra: Az országos kerékpárút törzshálózati szakaszok Pest megyében
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Országos kerékpárút-hálózat törzselemei Pest megyében94:




1: Felső-Dunamente kerékpárút
-

1/A: Rajka–Győr–Esztergom–Visegrád–Tahitótfalu–Szentendre–Budapest

-

1/C: Pilismarót–Szob–Nagymaros–Vác–Dunakeszi–Budapest

2: Északkeleti határmente kerékpárút:
-



3: Kelet-magyarországi kerékpárút
-



94

Budapest–Ráckeve–Mohács felé

7: Délnyugat-magyarországi kerékpárút
-

93

Budapest–Fót–Mogyoród–Gödöllő–Gyöngyös–Mezőkövesd–Debrecen felé

6: Alsó-Dunamente kerékpárút
-



Szob–Balassagyarmat–Aggtelek felé

Budapest–Biatorbágy–Etyek–Székesfehérvár felé

http://www.kertam.hu/doc/KBT_KBM_konferencia_2009/KBT2009/01_KBT2009_CsepiLajos.pdf
http://www.3k.gov.hu/remos_downloads/NKS_Orszagos_Kerekparos_Koncepcio_es_Halozati_Terv.33.pdf
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1.2.4. Nógrád megye közlekedési helyzetképe
Nógrád megye Magyarország északi részén helyezkedik el, északon Szlovákiával határos.
Településszerkezete nagymértékben meghatározza közlekedési hálózatát, ugyanis a vonalas
infrastruktúra összeköti az urbanizálódott térségeket, amely fordított U-alakú közúthálózatot
eredményezett.. Ezek a – megyei léptékben – urbánus területek a megye nyugati, északi és keleti
területein helyezkednek el, míg a köztes térséget jellemzően aprófalvas települések alkotják. A
közúthálózatot a határmenti fekvés is nagyban befolyásolja: a főutak jellemzően észak-déli
irányúak, míg a kelet-nyugati irány kevésbé jellemző, kiegészítő funkciókkal bír Nógrád megyében.
A vasúthálózat esetében ez a fordított U északra van eltolódva, mivel az északi haránti összekötő
vonal a határon túli városok közt valósul meg. Tehát a szomszédos megyékben levő vonalak
segítségével a központi aprófalvas terület körbevonatozható, viszont mivel a két határátmeneten a
személyvonati forgalom szünetel, erre a közforgalmú közlekedés keretében nincs lehetőség.
Fentiek miatt a megye nem kapcsolódik kielégítően az országos északnyugati és délkeleti irányú
főútvonalakhoz. A térség számára jelentősebb nemzetközi kapcsolati potenciált a közép-szlovákiai
közlekedési tengely (Losonc/Lučenec–Zólyom/Zvolen–Zsolna/Žilina–Čadca–Ostrava) képvisel, mely
fejlesztése a visegrádi országok összeköttetése és feltárása szempontjából jelentős.95

95

Forrás: Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020, Helyzetfeltárás
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77. ábra: Nógrád megye földrajzi elhelyezkedése

96

Közúti közlekedés
Ahogy a bevezetésben említettük, a megyei közúthálózatra jellemző az észak-déli kapcsolatok
dominanciája és a fordított U-alakú közlekedési tengely. A köztes terület, Nógrád megye központi
térsége bekötő és összekötő utak által közelíthető meg, főútvonal itt nem található.

96

https://www.teir.hu/teirpub/remek.gen?xids=45,46&xtertip=M&xterkod=12
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78. ábra: Nógrád megye közúti közlekedési struktúrája a meghatározó, fordított U alakú tengellyel

97

Nógrád megyében jelenleg 170 km hosszú főút található, melyből a 2. sz. (Budapest–Vác–Rétság–
Hont) főút elsőrendű, míg a 21. sz. (Hatvan–Somoskőújfalu), 22. sz. (Rétság–Salgótarján) és 23. sz.
(Kisterenye–Tarnalelesz) főutak másodrendű főútnak minősülnek. A közúthálózat döntő többsége,
majdnem 82%-a (774 km) összekötő és bekötő utaknak minősül, mely főleg a nagy kiterjedésű,
aprófalvas térségekre jellemző. Ezeknek az utaknak a fenntartása jelentős forrást igényel, ennek
hiányában napjainkra jelentősen leromlott állapotú a mellékúthálózat nagy része.

97

google map alapján saját szerkesztés
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79. ábra: Nógrád megye közúthálózatának útkategóriánkénti megoszlása

98

A közlekedési infrastruktúra vonatkozásában fontos megemlíteni azt is, hogy Nógrád megyében az
önkormányzati tulajdonú, belterületi utak 31%-a még napjainkban is kiépítetlen (pl. Balassagyarmat
15 km, Bátonyterenye 23 km kiépítetlen belterületi útszakasz).
165

A megyén belüli elérhetőségi adatok az útburkolat romlásával megegyező módon változnak,
azonban az egykoron szebb napokat megélt Ipoly hidak újjáépítésével (Pöstyénypuszta–
Petőpuszta/Petov, Ráróspuszta–Ráros/Raros között) néhány, perifériára szorult szlovák határ
közelében fekvő településcsoport határon átnyúló elérhetősége javult.99
Nógrád megye Szlovákiával 156 km hosszú határszakaszon osztozik, ahol négy közúti határátkelőn
és az Ipoly-hidakon lehetséges az országok közötti átjárás, ugyanakkor a korábban létező közúti
kapcsolatok helyreállítása (beleértve a még hiányzó Ipoly hidakat) nagymértékben elősegítené a
határmenti települések elérhetőségét.100
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Forrás: Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020, Helyzetfeltárás, 152. oldal
Forrás: Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020, Helyzetfeltárás
Forrás: Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020, Helyzetfeltárás

80. ábra: Nógrád megye határátlépési pontjai Szlovákia felé (piros: közúton, kék: Ipoly hidakon)
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A közúton történő közösségi közlekedés szolgáltatója a megye területén a KMKK Középkeletmagyarországi Közlekedési Központ. A menetrendi racionalizálás döntően csak a Budapest felé
irányuló járatokat érintette előnyösen, a többi viszonylat esetében járatmegszüntetésekre került
sor, amelyek az átszállásokat is megnehezítik (autóbuszról-autóbuszra, autóbusz és vonat között). A
határmenti fekvés ellenére a Volán-társaság csak egyetlen távolsági autóbuszjáratot közlekedtet
Szlovákia irányába (a Budapest–Krakkó járatot), ezt sem a hét minden napján.102
Nógrád megye közúti fejlesztési tervei alapvetően a szűk keresztmetszetek megszüntetésére
irányul. Fejlesztési elképzelések103:


A 21. sz. főút Salgótarján és az M3 autópálya közötti forgalomban tölt be meghatározó
szerepet, melyen megindultak a négynyomúsítás előmunkálatai (szakaszos vagy folyamatos
kialakítás).
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google map alapján, saját szerkesztés
Forrás: Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020, Helyzetfeltárás
Forrás: Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020, Helyzetfeltárás
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A 23. sz. főút Bátonyterenye és Nemti településeit elkerülő szakaszainak megépítése, a 22.
sz. főút Balassagyarmatot, Szécsényt és Érsekvadkertet elkerülő útszakaszának létrehozása.



M2 autóút – később autópálya – kiépítése (a TEN-T közúti hálózat része), mely az E77 útra
(SK) megfelelő csatlakozást biztosítana. A motorizációs adatok alapján Nógrád megye ebben
a projektben érintett nyugati területe számít a legfejlettebbnek, ami a helyi lakosság
nagyarányú budapesti ingázással függ össze.



Zsáktelepülések elérhetőségének javítása további Ipoly hidak létrehozásával (pl.
Drégelypalánk, Nógrádszakál, Őrhalom).



A belső, aprófalvas térségeket átszelő közlekedési csatornák kiépítése, mely az összekötő és
bekötő utak forgalmának összegyűjtését tenné lehetővé. Az egyik ilyen csatorna a Rétság (2.
sz. főút) és Pásztó (21. sz. főút) közötti kelet-nyugati irányultságú összeköttetés lenne, mely
a megye közlekedési életében jelenleg nagy hiányosságot jelent. A másik csatornát a
Balassagyarmat és Aszód közötti, észak-déli irányultságú közúti fejlesztés lehetne.



Hollókő, mint kiemelt turisztikai desztináció és Bátonyterenye közvetlen közúti
összeköttetésének megteremtése.
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81. ábra: Nógrád megye közúti közlekedési hiányosságai
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A lehetséges közúti fejlesztésekkel kapcsán megjegyzendő, hogy az általános területfejlesztési
célokkal összhangban, a várható hasznok és terhek mérlegelése mellett kellene őket értékelni.
Bizonyos viszonylatok esetében az útfejlesztés ellentétes lehet a turisztikai-rekreációs ágazat és a
természetvédelem érdekeivel. Az elérhetőség javítása segíthet a turizmuson, viszont ebben az
összefüggésben nagyobb hangsúlyt kell helyezni a közösségi közlekedés kiépítésére. A Diósjenő–
Rétság–Pásztó tengely első része vasúton már létezik, de sem a folytatás, sem a meglevő, jelenleg
nem hasznosuló Diósjenő–Romhány vonal korszerűsítése sincs tervbe véve, bár létezik elképzelés a
Rétság–Diósjenő szakasz hasznosítására a budapesti elővárosi rendszer részeként. A javasolt
összeköttetés kiépítésének megtérülése jelen körülmények között nem feltételezhető sem vasúton,
sem közúton, és nem is esik egyben olyan markáns igényekkel sem, melyek az alsóbbrendű
úthálózaton ki nem elégíthetők – annak jobb karbantartása, helyenként kiegészítése mellett.
Vasúti közlekedés
Vasútüzemi és a pálya-infrastrukturális adottságainál fogva Nógrád megye az ország egyik – ha nem
a – legfejletlenebb megyéjének számít. Ez kevésbé a hálózat hosszával és irányultságával függ össze,
hanem elsődlegesen a vaspályák besorolásával: jelenleg kizárólag térségi jellegű a vasútközlekedés,
ami országosan a legelhanyagoltabb közlekedési szegmens. A megyei vasúthálózat kizárólag
egyvágányú, nem villamosított pályákból áll, melyek hosszú szakaszokon állandó és ideiglenes
sebességkorlátozásokkal meg vannak terhelve. A pályahálózat igen leamortizált átlagos állapotából,
a kiritkított menetrendből és a járműállomány korszerűsítésének elmaradásából kifolyólag a
szolgáltatás színvonala nem felel meg az igényeknek.105 Ez az állapot nem kedvez a szünetelő, illetve
felszámolt határátmenetek reaktiválásának, a kapcsolódó hálózatok gazdaságos hasznosításának
sem. Megjegyzendő, hogy a határátkelők helyzete eltérő: a Hatvan–Salgótarján–Fülek (Fiľakovo)
vonal átlagos állapota a jelenlegi helyközi szolgáltatás szempontjából kielégítőnek mondható, kivált

104
105

forrás: Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020, Helyzetfeltárás, 57. oldal
Forrás: Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020, Helyzetfeltárás
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a határátmenet műszaki állapota megfelelő, ezért a somoskőújfalui átkelő reaktiválása nem igényel
pályavasúti beruházást az utaskiszolgáló létesítmények korszerűsítésén kívül. A többi átkelő az
Ipoly-völgyi vasútnak és annak nagykürtösi (Veľký Krtíš) ágának része, ahol az érdemi hasznosítás
érdekében egyrészt vissza kell építeni a felszámolt Ipolyság–Drégelypalánk szakaszt illetve
határátkelőt (beleértve a kereszteződést a 2. sz. főúttal), és a hosszú közbenső szakaszt rehabilitálni
kell. A másik két, személyszállításban nem hasznosuló átmenetre a Nagykürtös (Veľký Krtíš) felőli
jelentős teherforgalom miatt nagyobb figyelem irányul, állapotuk kielégítő, azonban a kapcsolódó
Nógrádszakál–Balassagyarmat–Drégelypalánk szakasz állapota egyre kritikusabbá válik.
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82. ábra: Nógrád megye vasúti infrastruktúrájának műszaki állapota, illetve a megye vasúti határátlépési pontjai
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http://www.vpe.hu/takt/terkep.php alapján saját szerkesztés
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Érintett települések

Vonal
száma

Hosszúság
(km)

Vác–Drégelypalánk
Drégelypalánk–Balassagyarmat
Diósjenő–Romhány
Galgamácsa–Ipolytarnóc (oh)

75
75/A
76
78

48
21,5
17
91

Villamosítás
(Igen vagy
Nem)
N
N
N
N

Hatvan–Somoskőújfalu

81

66

N

Somoskőújfalu–Fil’akovo
Kisterenye–Kál–Kápolna

81
84

12
54

N
N

Megengedett legnagyobb
haladási sebesség (km/h)
60 km/h
60 km/h
40 km/h
60 km/h
41-60 km/h Nógrád
megyében
40 km/h
40 km/h

25. táblázat: Nógrád megye vasútvonalainak főbb műszaki jellemzői
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Salgótarján az egyedüli megyeszékhely, amelynek nincs közvetlen budapesti vonata, és egyáltalán
nincs távolsági jellegű kiszolgálása. A korábbi expressz- és gyorsvonatok főleg Közép-Szlovákiával
biztosították az összeköttetést.108
Megfelelő közlekedésszervezés (integrált ütemes menetrend) esetén elérhető az utasszám jelentős
növekedése, ami a 81. sz. vasútvonalon annak ütemesítése következtében a megyében egyedülálló
módon már be is következett. A közvetlen budapesti gyorsvonat megszűnése pont az ütemes
menetrend bevezethetősége érdekében vált szükségessé. Megoldás ilyen esetben a busz-vasút
integráció (beleértve az autópályás buszkonvojok megszüntetését) és a hatékony átszállásos
kapcsolat biztosítása. A közvetlen budapesti vonatok biztosítása célirányos infrastrukturális, járműés menetrendi fejlesztések mellett lehetséges – villamosítás, szükség szerinti szakaszos
kétvágányúsítás dinamikus vonattalálkozások érdekében, és automata csatolású motorvonatok
beszerzése

olyan

Budapest–Hatvan–Salgótarján/Gyöngyös

viszonylatú

zónázó

vonatok

kiszolgálásához, melyek a közös szakaszon legfeljebb Gödöllőn állnak meg. A jelenlegi közvetlen
illetve autópályás buszjáratoknál kisebb eljutási idő elérésének a 80. sz. fővonal esetleges
fejlesztése kedvezne. (Meg lett tervezve vmax. 160/200 km/h felépítménnyel, de a tanulmány
megjelenésekor csak a 120 km/h kiépítési sebesség helyreállítására van szándék.)109

107
108
109

http://www.vpe.hu/takt/vonal_lista.php alapján
Forrás: Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020, Helyzetfeltárás
Háry Márk : Regionális határmenti együttműködés a közösségi közlekedésben (BME GTK, Budapest, 2012)
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Nógrád megye kitűzte fejlesztési céljait a vasúti személyközlekedési szolgáltatás javítására110:


Magyar és szlovák személyvonatok összekötése a Bátonyterenye–Salgótarján–Fülek városielővárosi koncepcióhoz illeszkedve;



Intermodalitásra való fejlesztési törekvések (személyszállításban Pásztó, Salgótarján, míg
teherszállításban a salgótarjáni külső konténerterminál, valamint az állomások P+R és B+R
illetve a vonatok kerékpárszállítási kapacitásainak fejlesztése).



A kapcsolódó mellékvonalak tengelyterhelésének növelése, a Szécsény és Balassagyarmat
térségének elővárosias közlekedésfejlesztése



Börzsöny térségében fontos volna az egykor létező, napjainkban hiányzó Drégelypalánk –
Hont–Ipolyság (Sahy) vasútvonal helyreállítása.

E fejlesztési elképzelésekhez hozzáfűzzük:


Az integrált és határon túlnyúló salgótarján-füleki elővárosi koncepció megvalósítása esetén
mind magyar, mind nagytérségi viszonylatban példaértékű lenne. Salgótarjánban a város
szerkezete miatt új megállók létesítése mellett a vasút részt vehet a helyi közlekedésben. A
határátmenet és a Kisterenye–Kál-Kápolna vonal lehetséges reaktiválásához kapcsolódóan
javasolt, a Somoskőújfalu–Kisterenye szakaszon a sebességkorlátozások feloldása és a
forgalmi feltételek biztosítása révén félórás vonatkövetésről kell gondoskodni. Az új helyielővárosi rendszer beállása, sikere esetén javasolt, megteremteni a helyi forgalomban
megfelelőnek számító járatsűrűség infrastrukturális feltételeit (részleges kétvágányúsítás,
sebességemelés, állomás-korszerűsítés). Meg kell vizsgálni a jelenlegi és jövőbeni igényeket
kiszolgáló lehetséges járatszerkezet és menetrend változatokat, és ennek véglegesítését
követően kidolgozni, ütemezni kell a szükséges infrastruktúra-fejlesztési projekteket. Alább
egy olyan rendszert ecsetelünk, mely tekintettel az érintett városok, állomások,
csomópontok szerkezetére, a vonalszakaszok utasforgalmi igényekre, az órás ütemes

110

Forrás: Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020, Helyzetfeltárás
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menetrend biztosíthatóságára, az optimális szerelvényfordulókra és csatlakozásokra, és az
ésszerűen létrehozható megállókra, kiszolgálható településrészekre optimális megoldást
jelenthet mind a megyeszékhely, mind az érintett térségek számára (ettől eltérő
viszonylatokat is célszerű, megfontolni):
o Losonc (Lučenec) –Pásztó térségi személyvonat,
o Budapest–Hatvan–Losonc (Lučenec) –Zólyom (Zvolen) eurégió zónázó sebesvonat,
o Kál-Kápolna–Somoskőújfalu térségi személyvonat,
o betétjárat (pl. Somoskőújfalu–Nagybátony, a kál-kápolnai vonat ellenpárja; a
mátranováki szárnyvonal rendbetétele esetén esetleg Mátranovák–Somoskőújfalu)
E négy járat a Somoskőújfalu–Kisterenye szakaszon azonos megállási rend és menetrend
szerint közlekedik, együtt negyedórás követést biztosítva a megyeszékhely helyi
gerincjárataként. A járatokat különböző járművekből lehet kiadni, ami az utasok
szempontjából kívánatos is lenne: a tapasztalt utas a hangos és vizuális utastájékoztatástól
függetlenül már távolról felismerné, melyik viszonylatú vonat közeleg, másfelől a helyitérségi és interrégiós-távolsági funkció más-más gördülőanyagot feltételez. Megfelelő keret
(megrendelői háttér) és határon túli koordináció esetén a különböző társaságok egyidejű
jelenléte a vonalon is kezelhető (MÁV-START, ZSSK, esetleg magánvasút, magyar-szlovák
térségi vasúttársaság).


Szécsény és Balassagyarmat elővárosi jellegű pálya- és szolgáltatás-fejlesztése az Ipoly-völgyi
vasút fejlesztése keretében képzelhető el, az Ipolyság–Drégelypalánk szakasz visszaépítése
és a losonci határátmenet reaktiválása mellett. Ezzel kapcsán utalunk az évtizedek óta folyó
előkészítő konzultációkra és törekvésekre, civil és önkormányzati megmozdulásokra, és
legfőképpen a tárgyban készült tanulmányra. Az ebben kidolgozott fejlesztési változatok
közül leginkább a közepes, interrégió jellegű változat tűnik életszerűnek. Egy ilyen vasút
üzemeltetésére célszerű, magyar-szlovák térségi vasúttársaságot alapítani.



A térségbeli Kisterenye–Kál-Kápolna vasútvonal (ún. Mátravasút) jelenleg csak szakaszos,
kampányszerű

teherforgalommal

rendelkezik.

A

térségbeli

közúti

(buszos-egyéni)
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közlekedés elégtelen szintje miatt ajánlott a viszonylat hasznosítása a közforgalmi
személyközlekedésben. Mivel a térségből a legmarkánsabb helyváltoztatási igény
Salgótarjánba irányul, a vonatok nem csak a jelentéktelen forgalmú csomópontig,
Kisterenyéig közlekedhetnének, hanem Somoskőújfaluig – így az utasközönség jelentős
része nem kényszerül átszállni, és a járat Salgótarján belterületén helyi funkciót is betölthet.
A vonal reaktiválásának turisztikai jelentősége is van, tekintettel a Mátrába irányuló, erősen
szezonális szabadidős forgalomra, melyet a vasút a helyi hivatásforgalmi és szabadidős
igények mellett ki tudna szolgálni. A határátmenet reaktiválása mellett Szlovákia felől vonzó
átszállásos kapcsolat jöhet létre.


Salgótarján tekintetében nehezen értelmezhető az esetleges „külső konténerterminál”
fejlesztés célja, indokoltsága. Kerékpárszállítás: a 81. sz. vonal személyforgalmát jelenleg
orosz gyártmányú motorvonatok szolgálják ki, ezen járművek limitált kerékpárszállító
kapacitása rövid- és középtávon elégséges. A Mátrába a 80. sz. fővonal felől megjelenő,
szezonális igényeket egy külön projektpályázat, illetve a 84. vonal reaktiválása keretében
célszerű kezelni Kál-Kápolna felől egy erre a célra rendszeresített, átépített mellékkocsival.
Komplex turisztikai projekt keretében egyszerre a Mátra, az aggteleki és a tisza-tavi térség
kerékpáros igényeinek megfelelő, költséghatékony járműfejlesztés hajtható végre, ami a
Bzmot szerelvények, illetve ezekkel kompatibilis járművek maradék élettartamára jelenthet
megoldást.



A megyei vasúthálózat számára döntő jelentőséggel bír a 80. sz. magyar és 160. sz. szlovák
fővonal sorsa. A fővonalakat érintő infrastrukturális (sebességemelés és korszerűsítés itt,
villamosítás ott) és szolgáltatás-fejlesztés (főleg Szlovákiában jobb menetrend és sűrűbb
követés, mindkét országban busz-vasút integráció) részben feltétele a megyei hálózaton
bonyolítható szolgáltatás fejlesztésének, enélkül a további ütemesítésnek csak korlátozottan
lenne értelme. Másfelől az összekötő térségi vonalhálózat megfontolt és jól időzített
fejlesztése, az abban rejlő potenciál kiaknázása javítaná az esetleges fővonali projektek
megtérülési mutatóját, a teljes hálózat hatékonyságát. Nógrád az a térség, mely legtöbbet
nyerhet mind a térségi, mind a fővonali vasútfejlesztés nyomán. Ugyanakkor legtöbbet
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veszítene is ennek elmaradása okán: a térség így nem csak elesne a korszerű szolgáltatástól,
hanem veszélybe kerülne gyakorlatilag a teljes megyei vasúthálózat.
Kerékpáros közlekedés
Nógrád megye kerékpárút-hálózata „az ország kicsiben”: nem alkot egységes hálózatot. Ebben
szerepet játszik az is, hogy hiányzik a rendszerben gondolkodás, valamint az, hogy a beruházások
többsége helyi igények kielégítése céljából jönnek létre. A megyében négy kerékpárút került
kiépítésre:


Hollókő–Rimóc (8,4 km)



Pásztó–Hasznos (0,69 km)



Salgótarjánban, párhuzamosan a 21. sz. főúttal (1,84 km) és a nőtincsi tározó partján.

70 km hosszú kerékpárút engedélyeztetési terve is elkészült a Nógrád Megyei Önkormányzat
jóvoltából, mely a Hollókő–Murány határon átnyúló kerékpárhálózat kialakítása c. projekt
keretében került kidolgozásra. Kiemelt projektként szükséges kezelni a Zagyva kerékpáros turisztikai
fejlesztését, mely Salgótarján és Boldog településeket köti össze.
Az OTrT-ben nevesített, megyét érintő szakaszok:111


Északkeleti határmente kerékpárút (2. sz.): Szob–Kemence–Balassagyarmat–Szécsény–
Salgótarján–Cered–Ózd, Szécsény–Ipolytarnóc–SK, Somoskőújfalu–SK



111

Palócok földje kerékpárút (21. sz.): Szécsény–Hollókő–Pásztó–Zagyvaszántó

http://www.3k.gov.hu/remos_downloads/NKS_Orszagos_Kerekparos_Koncepcio_es_Halozati_Terv.33.pdf
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83. ábra: Az OTrT-ben nevesített kerékpárút szakaszok Nógrád megyében

112

Összességében Nógrád megye közlekedéséről elmondható, hogy fontos lenne a közlekedési
szolgáltatók megfelelő szintű együttműködése, akár egy megyei közlekedési szövetség keretében. A
szolgáltatási színvonal a közlekedési integráció által elérhető javulása kezdetben nagyrészt
kompenzálná az infrastrukturális elmaradottságot, miközben megteremtené a későbbi fejlesztések
alapját azáltal, hogy fenntarthatóbbá teszi a tömegközlekedést. Ennek alkotóelemei az ITS-ek
(intelligens közlekedési rendszerek), az ITF (integrált ütemes menetrend), az egységes arculat és
információs rendszer létrehozása. Ennek jelentősége abban is áll, hogy a jövőbeni igények alapján
megtervezendő menetrendi fejlesztés meghatározza az infrastrukturális fejlesztések paramétereit,
ezáltal lehetővé téve a korlátozott forrás hatékony, célirányos elköltését. Mindennek során arra is
ügyelni kell, hogy a szlovák oldali fejlesztésekkel és kapcsolatos tervezéssel való összehangolás
időben, rendszeresen megtörténjen.113

112

113

http://www.kertam.hu/doc/KBT_KBM_konferencia_2009/KBT2009/01_KBT2009_CsepiLajos.pdf
Forrás: Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020, Helyzetfeltárás
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1.2.5. Heves megye közlekedési helyzetképe

Heves megye az ország északi részén helyezkedik el, Budapesttől, az ország fővárosától északkeleti
irányban található. Heves megyében a főbb közlekedési tengelyek a megye déli térségére
koncentrálódnak az északi területek hegyvidékies jellege miatt. E kettősség miatt észak-déli területi
egyenlőtlenség jött létre, mely mind a gazdaságban, mind pedig a közlekedési hálózatok
irányultságában, állapotában érzékelhető. A megye versenyképességének növelése érdekében
fontos lenne Észak-Heves és Dél-Heves szorosabb összekapcsolása, elsősorban a közösségi
közlekedés integrált szemlélet szerinti fejlesztése által. Annak ellenére, hogy nem egy
határmegyéről van szó, az államhatár közelsége miatt a szomszédos magyar és szlovák térségek
közötti kapcsolattartásban fontos szerepet játszik.114
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114

Forrás: Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója, Helyzetelemzés, Helyzetértékelés, 2014

84. ábra: Heves megye elhelyezkedése
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Közúti közlekedés
Heves megye közútjainak hossza 1274 km, mely alapján megyei összevetésben csak három megyét
előz meg.116 A közúti közlekedés gerincét a Budapestről kiinduló M3-mas autópálya adja, amely
egyben Helsinki-folyosóként is szolgál. Az autópálya Heves megyei szakasza 75 km hosszú, mely az
egész Észak-magyarországi régió autópálya-hálózatának 53%-ának felel meg, azonban a
megyeszékhely autópályán közvetlenül nem érhető el, a 25. sz. főút köti össze a folyosóval.
Elsőrendű főútnak minősül továbbá a 3. sz. főút, mely gyakorlatilag az M3-mas autópályával
párhuzamosan fut, így ez a 98 km hosszú főút szintén Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén megyét köti
össze.117
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https://www.teir.hu/teirpub/remek.gen?xids=45,46&xtertip=M&xterkod=10
Érdekességképpen: e tanulmány keretében vizsgált megyék közül Nógrád, Komárom-Esztergom és Heves
megye a közúthálózat hossza alapján Tolna megyével kiegészülve a 4 legrosszabb mutatóval bíró megyébe tartozik. A
megyék viszonylag kis területe miatt ez természetesen nem árul el sokat fejlettségükről.
117
Forrás: Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója, Helyzetelemzés, Helyzetértékelés, 2014
116

85. ábra: Heves megye közúthálózata
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Alábbi másodrendű főutak is fontos összekötő kapocsként funkcionálnak:








21. sz. főút: a Hatvan és Salgótarján közötti szakasz jelentős forgalma miatt már több
szakaszon négynyomúsításra került;
a Kisterenyét és Tarnaleleszt összekötő 23. sz. főút;
a Bánrévét és Kerecsendet Eger városán át összekötő 25. sz. főút;
24. sz. főút, mely Gyöngyöst, Parádot és Eger városát köti össze;
Dormándtól Jászberény felé tartó 31. sz. főút;
32. sz. főút, mely Jászberény és Hatvan összeköttetéséül szolgál;
Füzesabonyt és Debrecent összekötő 33. sz. főút.

Heves megye első- és másodrendű közúthálózatának hossza összesen 289 km-t tesz ki.
Heves megye az ezer lakosra jutó személygépkocsik számát (285,4 db) tekintve – ha csekély
mértékben is, de – elmarad az országos átlagtól (298,8 db). A megyén belüli kistérségek közt jól

118

Google Maps alapján saját szerkesztés
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érzékelhető különbségek állnak fenn: a legmagasabb értékkel a Gyöngyösi Kistérség bír, a
legalacsonyabbal a Hevesi Kistérség. A megye településeinek motorizációs szintjét mutató ábrából
jól látszik az átlagon feletti motorizációval rendelkező Gyöngyös–Eger tengely, valamint a
települések közötti különbségek.119
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86. ábra: Heves megye településeinek motorizációs foka
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Heves megyében a KMKK Közép-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. végzi a közúti közösségi
közlekedési szolgáltatásokat. Az autóbuszos járatszerkezetben – egyes jellemző viszonylatok példás
kiszolgálása mellett – erős hálózati hiányosságok mutatkoznak, ami (az ütemesség és busz-vasút
integráció hiányával együtt) kivált a turisztikailag érdekes vidéki útvonalakon erősen korlátozza a
helyváltoztatás lehetőségét.


Egri Területi Igazgatóság (korábban Agria Volán): szolgáltatási területe a megye északkeleti
része, Eger központtal (ahol helyi közszolgáltatást is végez).

119
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Forrás: Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója, Helyzetelemzés, Helyzetértékelés, 2014
Heves Megyei Területfejlesztési Koncepció, Helyzetelemzés, Helyzetértékelés, Függelék, 35. oldal



Gyöngyösi Területi Igazgatóság (korábban Mátra Volán): Gyöngyös és vonzáskörzete a
szolgáltatási területe. Célul tűzték ki, hogy könnyítsék az ipari – általában a
városközponttól messze, a külvárosokban található –munkahelyekre a városról és
környékérőé ingázók helyváltoztatását.



Hatvani Területi Igazgatóság (korábban Hatvani Volán): a város, mint délnyugati fekvésű
közúti és vasúti csomópont meghatározó szerepet tölt be a megye közösségi
közlekedésében is.

Közúti fejlesztések tekintetében fontos megemlíteni a 21. sz. főút négynyomúsítását, a hatvani
elkerülők megépítését a 3. sz. és a 32. sz. főutak esetében, az 25. sz. főút korszerűsítését, valamint a
31. sz. főút Hevest elkerülő út megépítése.121
Vasúti közlekedés
Heves megye vasúthálózatán belül a megye déli területén húzódó Budapest–Hatvan–Miskolc
vasútvonal bír a legnagyobb jelentőséggel, erre mintegy felfűződnek az észak-déli irányultságú
vonalak. A megye vasúthálózatának hossza 283 km. A legjelentősebb vasútvonal a 80. sz. Budapest–
Hatvan–Miskolc–Szerencs–Nyíregyháza/Sátoraljaúhely fővonal, mely Helsinki-folyosó is egyben. A
kétvágányú, villamosított vonalon a kiépítési sebesség 120 km/h.122

121
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Forrás: Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója, Helyzetelemzés, Helyzetértékelés, 2014
Forrás: Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója, Helyzetelemzés, Helyzetértékelés, 2014

180

87. ábra: Heves megye vasúthálózata

123

Térségi jelentőségű vasútvonal a Füzesabony–Eger–Putnok összesen 85 kilométeres egyvágányú,
részben villamosított, nagyobb részt hegyvidéki jellegű vaspálya. Rendszeres és viszonylag jelentős
teherforgalom jelenleg már csak a Füzesabony–Eger-Felnémet szakaszon áll fenn, miközben a felső
Szilvásvárad–Putnok szakasz gyakorlatilag járhatatlan, és a kiszolgált szakaszokon a vasúti
személyközlekedés nem igazán versenyképes az autóbuszos közlekedéssel szemben, bár az Eger–
Füzesabony–Budapest/Debrecen forgalom még így is jelentős. Ennek oka összetett: Budapest
irányában indokolatlan párhuzam a sűrűn induló autópályás gyorsjárat, ugyanakkor a
megyeszékhely és főváros közötti nagyobb vasúti szerepvállalást több belső tényező is akadályozza:
a 80. sz. fővonal fejlesztésének elodázása, az elégtelen menetrend, az IC csatlakozások késés miatti
gyakori elmulasztása, és a vasút folytatólagos vergődése a vonatnemekkel (InterCity jellegű
szolgáltatás bevezetése/törlése, közvetlen illetve átszállásos gyors- vagy sebesvonati rendszer
megvariálása). Az Eger–Szilvásvárad viszonylaton éveken át szintén fennállt a két módozat közötti
indokolatlan párhuzamosság, ami a megrendelő a közelmúltban úgy oldotta fel, hogy a viszonylaton
gyakorlatilag csak buszokat közlekedtet, vasúton csupán jelképes szolgáltatás lett megrendelve.

123

http://www.vpe.hu/takt/terkep.php alapján saját szerkesztés
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Mivel a legsúlyosabb sebességkorlátozások felszámolásának köszönhetően a vasút már a jelenlegi
korszerűtlen infrastruktúrán versenyképes a viszonylaton, indokolt a vasúti szolgáltatás előnyben
részesítése, fejlesztése a buszjárat-szerkezet ráhordóvá-terítővé tétele mellett. A Putnok–
Szilvásvárad szakasz reaktiválása még várat magára, , időközben a lopáskár és az instabil
partszakaszokon meglazult földtömegek miatt a pálya legnagyobb része járhatatlan, még
hajtányozás céljára is alkalmatlan. A felépítmény költséges rendbetétele miatt a reaktiválás
célszerűsége kérdéses; abban az esetben lehet indokolt, ha ezzel együtt a térségbeli közlekedés
megfontoltan átalakításra kerül, élve a teljes Putnok–Eger viszonylaton és azon túl a vasút adta
lehetőségekkel, beleértve az optimális csatlakozások kialakítását Ózd, Budapest, Miskolc felé,
valamint az Eger és Szlovákia közötti vasúti szolgáltatás felépítését, ami a környezetkímélő turizmus
szempontjából is jelentőséggel bír.
A nagyrészt a megye területén futó Kál-Kápolna–Kisterenye vasútvonalon (ún. Mátravasút) indokolt
a személyközlekedés reaktiválása az elégtelen térségbeli buszos közlekedés és a párhuzamos
közúthálózat hiányosságai miatt. Jelenleg a vonalon csak kampányszerű teherforgalom zajlik. A
vonal által lefedett térségből a megyeszékhely felé induló forgalom döntő részét ugyancsak
közlekedés-földrajzi okból busszal kell kiszolgálni, ezen felül a legmarkánsabb helyváltoztatási igény
Salgótarjánba és Budapestre irányul. Ezért a vonatokat Somoskőújfalu és Kál-Kápolna közt célszerű
közlekedtetni, megfelelő átszállásos kapcsolatok létesítése mellett. A vonal reaktiválásának
turisztikai jelentősége is van, tekintettel a Mátrába irányuló szabadidős forgalomra, melyet a vasút
a helyközi hivatásforgalmi és szabadidős forgalom mellett ki tudná szolgálni. A határátmenet
reaktiválása mellett Szlovákia felől turistákat vonzó átszállásos kapcsolat jöhet létre, amihez a
pétervásárai és egri járásban a terítő-ráhordó, illetve összekötő (Mátravasút–Eger) buszjáratokat
szükséges kialakítani.
Több keskeny nyomtávú vasútvonal is létezik a megyében: Gyöngyös–Szalajkaház (324. sz., 24 km),
Gyöngyös–Mátrafüred (325. sz., 7 km), valamint Szilvásvárad–Fátyolvízesés (323. sz., 6 km), végül
Felsőtárkány–Stimecz-ház (a 330. sz. Miskolc–Eger vonal maradványa, 5 km).
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Érintett települések

Vonal
száma

Hosszúság
(km)

Villamosítás
(Igen vagy
Nem)

Megengedett legnagyobb
haladási sebesség (km/h)

Budapest Keleti pu.–Hatvan–
Füzesabony–Miskolc–Sóstóhegy
elágazás
Visontai kombinát–Nagyút
Hatvan–Somoskőújfalu
Kisterenye–Kál-Kápolna
Vámosgyörk–Gyöngyös

80

267 km

I

120 km/h

80/S
81
84
85

12 km
66 km
54 km
12 km

30 km/h
100 km/h
40 km/h
80 km/h

Eger–Putnok

87

68 km

Füzesabony–Eger
Kál-Kápolna–Kisújszállás
Debrecen–Füzesabony

87/A
102
108

16 km
74 km
102 km

I
N
N
I
Részben
villamosított
I
N
N

26. táblázat: Heves megye vasútvonalainak műszaki állapota

50 km/h
100 km/h
60 km/h
80 km/h
124

Jelentősebb pályavasúti rehabilitáció jelenleg kizárólag a 80. sz. fővonal esetében várható a 20142020-as támogatási időszakban, ennek első üteme a Nagyút–Mezőkereszt-Mezőnyárád szakasz
félpályás felújítása, továbbá a Rákos–Hatvan szakasz felújítása. A vonal megtervezett fejlesztése
(vmax. 160/200) mellett még nem született döntés.
Kerékpáros közlekedés
Heves megye területén jelenleg az EuroVelo hálózatába tartozó nemzetközi kerékpárút nem halad
keresztül, azonban fontos szerepet játszik a hazai kerékpáros életben, hiszen 5 hazai törzshálózati
kerékpárút is érinti a megyét.125
2010-ben az önkormányzati tulajdonban levő kerékpárutak hossza összesen 52 km volt. A
kerékpárút-hálózat a városok környezetében hiányos, továbbá bővítésre, kiegészítésre szorul a
városközti szakaszok tekintetében is. Számos kijelölt kerékpáros nyomvonal kiépítése várat magára:

124
125

http://www.vpe.hu/takt/vonal_lista.php alapján saját szerkesztés
Forrás: Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója, Helyzetelemzés, Helyzetértékelés, 2014
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Pétervására–Eger–Noszvaj–Mezőkövesd,

Eger–Felsőtárkány,

Eger–Szarvaskő–Szilvásvárad–

Nagyvisnyó.126
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88. ábra: Heves megye kerékpárhálózata
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A megyét érintő országos kerékpáros törzshálózati elemek128:


Kelet-magyarországi kerékpárút (3. sz.)
Budapest–Gödöllő–Gyöngyös–Eger–Mezőkövesd–Tiszafüred–Debrecen–Tiszabecs



Tiszamente kerékpárút (4. sz.)
Tornyosnémeti–Sátoraljaújhely–Tokaj–Tiszaújváros–Poroszló–Sarud–Kisköre–Szolnok–
Szeged–Röszke



Bükki kerékpárút (22. sz.)
Ózd–Szilvásvárad–Eger

126

Forrás: Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója, Helyzetelemzés, Helyzetértékelés, 2014
http://www.kertam.hu/doc/KBT_KBM_konferencia_2009/KBT2009/01_KBT2009_CsepiLajos.pdf alapján saját
szerkesztés
128
http://www.3k.gov.hu/remos_downloads/NKS_Orszagos_Kerekparos_Koncepcio_es_Halozati_Terv.33.pdf
127



Nyugat-zempléni kerékpárút (23. sz.)
Gönc–Miskolc–Felsőtárkány–Eger–Szilvásvárad



Zagyvamenti kerékpárút (31. sz.)
Zagyvaszántó–Hatvan–Jászberény–Szolnok
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1.2.6. Borsod-Abaúj-Zemplén megye közlekedési helyzetképe

Borsod-Abaúj Zemplén megye Magyarország északkeleti részén helyezkedik el, északról Szlovákiával
határos. A megyét pán-európai közlekedési tengelyek is érintik: az V. sz. Helsinki-folyosó (Velence–
Trieszt/Koper–Ljubljana–Budapest–Ungvár–Lvov–Kijev) részét képező M3 autópálya halad át a
megye déli térségében. A megye közlekedési szerkezete alapvetően sugaras jellegű, valamint
Miskolc irányultságú.
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89. ábra: Borsod-Abaúj-Zemplén megye elhelyezkedése
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Közúti közlekedés
Borsod-Abaúj-Zemplén megyét több nemzetközi jelentőségű közúti közlekedési útvonal is érinti: az
egyik a már említett V. sz. Helsinki közlekedési folyosó, mely nyugat-keleti irányban szeli át az

129

https://www.teir.hu/teirpub/remek.gen?xids=45,46&xtertip=M&xterkod=5

országot (és a megye déli részét), míg a másik egy TINA közlekedési folyosó (Kaunas–Lublin–
Eperjes–Kassa–Miskolc–Debrecen–Nagyvárad), amely az országot és a megyét (Tornyosnémeti–
Miskolc–Emőd) is észak-déli irányultságban szeli át.

90. ábra: Közúti nemzetközi közlekedési hálózatok Magyarországon

130

A megyét közúti közlekedés szempontjából két fő tengely határozza meg:


M3 autópálya, mely Mezőkövesd–Igrici–Tiszapalkonya útvonalon érinti a megye déli
területeit,



M30 gyorsforgalmi út az M3 és Miskolc-Kelet városrész között (továbbfejlesztése Encs–
Tornyosnémeti–Kassa irányában tervbe van véve),

130

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója, Helyzetértékelés, 80. oldal, 2013
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91. ábra: Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúthálózata és főbb határátlépési pontjai
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A megye Miskolc irányultságú sugaras főúthálózatának hossza 365 km, melyen az átlagos napi
járműforgalom (7421 E/nap) országos összevetésben közepesnek értékelhető. A főúthálózat
elemei:


3.

sz.

főút:

Budapest–Hatvan–Füzesabony–Mezőkövesd–Miskolc–Szikszó–Encs–

Tornyosnémeti (SK)
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25. sz. főút: Kerecsend–Eger–Bánréve (SK)



26. sz. főút: Miskolc–Sajószentpéter–Kazincbarcika–Bánréve (SK)



27. sz. főút: Sajószentpéter–Edelény–Hídvégardó (SK)



35. sz. főút: Nyékládháza–Polgár–Debrecen



37. sz. főút: Felsőzsolca–Szerencs–Sátoraljaújhely (SK)



38. sz. főút: Bodrogkeresztúr–Nyíregyháza

Google Maps alapján, saját szerkesztés

A megyében az észak-déli irányultságú főutakat a völgyekbe benyúló, több települést felfűző
mellékutak hálózata egészíti ki. A több, mint 2100 km-es mellékúthálózat ellenére még mindig
magasnak tekinthető a zsáktelepülések száma. A mellékúthálózat átlagos napi járműforgalma
alapján országos összevetésben a második legalacsonyabb értéket kaphatjuk (1273 E/nap)132, ami a
megyei tömegközlekedés hálózati és menetrendi hiányosságaira is utal.
A megye közúti elérhetősége az M3, M35 és M31 autópályák fejlesztésének köszönhetően
jelentősen javult (Debrecen és Budapest viszonylatában). A Miskolchoz képest kb. 30 percre eső
települések esetében a napi szintű ingázás megoldott (közúton vagy vasúton), azonban a fél órát
meghaladó (egy út esetén meghaladó) ingázás leginkább csak az ütemesen kiszolgált vasúti
megállóval rendelkező települések esetében nyújt lehetőséget. Sok távolabbi viszonylat esetében a
közlekedési integráció hiánya, illetve a ritka járatkövetés, összehangolatlan menetrend
megnehezíti, vagy ellehetetleníti a hivatásforgalmi ingázást. A vasúti és integrált közlekedés
versenyképesebbe tehető további fejlesztések és a járatszerkezet, menetrend összehangolása
esetén.133

132
133

Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója, Helyzetértékelés, 2013
Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója, Helyzetértékelés, 2013
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92. ábra: Magyarország és Borsod-Abaúj-Zemplén megye autópályához való hozzáférhetősége

134

Jelenleg a Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Szlovákia közötti nemzetközi illetve tranzitforgalom
négy ponton összesűrűsödik (vö. 91. ábra):


Bánréve (26. sz. főút)



Hidvégardó (27. sz. főút)



Tornyosnémeti (3. sz. főút)



Sátoraljaújhely (37. sz. főút)

Közösségi autóbuszos szolgáltatást a megyében az ÉMKK Észak-magyarországi Közlekedési Központ
Zrt. végzi, melyet komoly kihívás elé állít a járműállomány átlagos műszaki állapota illetve magas
átlagos életkora, ezért új, korszerű autóbuszok beszerzése időszerű lenne. Az autóbuszpályaudvarok korszerűsítése (az intermodalitást kiemelten szem előtt tartva), illetve az informatikai
alapú utastájékoztatási rendszerek fejlesztése is elengedhetetlen a közúti közösségi közlekedés
térnyerése és az utasok megtartása érdekében.135
A tervezett közúti fejlesztések elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén megye keleti területeire, valamint
a határon átnyúló kapcsolatok fejlesztésére összpontosulnak: pl.: a Sárospatak–Cigánd–Kisvárda–
Tivadar–Fehérgyarmat kapcsolatok javítását célzó tervezett beruházások erre utalnak. Célként
jelenik meg az elkerülő utak kiépítése elsősorban a 25. sz., 26. sz., 27. sz., 37. sz., 38. sz. főutak
néhány nagyobb települései esetében. Felmerült egy Tisza-híd építése Tokaj térségében, mely a
város belterületi szakaszainak átmenő forgalmát enyhítené, viszont a terep a folyó szabolcsi oldalán
ártéri hidakat igényelne jelentős hosszban.136
Vasúti közlekedés

134
135
136

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója, Helyzetértékelés, 84. oldal, 2013
Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója, Helyzetértékelés, 2013
Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója, Helyzetértékelés, 2013
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye vasúthálózatára a Miskolc centrikusság valamint a sugaras szerkezet
jellemző, bár a Hernád völgyében párhuzamosság is megfigyelhető egy hosszabb szakaszon. A
hálózati szerkezet nagyrészt a térség domborzati viszonyaihoz igazodik (völgyvezetésű folyó-menti
pályák). Főbb elemeit az országos jelentőségű nemzetközi vonalak adják, melyet a hazai fő- és
mellékvonalak egészítenek ki. A megye 388 km hosszú vasúthálózattal rendelkezik, melyből 210 km
vasúti törzshálózati elem, utóbbinak 92%-a villamosított.
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93. ábra: Borsod-Abaúj-Zemplén megye vasúti hálózata és határátlépési pontjai

137

Borsod-Abaúj-Zemplén megye vasútvonalait alapvetően 2 részre oszthatjuk:


Országos és nemzetközi viszonylatú vasútvonalak: 80. sz. (Budapest–Miskolc–Szerencs–
Nyíregyháza/Sátoraljaújhely), illetve 90. sz. (Miskolc–Hidasnémeti–Kassa);



térségi és összekötő jellegű hálózati elemek.

A Miskolc–Kazincbarcika–Ózd (92. sz., 92/A. sz.) vasútvonal is a törzshálózat része, viszont
nemzetközi forgalma jelenleg nincs, nemzetközi teherforgalma eseti, kis mennyiségű, így döntően
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http://www.vpe.hu/takt/terkep.php alapján saját szerkesztés

térségi és elővárosi funkciót tölt be. A vonal sokat veszített jelentőségéből és utasforgalmából az
elmaradt fejlesztések, a nemzetközi távolsági forgalom visszafejlődése, kapcsolódó vonalak
szüneteltetése, és a párhuzamos buszforgalom megrendelő általi előnyben részesítés miatt, utóbb
viszont a vonal forgalmi kettévágása miatti kényszerű átszállás is utasvesztést eredményezett. Az
alapvetően jó adottságokkal rendelkező viszonylat integrált szemléletű fejlesztése indokolt.
A 87. sz. Putnok–Eger vasútvonal helyzetét Heves megye alatt taglaljuk részletesen. A szünetelő
Szilvásvárad–Putnok

szakasz

nagyobbik

része

Borsod-Abaúj-Zemplén

megyében

van.

Megfontolandó körülmény, hogy a vonal reaktiválása esetén a kisméretű motorvonati kapacitás
segítségével kiszolgálható lenne a jelenleg szünetelő bánrévei határátmenet és maga Bánréve
állomás is, amellett, hogy Ózd–Miskolc viszonylatában a deltavágány újbóli hasznosítása (és
Bánréve Delta megállóhely létesítése) mellett jelentős menetidő-megtakarítás elérhető a bánrévei
irányváltás mellőzésének köszönhetően.
Kazincbarcikán kiágazik az ózdi vonalból a 95. sz. rudabányai szárnyvonal, ahol jelenleg nincs
forgalom, de egykori élénk teherforgalma megközelítette a jelenlegi teljes országos vasúti
teherforgalom volumenét. A pálya járható, elsősorban a bányászat esetleges újraindulása esetén
várható

tömegáru-szállítmányok

miatt

tartalékolják.

A

vonal

elővárosi-helyközi

jellegű

személyforgalom bonyolítására is újra alkalmassá tehető; a viszonylag élénk párhuzamos
buszforgalom miatt megfontolandó a vasúti pálya integrált szemléletű hasznosítása. Szükség van
buszjáratokra a Rudabányán túli, valamint a gerincvonaltól félreeső települések kiszolgálására,
részben a települések jobb feltárása céljából is, ezért a kistérségi gerincvonalon leginkább felváltva
kellene buszt és vonatot közlekedtetni, kiegészítve Rudabányán túli ráhordó-terítő buszjáratokkal,
melyek kétóránként átszállásmentesen Kazincbarcikáig tovább közlekedhetnek a vonat helyett,
Kazincbarcika alsónál a vasúti ráhordást is biztosítandó. A vasúti kapcsolat a 92. vonal fejlesztése
esetén felértékelődne (jobb menetrend, korszerűsítés, villamosítás folytatása), a miskolci elővárosi
rendszerre ráhordó vonalként. Az idő viszont az elképzelés ellen dolgozik: a maradék utaskiszolgáló
létesítmények rohamosan pusztulnak, és amennyiben a teherforgalom újjáéledése miatt nem lesz
eleve szükség rá, a pályalétesítmények alkalmassá tétele egyre nagyobb összegbe kerülne. A
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kistérség távol esik a nagyobb, jelentősebb turisztikai vonzerőktől, viszont kisebb látnivalók,
túraútvonalak a vonal mentén is találhatók, ami az Aggteleki karszt közelségével együtt a
viszonylaton némi turisztikai jellegű pluszforgalomról gondoskodhat, a jelentős helyközi
hivatásforgalmi és szabadidős igények kiszolgálása mellett.
A Sajóecsegnél a 92. sz. vonalból kiágazó 94. sz. vasútvonal Miskolc és Torna, a hajdani
megyeszékhely, illetve Kassa közt hivatott kapcsolatot teremteni, azonban határátmenetén a
második világháború utáni időkben a személyvonatok sosem közlekedtek tartósan a csehszlovák fél
érdektelensége miatt. A felek a határon átvezető pályát csupán hadászati okból tartották meg. A
jelenlegi végállomás emiatt Tornanádaska. A pálya műszaki állapota eklektikusnak mondható, a
jelenlegi viszonylag élénk, ütemesre hasonlító helyközi közforgalom lebonyolítására alapvetően
alkalmas. A szelídturizmus szempontjából a vonal segítségével kiszolgálható az Aggteleki karszt és a
Bódva völgye, ahova jelentős szlovákiai utasforgalom is irányul jelenleg szinte kizárólag közúton.
Érdemi vasút-busz integráció esetén jelentős mértékben megnövekedne a vonal által kiszolgálható
térség: Bódvaszilas, Jósvafő-Aggtelek, Szalonna, Szendrő, Edelény és Boldva állomásokon jelentős
ráhordás valósítható meg. Jelenleg a vasútvonal ráhordó-terítő buszforgalma összehangolt
menetrend és járatszerkezet híján csak kismértékben (úgymond spontánul) valósul meg. Az
államhatár melletti kies megállóhely utasforgalmi épülete a közelmúltban elbontásra került. A
Tornanádaska és Hidvégardó oh. közötti szakasz egészen a határútig járható, megfelelően karban
van tartva – sokáig a határ melletti kőbánya szállítmányai miatt szükség volt rá. A Szlovákián belüli
maradék 2,4 km-s pályaszakasz be van nőve, járhatatlan, a felépítmény alapvetően épp, helyenként
lopáskár figyelhető meg. Járhatóvá tétele jelentős bozótirtó, felújító, anyagpótló, kiszabályozó és
hidászati munkálatok elvégzését szükségeltet. Időközben Torna/Turňa nad Bodvou állomás
személyforgalmi kiszolgálása teljesen megszűnt, jelenleg csak távolsági vonatok haladnak át a
szomszédos szlovák 160. sz. fővonalon megállás nélkül. Szlovák oldalon a megvalósítás alatt levő
villamosítás és tramtrain viszonylat létesítése csak a szomszédos Szepsi/Moldava nad Bodvou várost
éri el. Emiatt felértékelődik a határátmenet reaktiválása, mert a magyar vonatok legalább Szepsiig
történő továbbközlekedtetésével megoldható Torna és térsége helyközi vasúti kiszolgálása,
valamint az állomás csomópont szerepének felélesztése esetén indokolt az állomás távolsági
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forgalomban történő kiszolgálása is. Amennyiben a szlovák oldali közlekedésfejlesztési
elképzelésekkel összeegyeztethető, kívánatos lenne a viszonylat második Miskolc–Kassa kétirányú
elővárosi kapcsolattá történő kiépítése, mert az Edelény és Szepsi közötti térségből erősödő igény
feltételezhető Kassa irányába is. Minőségi közlekedési kapcsolat esetén a kassai szuburbanizációs
folyamat elérhetné ezt a térséget, miközben a magyar lakta szlovákiai térség és a szlovák turisták
számára lényegesen könnyebbé válna Miskolc és a 80. sz. fővonal elérése.
A 89. sz. tiszaújvárosi-tiszapalkonyai vasúti szárnyvonal jelentősége jelenleg főleg jelentős vegyipari
teherforgalmában rejlik. Személyszállítási szerepe az erős, nagyjából párhuzamos buszforgalom, a
végponti állomások kevésbé központi fekvése, az elmaradt fejlesztések és a viszonylat
Nyékládházáig történő visszavágása miatt marginális. A Tiszaújváros–Tiszapalkonya szakasz
személyvonati kiszolgálása a közelmúltban megszűnt, továbbá hivatásforgalmi igény hiányában
nem indokolt. Annál inkább lenne értelme a vasúti szolgáltatás fejlesztésének korszerűbb járművek,
ütemes menetrend, tarifális integráció és helyi ráhordó-terítő járat mellett. Ennek akkor lesz
turisztikai jelentősége, ha Miskolc vasúti elérhetősége Szlovákia és Lengyelország felől jelentős
mértékben javul, és a termálfürdő helyi járattal való (külön jegy nélküli) kiszolgálása is megoldott.
A 88. sz. mezőcsáti vonalon jelenleg csak sporadikus teherkiszolgálás van. A járási székhely a vasúti
személyszállításba történő visszakapcsolása közlekedés-földrajzi okból megfontolandó. A jól
kiépített egyenes vonalú közúti kapcsolat hiánya miatt a vasút biztosíthatná Miskolc gyors elérése
mellett a távolsági kapcsolatokat, miközben a „falujáró” busz jobban feltárja a várost és térségét,
néhány miskolci központi célpont átszállásmentes kiszolgálása mellett. Kizárólag Miskolc–Mezőcsát
vonatok közlekedtetése javasolt, ami a közbenső települések megfelelőbb kiszolgálását is
biztosítana az elővárosi forgalomban; az átszállásos kapcsolat nem jelentene életszerű megoldást. A
vonal turisztikai potenciálja csekély.
A 90. sz. Miskolc–Hidasnémeti–Kassa (Košice) vonalon Miskolc, részben Encs irányában viszonylag
erős elővárosi jellegű személyforgalom van, közepesnek mondható teherforgalom mellet. A vonal
északi részén növekvő mértékű kassai elővárosi forgalom jelenik meg – majdnem kizárólag közúton,
mivel Hidasnémeti és Kassa között jelenleg napi mindössze 2 Kassa–Budapest viszonylatú vonatpár
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biztosítja a jelképes összeköttetést. A kétirányú elővárosi kapcsolat fejlesztése indokolt, aminek
keretében érdemes lenne megvizsgálni az Eperjes (Prešov) –Füzesabony viszonylat közös
kiszolgálásának lehetőségét, például Škoda gyártmányú kétáramnemű motorvonatokkal. A két
nagyváros közötti, de még a Kassa–Budapest forgalom sem akkora, ami indokolná a külön szintű
távolsági viszonylat létesítését, ezért távolsági IC/EC jellegű járatnak Miskolc és Kassa között akkor
lenne realitása, ha a viszonylat az országos-nemzetközi távolsági hálózat részévé válna –
nevezetesen Kassa–Vác–Pozsony IC viszonylat létesítése esetén a 77. sz. összekötő vonalon át,
aminek a 80. sz. magyar és 130. sz. szlovák fővonalak esetleges fejlesztése után jelentős esélye
lenne. A budapesti kapcsolatot minden esetben miskolci átszállás mellett érdemes biztosítani. Egy
megvizsgálandó opció abból adódik, hogy Kassa kiépíti egyrészt elővárosi tramtrain rendszerét,
másrészt a repülőtér kötöttpályás kiszolgálására, illetve a 23. sz. buszjárat kiváltására is
villamosvonal létesítését terveznek. Ezért elvileg felmerülhet az elővárosi forgalom tramtrain
üzemben történő kiszolgálása, bár az elővárosi vonatok nagyállomási érkeztetése annak kiváló
elhelyezése, közlekedési kiszolgálása miatt minden esetre megfelelőnek tűnik. Eközben Miskolcon
előzetes döntés született a mezőcsáti repülőtér kiépítéséről. Európai illetve schengeni
kontextusban természetesen megfontolandó a közeli kisebb nagyvárosok repülőterei közös
használata, konkurens létesítmények helyett (pl. Debrecen + Nagyvárad, Kassa + Miskolc). Ezzel
összefüggésben felmerült a kassai repülőtér nagyvasúti kiszolgálása is a 169. sz. Kassa–Hidasnémeti
vasútvonal szakaszos áthelyezése mellett. Amennyiben Miskolc illetve Borsod-Abaúj-Zemplén
megye eltekintene a külön repülőtéri projekttől, a repülőtéri villamosvonal 169. sz. vasútvonalig
történő meghosszabbítása mellett már értelmes felvetés lehet a viszonylat tramtrain üzemű
kiszolgálása, mivel így Miskolc felől is átszállásmentes kapcsolat létesülne.
A 98. sz. vonal (születési néven Kassa–Hegyaljai Helyiérdekű Vasút) sajátossága, hogy mentesítő
útvonalként szolgál az egyvágányú 90. sz. fővonal számára, holott a személyszállításban egyébként
térségi szerepkör hárul rá, mégpedig Abaújszántó és Szerencs közt viszonylag erős, Abaújszántó és
Hidasnémeti közt meglehetősen gyér forgalom mellett. Jelentős teherforgalom Tállya és Szerencs
között van, Abaújszántó és Szerencs közt ritkán van kiszolgálás eseti jelleggel, a felső szakaszon
nagy ritkán közlekedik üres tehervonat. A korábban jelentős hivatásforgalom csökkenése miatt
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csökkent a vonal jelentősége és kiszolgálása, ezt követte a forgalmi ketté bontása, ami a
továbbutazók kényszerű átszállásával jár Abaújszántóban. A gyér igény másik oka, hogy az Abaújkér
és Göncruszka közé eső megállók távol esnek a kiszolgálni hivatott településektől, amiért annak
lakói a párhuzamos buszjáratot részesítik előnyben. A teljes, meglehetősen ritkán kiszolgált
hegyaljai térség integrált szellemű átrendezése mellett a másik esély a forgalmi helyzet
normalizálására (azaz ütemes közlekedés nagyobb utasforgalom mellett) a Szerencs–Kassa/Košice
vonatok újbóli bevezetése lenne. Ennek annál inkább lenne értelme, hogy a szuburbanizáció
demográfiai és közlekedés-földrajzi, tájképi okokból némileg erőteljesebben a Hernád bal, 98. vonal
által kiszolgált partján jelenik meg. A reaktiválás első szakaszában a kisméretű motorvonati
kiszolgálás megfelelő lehet a kezdeti igények kiszolgálására, ami szinte azonnal megvalósítható,
gazdaságos megoldás. Ahogyan beáll a rendszer és a jármű oldali feltételek is biztosíthatók, a
Miskolc–Kassa (vagy Eperjes–Füzesabony) viszonylatú elővárosi vonatok hadrendbe állításával
félórássá lehetne sűríteni a Hidasnémeti–Kassa belső elővárosi szakasz kiszolgálását. Ennek
hátránya, hogy a hosszabb távon erősebb miskolci oldal kiszolgálása kezdetben csak átszállással
valósulna meg.
A Sátoraljaújhely–Szerencs–Miskolc–Budapest, illetve a Nyíregyháza–Tokaj–Szerencs–Miskolc
vonatok megyei és országos viszonylatban is versenyképesnek számítanak, és párhuzamos
buszközlekedést sem tartanak itt fenn.
A megyeszékhelyet a fővárossal összekötő vasútvonalon napi 14 InterCity járatpár biztosítja az
emelt szintű eljutási lehetőséget 2 órás menetidő mellett, Miskolc és Nyíregyháza, a két
szomszédos megyeszékhely között napi 7 IC járatpár közlekedik az óránkénti személyvonatok
mellett. Miskolc és Debrecen között a rövidebb útvonalon, az InterCity-nél gyakrabban közlekedő
buszok biztosítanak előnyösebb és népszerűbb eljutási lehetőséget, annál inkább, amikor vasúton
nincs átszállásmentes kapcsolat, mert a hosszadalmas vasúti fejlesztések nyomán a Kör-IC-járatot
Nyíregyházán ketté bontják.138
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Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója, Helyzetértékelés, 2013
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Vonal
száma

Hosszúság
(km)

Villamosítás
(Igen vagy
Nem)

Megengedett legnagyobb
haladási sebesség (km/h)

80

267,5 km

I

120 km/h

80/C
87

42 km
68 km

N
N

80 km/h
50 km/h

Mezőcsát–Nyékládháza
Tiszapalkonya–Hejőkeresztúr
Felsőzsolca–Hidasnémeti oh. (SK)

88

21 km

N

100 km/h

89
90

17,5 km
60 km

I
I

80 km/h
100 km/h

Miskolc–Bánréve

92

45,5 km

140

100 km/h

Bánréve–Ózd
Sajóecseg–Hídvágardó
Kazincbarcika–Rudabánya
Szerencs–Hidasnémeti

92/A
94
95
98

12 km
54,5 km
14,5 km
51 km

N
N
N
N

80 km/h
60 km/h
30 km/h
50 km/h

Érintett települések
Budapest–Keleti pu. –Hatvan–
Füzesabony–Miskolc–Nyíregyháza
Mezőzombor–Sátoraljaújhely
Eger–Putnok
139

I

27. táblázat: Borsod-Abaúj-Zemplén megye vasútvonalainak műszaki jellemzői
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A fent már tárgyalt vasúti határátmenetek Bánréve, Hídvégráró, Hidasnémeti és Sátoraljaújhely
települések, illetve állomások mellett találhatók (lásd: 91. ábra). A Magyarország és Szlovákia
közötti, jövőbeni vasúti fejlesztéseket nehezíti, hogy a szomszédos ország villamosított hálózata két
eltérő vontatási feszültséggel rendelkezik, ami Szlovákia északkeleti részén különbözik a
Magyarországon és Délnyugat-Szlovákiában rendszeresített feszültségtől. Hosszabb távon a szlovák
pályavasút dolgozik a vontatási feszültség egységesítésén, viszont a kapcsolatos projektek
költségigénye miatt csak fokozatosan, lehetőleg az egyébként is szükséges felújítások keretében.
Mivel a hálózat Kassától távoli pontján kezdődnek a munkálatok, a nagy időhorizont miatt nem
érdemes, megvárni az indokolt fejlesztésekkel a vontatási feszültség egységesítését, így viszont
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A rövid Hejőkeresztúr–Nyékládháza szakasz villamosítva (forgalmi szempontból a tiszaújvárosi vonal
részeként), ott a megengedett legnagyobb megengedett sebesség 100 km/h, a 16 km nem villamosított a szakaszon 2140 km/h a megengedett legnagyobb sebesség
140
Csak az első 23 km-es szakasz villamosítva Kazincbarcikáig
141
http://www.vpe.hu/takt/vonal_lista.php alapján
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számítani kell az emiatti tervezési-szervezési nehézségekkel, többlet költségekkel (például
kétáramnemű járművek többletköltsége).
A településhálózat tekintetében elmondható, hogy a 358 borsod-abaúj-zempléni település közül
276-ot csak autóbusz szolgálja ki, miközben 82 települést valamely vasútvonal is érint. 16 település
közvetlenül kiszolgálhatóvá válna a szünetelő vasútvonalak reaktiválásával, és következetes buszvasút integráció révén sok tucatnyi település kiszolgálása, elérhetősége jelentős mértékben
javulhat. A járási székhelyek közül jelenleg csak Cigándra és Mezőcsátra nem jár személyvonat:
előbbi vasútvonalát 1978-ban felszámolták, utóbbi város esetében szünetel a személyközlekedés.
Gönc vasúti kiszolgálása jelenleg csak jelképesnek mondható, Tiszaújváros és Ózd vasúti kiszolgálása
is fejlesztésre érett.
A kiegészítő vasúti fejlesztések tekintetében megemlíthető a Bodrogkeresztúr–Tarcal és
Sátoraljaújhely–Borsi deltaágak helyreállítása, ami az irányváltások megspórolása által jelentős
mértékben javíthatja a vasúti teherszállítás rugalmasságát, költséghatékonyságát, de a
személyszállításban is bizonyos fejlesztési lehetőségeket nyitna – nevezetesen Kárpátaljával a Csap
állomásra telepítendő, egyszerre Záhonyt és Tiszacsernyőt kiszolgáló nyomtávváltó-berendezéssel,
valamint a megfelelő gördülőanyag rendszeresítése együtt. Nagy jelentőséggel bír Miskolc és
térsége városi-elővárosi kötöttpályás fejlesztése, aminek megalapozó munkálatai (tervezés,
előkészítés) folyamatban vannak. Az új rendszert megteremtő beruházások elsősorban a
nagymértékű,

Miskolcra

irányuló

hivatásforgalom

kielégítését

szolgálja:

Sajószentpéter–

Kazincbarcika, Szikszó–Encs, Szerencs, Tiszaújváros, Mezőcsát városok esetében jelentősen javulhat
az elérhetőség.142
Vízi közlekedés
Borsod-Abaúj-Zemplén megye esetében a vízi közlekedést a turisztikai célú tiszai hajózás határozza
meg. Országos közforgalmú kikötő Tiszaújvárosban található, térségi jelentőségű közforgalmi

142

Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója, Helyzetértékelés, 2013
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kikötők pedig Tokaj, Cigánd, Ároktő, Tiszatardos településein, míg a Bodrog folyó mentén
Bodrogkeresztúr és Sárospatak településeken működnek.143
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94. ábra: Borsod-Abaúj-Zemplén megye kikötőinek elhelyezkedése

144

Kerékpáros közlekedés
Borsod-Abaúj-Zemplén megye változatos domborzata, kiterjedt kerékpárút-hálózata révén remek
kerékpáros turisztikai adottságokkal bír, ami azt is fokozza, hogy az EuroVelo 11-es útvonal
keresztül szeli a megyét, mely Norvégia és Görögország kerékpáros összeköttetését hivatott
létrehozni Magyarországon keresztül.

143
144

Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója, Helyzetértékelés, 2013
Google Maps alapján saját szerkesztés
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95 ábra: Az EuroVelo 11-es kerékpárút

145

Az EuroVelo 11-es útvonal Hidasnémeti környékén éri el hazánkat, majd Sátoraljaújhely és
Sárospatak érintésével éri el Tokaj települését. Ezt követően az útvonal déli-délnyugati irányban
követi a Tisza folyását, hogy Szolnok és Szeged után hagyja el Magyarországot, és egészen
Görögország fővárosig, Athénig folytassa.

145

http://www.eurovelo.com/en/eurovelos/eurovelo-11

201
96. ábra: Az EuroVelo 11-es útvonal magyarországi szakasza
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A hazai törzshálózati elemek közül összesen 5 érinti a megyét:147


Északkeleti határmente kerékpárút (2-es)
Szob–Balassagyarmat–Salgótarján–Ózd–Aggtelek–Hidasnémeti–Sátoraljaújhely–Záhony–
Vásárosnamény–Tiszabecs
2/CD: Bánréve–Szlovákia
2/E: Telkibánya–Szlovákia



Tiszamente kerékpárút (4, EuroVelo 11-es útvonal)
Szlovákia–Tornyosnémeti–Telkibánya–Sátoraljaújhely–Sárospatak–Bodrogkeresztúr–Tokaj–
Tiszaújváros–Szolnok–Tiszakécske–Szeged–Szerbia

146
147

http://www.eurovelo.com/en/eurovelos/eurovelo-11/countries/hungary
http://www.3k.gov.hu/remos_downloads/NKS_Orszagos_Kerekparos_Koncepcio_es_Halozati_Terv.33.pdf

4/B: Szlovákia–Hollóháza–Bózsva
4/D: Tiszaújváros–Tiszafüred–Kisköre


Bükki kerékpárút (22-es)
Ózd–Szilvásvárad–Bélapátfalva–Eger



Nyugat-zempléni kerékpárút (23-as)
Gönc–Szerencs–Miskolc–Eger–Szilvásvárad



Hajdúvárosok-Szabolcs kerékpárút
Szerencs–Tokaj–Nyíregyháza–Hajdúdorog–Debrecen
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97. ábra: Borsod-Abaúj-Zemplén megye kerékpárútjai

148

148

http://www.kertam.hu/doc/KBT_KBM_konferencia_2009/KBT2009/01_KBT2009_CsepiLajos.pdf alapján saját
szerkesztés

Szlovák oldal

433
319
298
267
251

439
329
306
275
256

457
344
321
289
268

499
365
344
298
275

519
379
357
310
286

531
391
367
318
294

Abszolút
változás
20132008
98
72
69
51
43

310

317

333

351

365

375

65

Személyautók száma az egyes években
Megye (NUTS 3)
Pozsony
Nagyszombat
Nyitra
Besztercebánya
Kassa
Transhusk+ SK (Σ
NUTS 3)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Százalékos
változás
2013/2008
122,63
122,57
123,15
119,10
117,13
120,97

28. sz. táblázat 1000 főre jutó személyautók száma
Forrás: A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma adatai alapján végzett saját számítás

Legtöbb személyautót 1000 lakosra számítva a teljes megfigyelt időszakban Pozsony megyében
(Bratislavský kraj) tartottak nyilván. Kassa megye (Košický kraj) ezer lakosára csak 295 autó jutott.
Pozsony megyével való összehasonlításban így Kassa megyében 237 autóval kevesebb volt. Kassa
megye az egész megfigyelt időszakban a többi megyével való összehasonlításban a legkisebb
értékeket mutatott ki.

Megye (NUTS 3)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Pozsony
Nagyszombat
Nyitra
Besztercebánya
Kassa
Transhusk+ SK (Σ
NUTS3)

16.934
33.071
60.106
53.745
37.667

15.722
29.027
54.651
46.020
32.037

15.748
28.437
53.866
45.020
29.336

15.564
27.450
50.175
42.692
29.341

14.543
26.441
48.138
41.367
28.046

13.992
26.002
44.332
40.118
27.401

Abszolút
változás
20132008
-2.942
-7.069
-15.774
-13.627
-10.266

201.523

177.457

172.407

165.222

158.535

151.845

-49.678

Szállított személyek száma az egyes években

Százalékos
változás
2013/2008
82,63
78,62
73,76
74,65
72,75
75,35

29. sz. táblázat Közösségi közlekedés által szállított személyek száma
Forrás: A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala, Közlekedési, postaügyi és távközlési évkönyv adatai alapján végzett
saját számítás
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A Közlekedési, Postaügyi és Távközlési Minisztérium statisztikai évkönyveinek adataiból következik,
hogy a megfigyelt időszakban csökkent a szállított személyek száma az egyes határmenti régiókban,
valamint az egész vizsgált területen. A szállított személyek számának legnagyobb csökkenése Nyitra
megyében következett be, ahol az első és az utolsó elemzett év értékeinek összehasonlításánál az
utazók számában közel 16 ezer fő különbséget figyelhetünk meg. Százalékban kifejezve a
legnagyobb utasszám csökkenés Kassa megyében következett be. Az első megfigyelt évvel való
összehasonlításban az utolsó megfigyelt évben 28 százalékkal kevesebb utas használta a közösségi
közlekedést. 2013-ban az egész tárgyalt területen megközelítőleg 152 ezer utas élt a közösségi
közlekedéssel való utazás lehetőségével. 2008 évvel való összehasonlításban azonban ez a szám 50
ezer utassal csökkent. Az egyes régiókra és évekre vonatkozó értékeket a fenti táblázat tartalmazza.

Szállított áru mennyisége az egyes években
Megye (NUTS 3)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Abszolút
változás
20132008
4.468
1.756
-842
-2.573
-1.833

Százalékos
változás
2013/2008

Pozsony
8.202
7.229
8.255
8.105
12.810
12.670
154,47
Nagyszombat
3.994
4.085
5.651
6.754
4.199
5.750
143,97
Nyitra
4.556
3.331
2.875
3.074
3.004
3.714
81,52
Besztercebánya
5.447
4.361
3.968
3.076
3.147
2.874
52,76
Kassa
5.725
5.731
6.369
4.718
3.999
3.892
67,98
Transhusk+ SK (Σ
39.373
35192
38.747
37.568
36.517
39.537
164
100,42
NUTS 3)
30. sz. táblázat: Közúti közösségi közlekedés által szállított áru mennyisége ezer tonnában
Forrás: A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala, Közlekedési, postaügyi és távközlési évkönyv adatai alapján végzett
saját számítás

A közúti közösségi szállítással szállított áru statisztikai adataiból következik, hogy a megfigyelt
időszakban a határmenti területen csupán minimális növekedés történt. A 2008 – 2013 közötti
időszakban a szállított áru mennyisége csak nem egész fél százalékkal növekedett. Másrészt viszont
nagy különbségek láthatók az egyes határmenti régiókban szállított árumennyiségek között. A
Pozsony és Nagyszombat megyékben (Trnavský kraj) a szállított áru mennyisége az elemzett
időszakban 55, illetve 44 százalékos növekedést mutat. Nyitra, Besztercebánya (Banskobystrický
kraj) és Kassa megyékben a vizsgált időszakban szállított mennyiség csökkenése figyelhető meg.
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Százalékban kifejezve e megyékben 18, 47 és 32 százalékos csökkenés következett be. Földrajzi
szempontból így megállapítható, hogy a tárgyalt terület nyugati részében az áruszállítás intenzitása
növekedett, míg a keleti részében csökkent.
A további rész az úthálózat listáját tartalmazza, mely áttekintést nyújt a határmenti terület szlovák
részének legjelentősebb közúti kapcsolatairól. Az áttekintésből kitűnik, hogy az egyes vizsgált
határmenti területek infrastruktúrájának minősége sokrétű. Ezen kívül az említett utak több
szakasza is jelenleg nincs teljes készültségi állapotban, ami torzítja az adott terület közlekedési
helyzetét. Legsűrűbb, hierarchikusan legfontosabb úthálózattal a terület nyugati része rendelkezik,
mivel a közép- és keleti résszel szemben közlekedési jelentőség alapján minden rendű út
megtalálható itt. Az információk a Szlovák Közúti Igazgatóságtól származnak.
Fő közutak listája a határmenti régiókban:
Autópályák
D1) Bratislava/Petržalka – kereszteződés a D2 – Trnava – Trenčín – Žilina – Prešov – Košice –
államhatár SR/ÚR
Gyorsforgalmi utak
R1) Trnava – Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica – Ružomberok
R2) Trenčín kereszteződés D1 – Prievidza – Žiar nad Hronom – Zvolen – Lučenec – Rimavská
Sobota – Rožňava – Košice
R4) államhatár MR/SR Milhosť – Košice – Prešov – Giraltovce – Svidník – államhatár SR/PR
Elsőrendű főútvonal
I/13) Veľký Meder – Medveďov – határátkelőhely SR/MR
I/50) határátkelőhely ČR/SR – Drietoma – Prievidza – Zvolen – Lučenec – Rožňava – Košice –
Michalovce – Vyšné Nemecké – határátkelőhely SR/UR
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I/51) határátkelőhely ČR/SR – Holíč – Trnava – Nitra – Hontianske Nemce – Banská Štiavnica
– Hronská Breznica
I/62) Senec – Sereď
I/63) Bratislava – Dunajská Streda – Komárno – Štúrovo – határátkelőhely SR/MR
I/64) határátkelőhely MR/SR – Komárno – Nové Zámky – Nitra – Prievidza – Žilina
I/67) határátkelőhely MR/SR – Lenartovce – Rožňava – Poprad – Tatranská Javorina –
határátkelőhely SR/PR
I/68) határátkelőhely

PR/SR – Mníšek nad Popradom – Prešov – Košice – Milhosť –

határátkelőhely SR/MR
I/71) Lučenec – Šiatorská Bukovinka – határátkelőhely SR/MR
I/75) Sládkovičovo – Nové Zámky – Levice – Veľký Krtíš – Lučenec
I/75A) Galanta – Samsung Galanta
I/76) Štúrovo – Hronský Beňadik
I/79) Vranov nad Topľou – Trebišov – Slovenské Nové Mesto – Čierna
„E” jelű nemzetközi útvonalak – „A” osztályú főutak
E65) államhatár ČR/SR – Kúty – Malacky – Bratislava/Rusovce – államhatár SR/MR
E75) államhatár ČR/SR – Svrčinovec – Žilina – Trenčín – Trnava – Bratislava/Rusovce –
államhatár SR/MR
„E” jelű nemzetközi útvonalak – „A” osztályú összekötő utak
E58) államhatár RR/SR – Bratislava/Petržalka – Trnava – Nitra – Zvolen – Lučenec – Rožňava
– Košice – Michalovce – államhatár SR/UR
E71) Košice – Milhosť – államhatár SR/MR
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E77) államhatár PR/SR – Trstená – Dolný Kubín – Ružomberok – Banská Bystrica – Zvolen –
Šahy – államhatár SR/MR
„E” jelű nemzetközi útvonalak – „B” osztályú utak
E571) Bratislava – Trnava – Nitra – Zvolen – Lučenec – Rožňava – Košice
E575) Bratislava – Senec – Dunajská Streda – Medveďov – államhatár SR/MR
„TEM” nemzetközi útvonalak
TEM1) államhatár ČR/SR – Skalica – Bratislava/Rusovce – államhatár SR/MR
TEM2) államhatár PR/SR – Skalité – Žilina – Bratislava – államhatár SR/RR
TEM5) Ružomberok – Banská Bystrica – Zvolen – Levice – Šahy – államhatár SR/MR
TEM6) Košice – Milhosť – államhatár SR/MR
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A közúti határátkelőhelyek listáját Szlovák Köztársaság és Magyarország között az alábbi felsorolás
tartalmazza. Jelenleg a határmenti települések közül 27 közúti határátkelőhely található, ezek közül
14 hídon vezet át. Az egyes határátkelőhelyek közúti hídjainak súlykorlátozása a zárójelben
szerepel.
Közúti határátkelőhelyek listája:


Čúnovo – Rajka (autópálya D2 – M15)



Rusovce – Rajka (3,5 t-ig)



Medveďov – Vámosszabadi



Komárno – Komárom (20 tig)



Štúrovo – Esztergom (3,5 t-ig)



Salka – Letkés (3,5 t-ig)



Vyškovce nad Ipľom – Tésa



Šahy – Parassapuszta

Vonalszám
0030 0031
0370 0371
0390 0391
0670 0671
0676 0677
0690 0691
0700 0701
0940 0941
1020 1021
1370 1371



Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat



Kováčovce (Peťov) – Szécsény (12 t-ig)



Trenč (Rároš) – Nógrádszakál (Ráróspuszta) (12 t-ig)



Kalonda – Ipolytarnóc (3,5 t-ig)



Šiatorská Bukovinka – Salgótarján



Tachty – Cered (3,5 t-ig)



Lenartovce – Bánréve



Kráľ – Bánréve



Domica – Aggtelek (3,5 t-ig)



Hosťovce – Tornanádaska (3,5 t-ig)



Hosťovce – Hidvégardó (3,5 t-ig)



Milhosť – Tornyosnémeti



Trstené pri Hornáde – Kéked



Skároš – Hollóháza



Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely



Streda nad Bodrogom – Karos (3,5 t-ig)



Veľký Kamenec – Pácin (3,5 t-ig)



Pribeník – Lácacséke



Veľké Tranaky – Zemplénagrád (3,5 t-ig)

Határmenti régiók fő vasútvonalainak listája
Fő vonal
Sátoraljaújhely HU – Slovenské Nové Mesto
Košice – Plešivec
Hidasnémeti HU – Čaňa – Barca
Plešivec – Zvolen osobná stanica
Výh Urbánka – Fiľakovo St 3
Bánréve HU – Lenartovce
Somosköújfalu HU – Fiľakovo
Szob HU – Štúrovo – Bratislava hlavná stanica
Komárom HU – Komárno – Nové Zámky
Bratislava hlavná stanica – Kúty – Lanžhot CZ
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1390
1532
1512
1450
1470
1494
1532
1482

1391
1533
1513
1451
1471
1495
1533
1483

Devínska Nová Ves – Marchegg AT
Bratislava-Vajnory – Bratislava východ – Odb Vinohrady
Bratislava východ – Bratislava-Rača
Bratislava východ – Rusovce – Rajka HU
Bratislava-Petržalka – Kittsee AT
Odbor Močiar – Bratislava predmestie
Odbor Močiar – Odb Vinohrady
Bratislava-Nové Mesto – Bratislava hlavná stanica
31. sz. táblázat: Határmenti régiók fő vasútvonalainak listája
Forrás: Saját feldolgozás a Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztáriuma adatai
alapján

A 31. sz. táblázatból következik, hogy az úthálózat elemzéséhez hasonlóan a fő vasútvonalak
esetében is léteznek minőségbeli különbségek az egyes határmenti területek között. A Szlovák
Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztériuma 18 fő vasútvonalat tart
nyilván; a fenti felsorolásból kitűnik, hogy a vonalak többsége a tárgyalt terület nyugati részében
található. Ez a tény megerősíti a terület nyugati részének jelentősebb közlekedési infrastruktúráját
a többi résszel való összehasonlításban. Az alábbi lista a határmenti települések közti vasúti
határátkelőket tartalmazza.
Vasúti határátkelők listája


Rusovce – Rajka



Komárno – Komárom



Štúrovo – Szob



Bušice – Nógrádszakál



Kalonda – Ipolytarnóc



Fiľakovo – Somoskőújfalu



Lenartovce – Bánréve



Hosťovce – Tornanádsaka



Čaňa – Hidasnémeti



Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely
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Az ex post fejlődés megfigyeléséhez szükséges adatok a határmenti járás- és megyeszintű belföldi
hajóközlekedés tekintetében sajnos nem álltak rendelkezésünkre. A tanulmány vízi közlekedési
rendszerekkel foglalkozó részének teljesítéséhez a következőkben a tárgyalt terület szlovák részén
található vízi utakról és közforgalmú kikötőkről szóló információk szerepelnek. Az információk
forrása elsősorban a Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Regionális Fejlesztési
Minisztériuma által kidolgozott Szlovák Köztársaság Vízi közlekedés fejlesztési koncepciója. A
koncepció tartalmazza a fő és egyéb vízi utakat, a nyilvántartott közforgalmú kikötőkkel, valamint
ezek fejlesztési terveit. Bemutatásukat leírással, és a jelen projekt határmenti területeivel való
kapcsolatukkal a következő kész tartalmazza.
Fő vízi útvonalak a Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Regionális Fejlesztési
Minisztériuma szerint:


Duna – európai közlekedési folyosók része, mint VII. sz. folyosó, és az AGN
megállapodás értelmében E 80 vízi út. A folyó keresztülfolyik az összes nyugati
megyén (Pozsony, Nagyszombat és Nyitra megye) és majdnem az összes nyugati
érintett határmenti járáson (Lévai járás kivételével). Duna Volga után Európa
második legnagyobb folyója, mégpedig nem csak a folyó hossza alapján, hanem a
vízgyűjtő területe tekintetében is. Jelentősebb mellékfolyói Szlovákiában a Morva, a
Vág, a Garam és az Ipoly. Az összes mellékfolyójával Szlovákia 96 százalékáról gyűjti a
vizet. Fejlesztési kérdésekben a koncepció támogatja a Nagymaros vízmű
megépítését, a Pozsony – Wolfsthal vízmű megépítését, valamint a Duna – Morva vízi
út megépítését csatorna összeköttetéssel Odera és Elba folyókkal.



Vág – az. V. és VI. sz. intermodális közlekedési folyosók, valamint az AGN
megállapodás része, mint E 81 vízi út. A folyó a nyugati területrész határmenti
területein folyik keresztül, konkrétan a Nagyszombat és Nyitra megyéken. Nyitra
megyében körbefolyik az Érsekújvár járás körül, és Komáromnál belefolyik a Dunába.
A Vág Szlovákia leghosszabb folyója, legnagyobb mellékfolyói az Árva, a Kiszuca, Kis Duna és Nyitra. A fejlesztési tervekben e folyó esetében szerepel a 4 szakaszból álló
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(Komárom – Szered, Szered – Puhó, Puhó – Zsolna és Zsolna – Odera) vági vízi út
befejezése és összekötése Odera folyóval.

Szlovák Köztársaság további vízi útjai:


A Nyitra, Garam, Ipoly vízi utak alsó részének hajózhatóvá tétele. A Nyitra folyó
Nyitra megyén folyik keresztül, és az Érsekújvár járásban fekvő Kamocsa (Kamoča)
településnél a Vágba ömlik. Garam egyben Szlovákia második leghosszabb folyója,
Besztercebánya és Nyitra megyéken folyik keresztül, konkrétan a határmenti Lévai
járáson, és Garamkövesd (Kamenica nad Hronom) településnél Érsekújvári járásban a
Dunába torkollik. Az Ipoly szintén keresztülfolyik Besztercebánya és a Nyitra
megyéken, konkrétan a losonci, a nagykürtösi, a lévai járásokon, és Érsekújvár
megyében Helemba településnél folyik a Dunába. A fejlesztési koncepcióban a Duna
és Garam vízi útjaihoz kapcsolódó vízi útszakaszok szerepelnek, az előkészítési
időpontjuk,

valamint

az

építésük

megkezdésének

feltétele

az

eljárások

összehangolása a dunai és a vági vízi utak építésével, beleértve ezen vízi utak alsó
szakaszainak hajózhatóvá tétele kapcsán a hatékonyság és gazdasági létjogosultság
értékelését.


Laborc, Latorca, Bodrog kelet - szlovákiai folyók hajózhatóvá tétele. A Laborc folyó
Kassa megyén folyik keresztül, ezen belül is a határmenti tőketerebesi járáson,
melyben Zatínsky luh természetvédelmi terület mellett a Latorcába torkollik.
A Latorca folyó szintén Kassa megyén és a tőketerebesi járáson folyik keresztül,
melyben Zemplén településnél a Bodrogba folyik. A Bodrog folyó, mely az Ondava és
a Latorca folyók összefolyásával keletkezik (Kassa megyében, tőketerebesi járásban),
Borsi (Borša) település mellett átmegy Magyarországra. A koncepció fejlesztési
forgatókönyveiben a folyót érintően a Tisza Magyarország és Jugoszlávia területén
történő hajózhatóvá tételéhez kapcsolódó vízi utakról esik szó. Az előkészítési
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időpontjuk, valamint az építésük megkezdésének feltétele az eljárás összehangolása
a Tisza vízi út idegen szakaszon történő építésével.

Közforgalmú kikötők és helyzetük a vízi közlekedés fejlesztési koncepciójában:


Kikötő Pozsony – 80 százalékot is meghaladó részesedéssel a közforgalmú kikötők
összesített teljesítményén, és relatíve magas potenciállal a további fejlesztés
szempontjából, ez Szlovákia stratégiailag legjelentősebb közforgalmú kikötője.
Jelenleg az áru vasúti, közúti és vízi közlekedési eszközök közötti közvetlen
átrakodásra, vagy raktározások közötti átrakodására szolgáló univerzális közforgalmú
kikötő. A kikötő három részből áll, a régi kikötőrészből, melyet az északi és déli
medencéből álló Téli kikötő és a Duna szabad medrében található szakasz alkotja, az
új részből, melyet a Pálenisko alkot, ennek vízi része csupán egy medencéből áll, a
harmadik része pedig a Lodenica medence. A Pozsonyi kikötő fejlesztésének legfőbb
célja a versenyhelyzetének növelése a Duna többi folyami kikötőjével való
összehasonlításban. Rövidtávú – középtávú cél a kikötő vonzóbbá tétele a kínált
logisztikai, támogató és kiegészítő szolgáltatások portfoliójának bővítésével.
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98. ábra: Közforgalmú kikötő Pozsonyban
Forrás: Közforgalmú kikötők Rt. (Verejné prístavy a.s.)



Kikötő Komárom - az áru vasúti, közúti és vízi közlekedési eszközök közötti közvetlen
átrakodásra, vagy raktározások közötti átrakodására szolgáló közforgalmú kikötő.
Jelenleg a kikötő hosszútávú kihasználtsága 10 százalék körül mozog. A kikötő a Duna
baloldalán fekszik, és méretét tekintve Szlovákia második legnagyobb kikötője, amely
egyben a Vág vízi útjának kiinduló pontja. Elsősorban az a tény, hogy a kikötő nyugati
része a város területe közvetlen közelében fekszik, jelentősen korlátozza a kikötő
ezen részének bárminemű fejlesztését. A Komáromi kikötő fejlesztési szcenáriuma a
kikötő áthelyezése egy másik területre, ami új kikötői medence megépítését
jelentené, beleértve a megfelelő méretű és megfelelő műszaki felszereltséggel
rendelkező hozzátartozó medencéket, mélyépítési munkálatokat és a teljes
közlekedési infrastruktúrát. Ez a szándék azonban hosszútávú, mivel a kikötő
áthelyezését jelenleg nem támasztja alá semmilyen szaktanulmány, és a közlekedési
ágazat nem rendelkezik egy ilyen szándékhoz megfelelő anyagi forrásokkal.
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99. sz. ábra: Közforgalmú kikötő Komáromban
Forrás: Közforgalmú kikötők Rt. (Verejné prístavy a.s.)



Kikötő Párkány – legkisebb a szlovákiai közforgalmú kikötők közül. A pozsonyi és a
komáromi kikötővel ellentétben csak személyi kikötőként funkcionál. Tevékenysége
az utasok időnkénti szállítására irányul Kiskovácsvágása (Kováčová) településre
üdülési céllal, illetve alkalmanként Komáromba, Bősre és Pozsonyba, valamint a
kirándulóhajók kiszolgálására. Párkány város szándéka csónakház, valamint személyi
kikötő épület megépítése, megfelelő felszereltséggel. Ez a szándék lehetővé tenné
rendszeres járatok működtetését Pozsony, Komárom és Budapest felé. A koncepció
célja olyan állapot elérése, melyben a létesített és nyújtott szolgáltatások jellege
támogatná a hajózási személyforgalmat és az idegenforgalmat.
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100. sz. ábra: Közforgalmú kikötő Párkányban
Forrás: Közforgalmú kikötők Rt. (Verejné prístavy a.s.)



Vági kikötők – a koncepció idesorolja a Szered (Sereď), Galgóc (Hlohovec), Vágújhely
(Nové Mesto nad Váhom), Trencsén (Trenčín), Máriatölgyes (Dubnica), Puhó
(Púchov), Vágbeszterce (Považská Bystrica), Zsolna (Žilina) a Csaca (Čadca) városokat.
A fejlesztési szándék a vági kikötők csoportjában a megépítésük előkészítését jelenti,
hogy alkalmasak legyenek áru átrakodásra, raktározására és szállítására, az utasok
beszállására és kiszállására, valamint az úszólétesítmények védelmére jégzajláskor és
árvizek levonulásánál.



Tengeri kikötők – a tengeri hajózás tekintetében mai szemszögből nem került
számításba a kikötői infrastruktúra bővítése, mivel ez az adott tengerparti ország
hatásköre. A perspektivikus feltételezések tekintetében léteznek potenciális
lehetőségek a Szczecin lengyelországi balti kikötőben, a feketetengeri Konstancában
Romániában, és az adriai kikötőkben, Szlovéniában Koperben és Horvátországba
Fiumében (Rijeka).
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101. ábra: Távolsági kerékpár főútvonal hálózat Szlovákiában
Forrás: Szlovák Köztársaság kerékpáros közlekedés és kerékpáros túrizmus nemzeti fejlesztési stratégia

A fenti ábrán 37 távolsági kerékpáros főútvonal látható, az egész országban elszórva. A fenti
ábrából megállapítható, hogy a Magyarország és Szlovákia közötti határmenti területen viszonylag
kevésszámú kerékpáros főútvonal található. A kerékpárutak jelentős hiánya a Nagyszombat, Nyitra
és Kassa megyékben tapasztalható. A határmenti területen a legfejlettebb kerékpáros főútvonal
hálózattal Besztercebánya járás rendelkezik. A Nagyszombat és Nyitra megye jelentős problémája a
megyék belsejébe vezető kerékpárutak hiánya, melyek összeköttetési lehetőséget nyújtanának az
északi régiókkal, melyek területén számos jelentős kerékpárút található. A kerékpárutak
rendeltetésük, nehézségi fokuk és színük szerinti elosztása, valamint a határmenti megyék
legjelentősebb kerékpárútjainak listája alább látható.

A Szlovák műszaki szabvány (Slovenská technická norma) STN 01 8028 Kerékpárturizmus jelölés a
kerékpárutak rendeltetésük szerinti besorolása a következő:


kerékpárutak közúti kerékpár turizmusra – létesítésük a meglévő úthálózaton
javasolt, aszfalt, kövezett, vagy egyéb burkolt felülettel. Ide tartoznak a kevésbé
forgalmas II. és III. rendű közutak, kivételesen az I. rendű utak rövid útszakaszai,
továbbá helyi és magánutak, erdei és földutak, töltések és szerviz utak, valamint
további utak és létesítmények;



hegyi kerékpárutak – rendszerint makadám, burkolatlan erdei és földutak, helyi és
magánutak, töltések, és egyéb, természetes felületű utak. A kerékpárturizmus ezen
formájára kizárólag a kijelölt kerékpárutak használata ajánlott;



kerékpáros tanösvény - létesítésük a meglévő út- és létesítményhálózaton javasolt,
aszfalt, kövezett, vagy egyéb burkolt felülettel. Ide tartoznak a kevésbé forgalmas III.
rendű közutak, kivételesen a II. rendű utak útszakaszai, továbbá helyi és magánutak,
erdei és földutak, töltések és szerviz utak, valamint további forgalom nélküli utak és
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létesítmények;


hegyi kerékpáros tanösvények - rendszerint makadám, burkolatlan erdei és földutak,
helyi

és

magánutak,

töltések,

és

egyéb,

természetes

felületű

utak.

A

kerékpárturizmus ezen formájára kizárólag a kijelölt kerékpárutak használata
ajánlott.

A kerékpárutak nehézségi fokozata szerinti besorolása a következő:
REKREA – könnyű, kevésbé nehéz kerékpárutak és körutak, kerékpáros tanösvények a
kerékpározással való megismerkedéshez. Követelményük az alapvető kerékpározási technika
ismerete, valamint általános fizikai erőnlét.
SPORT – közepes nehézségű, nehezebb kerékpáros körutak vagy kerékpáros útvonalak, kerékpáros
tanösvények, melyek követelménye a kerékpározási technika jó ismerete, valamint jó fizikai
kondíció. E nehézségi fokozat jele megkülönbözteti a kerékpárutakat és a hegyi kerékpárutakat, a
színe barna.

EXPERT – nehéz, nehéz útvonalak, nehéz körutak és nehéz hegyi kerékpáros tanösvények, a
kerékpározási technikát nagyon jól ismerő, és nagyon jó erőnlétben lévő kerékpáros turisták
számára. E nehézségi fokozat jele megkülönbözteti a kerékpárutakat és a hegyi kerékpárutakat, a
színe fekete.

A kerékpáros útvonalak az egyértelműség és a terepen való könnyebb tájékozódás érdekében a
következő színekkel vannak jelölve:


Piros – az EuroVelo útvonalak, a kerékpáros főútvonalak és a távolsági útvonalak
jelölése.



Kék – az EuroVelo útvonalakkal párhuzamos útvonalak, a távolsági kerékpáros
főútvonalak, a hosszabb vagy nehezebb regionális kerékpáros útvonalak, a hosszabb
vagy nehezebb kerékpáros tanösvények jelölése.



Zöld – közepesen nehéz kerékpáros körutak, egészségügyi kerékpáros körutak,
kerékpáros

körutak

gyermekes

családoknak,

közepesen

nehéz

kerékpáros

tanösvények, kerékpáros tanösvény körutak gyermekes családoknak, egészségügyi
kerékpáros tanösvény körutak jelölése.


Sárga – könnyű kerékpáros útvonalak és a kerékpáros útvonalak közötti összekötő
utak jelölése különböző természeti, történelmi, kulturális látnivalókhoz vezető rövid
letérések jelölése.



Fekete – könnyű kerékpáros tanösvény jelölése.

A kerékpárutak jelentősége a következő sorrendben csökken: piros – kék – zöld – sárga.
A kerékpáros tanösvények jelentősége a következő sorrendben csökken: kék – zöld – fekete.
A Pozsony megye kerékpárút adatainak forrása a Pozsony Megyei Önkormányzat internetes oldala.
A megye egyes útvonaltípusai hosszának áttekintését a fő kerékpárútvonalak listájával, színjelölés
szerinti besorolással alább közöljük.
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102. sz. ábra: Pozsony megye kerékpár útjainak hossza
Forrás: Nagyszombaton 2015.02.08-án rendezett nemzeti workshopról származó adatok

Piros jelzésű kerékpárutak


001 sz. Dunai kerékpárút (EuroVelo 6 része). Az útvonal kiindulópontja az AT/SR Berg
határátkelő végpontja pedig a Hamuliakovo (Gútor) település;



001a sz. Dunai kerékpárút (EuroVelo 6 része). Az útvonal kiindulópontja a Kikötői híd,
végpontja pedig Bratislava – Čúnovo (Dunacsúny) városrész.



003 sz. Kis - Kárpátok kerékpárút. Az útvonal kiindulópontja Vysoká pri Morave
(Nagymagasfalu) község, végpontja pedig Plavecký Mikuláš (Detrekőszentmiklós)
település.



004 sz. Morvai kerékpárút (EuroVelo 13 része). Az útvonal kiindulópontja Lafranconi
híd, végpontja pedig Závod.



č.004 Erdőhát (Záhorská) kerékpárút. Az útvonal kiindulópontja Devín (Dévény),
végpontja pedig Závod.

Kék jelzésű kerékpárutak:
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Červeno značené cyklotrasy (EV + ciklomagistrály) = Pirossal jelzett kerékpárutak (EV+fő kerékpárútvonalak)
Modro značené cyklotrasy = Kékkel jelzet kerékpárutak
Zeleno značené cyklotrasy = Zölddel jelzett kerékpárutak
Žlto značené cyklotrasy = Sárgával jelzett kerékpárutak
SPOLU = ÖSSZESEN
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2001 sz. kerékpárút Ružinovská radiála. Az útvonal a Bratislava – Ružinov (Főrév /
Ruzsinó) városrész körül vezet.



2002 sz. kerékpárút Svätý Jur (Szentgyörgy) – Vysoká pri Morave (Nagymagasfalu). Az
útvonal kiindulópontja Svätý Jur, végpontja Vysoká pri Morave.



2003 sz. kerékpárút Malacky (Malacka) – Studienka. Az útvonal kiindulópontja
Malacky, végpontja Studienka.



2004 sz. kerékpárút Modra – Kuchyňa. Az útvonal kiindulópontja Modra, végpontja
Kuchyňa.



2005 sz. kerékpárút Dúbravská radiála. Az útvonal kiindulópontja SNP híd, végpontja
Bratislava – Dúbravka (Pozsonyhidegkút) városrész.



2006 sz. kerékpárút Hamuliakovo (Gútor) – Senec (Szenc). Az útvonal kiindulópontja
Hamuliakovo, végpontja Senec.



2007 sz. kerékpárút Železná studienka – Lamač (Lamacs). Az útvonal kiindulópontja
Železná studienka, végpontja Bratislava – Lamač városrész.



2008 sz. kerékpárút Koliba – Snežienka. Az útvonal kiindulópontja Koliba, végpontja
Snežienka.



2009 sz. kerékpárút Pekná cesta – Marianka. Az útvonal kiindulópontja Pekná cesta,
végpontja Marianka.



2010 sz. kerékpárút Rača (Récse) – Biely kríž. Az útvonal kiindulópontja Rača,
végpontja Biely kríž.



2012 sz. kerékpárút Cerová dráha. Az útvonal kiindulópontja Železná studienka,
végpontja Malý Slavín.



2204 sz. kerékpárút Sklená huta – Doľany. Az útvonal kiindulópontja Sklená huta,
végpontja Doľany.



2204a sz. kerékpárút Zabité – Rybárňa. Az útvonal kiindulópontja Zabité, végpontja
Rybáreň.
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A Nagyszombat megye kerékpárút adatainak forrása a Nagyszombat Megyei Önkormányzat
területén található kerékpárutak egységes koncepciója. A megye egyes útvonaltípusai hosszának
áttekintését a fő kerékpárútvonalak listájával, színjelölés szerinti besorolással alább közöljük.
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103. sz. ábra: Nagyszombat megye kerékpár útjainak hossza
Forrás: Nagyszombaton 2015.02.08-án rendezett nemzeti workshopról származó adatok

Piros jelzésű kerékpárutak:


EV-6 EuroVelo 6. sz. kerékpárút. Az útvonal kiindulópontja a Bősi vízimű, végpontja
Kľúčovec (Kulcsod).



č.EV-13 EuroVelo 13. kerékpárút. Az útvonal kiindulópontja Moravský Svätý Ján
(Morvaszentjános), végpontja Gajary.



002 sz. kerékpár főútvonal Vážska cyklomagistrála. Az útvonal kiindulópontja
Madunice (Vágmedence), végpontja Horná Streda (Felsőszerdahely).



003 sz. kerékpár főútvonal Malokarpatská cyklomagistrála. Az útvonal kiindulópontja
Krakovany (Kravovány), végpontja Plavecký Peter.
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Červeno značené cyklotrasy (EV + ciklomagistrály) = Pirossal jelzett kerékpárutak (EV+fő kerékpárútvonalak)
Modro značené cyklotrasy = Kékkel jelzet kerékpárutak
Zeleno značené cyklotrasy = Zölddel jelzett kerékpárutak
Žlto značené cyklotrasy = Sárgával jelzett kerékpárutak
SPOLU = ÖSSZESEN
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004 sz. kerékpárút Okolo rieky Morava (Morva folyó körül). Az útvonal kiindulópontja
Baťov kanál csatorna Skalica (Szakolca) mellett, végpontja Moravský Svätý Ján
(Morvaszentjános).



022 sz. kerékpárút Kopaničiarska cyklomagistrála. Az útvonal kiindulópontja Senica
(Szenice), végpontja Bukovec.



024 sz. kerékpár főútvonal Záhorská cyklomagistrála. Az útvonal kiindulópontja
Senica (Szenice), végpontja Tomka.



Kapcsolódás a Baťov kanál csatornához Skalica (Szakolca) városnál.

Kék jelzésű kerékpárutak:


2302 sz. kerékpárút Hrachovište – Plavecký Peter. Az útvonal kiindulópontja Plavecký
Peter, végpontja Hrachovište.



2003 sz. kerékpárút Senica (Szenice) – Malacky (Malacka). Az útvonal kiindulópontja
Senica, végpontja Tomky.



2301 sz. kerékpárút Hlohovec (Galgóc) – Nemšová. Az útvonal kiindulópontja
Hlohovec, végpontja Ducové.



2201 sz. kerékpárút Trstín – Plavecký Mikuláš (Detrekőszentmiklós). Az útvonal
kiindulópontja Plavecký Mikuláš, végpontja Trstín.



2202 sz. kerékpárút Skalica (Szakolca) – Brezová pod Bradlom (Berezó). Az útvonal
kiindulópontja Skalica, végpontja Chvojnice.



2203 sz. kerékpárút Trnava (Nagyszombat) – Dobrá Voda – Trnava. Az útvonal
Nagyszombat körül vezet Dobrá voda településen keresztül.



2204 sz. kerékpárút Trnava (Nagyszombat) – Majdán. Az útvonal kiindulópontja
Trnava, végpontja Majdán üdülő település.



2205 sz. kerékpárút Holíč – rieka Morava. Az útvonal kiindulópontja Morva folyó,
végpontja Holíč (Holics).



2206 sz. kerékpárút Okruh vinohradmi. Az útvonal kiindulópontja Skalica (Szakolca),
végpontja Mokrý Háj.
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Kerékpárkörút Okruh Zlatníckou dolinou (az „Arany Völgy” körül vezető kerékpár
körút).



Kerékpárkörút Okruh vinohradmi Skalica (Szakolca szőlői között vezető körút).



Sereď (Szered) – Šaľa (Vágsellye).

Nyitra megye kerékpárút adatainak forrása a Tanulmány a Nyitrai Megyei Önkormányzat területén
lévő kerékpárutak elhelyezéséről (I. szakasz). E tanulmányban szereplő kerékpárutak sajnos nem
kerültek egyértelműen besorolásba a fent említett szlovák műszaki szabvány (Slovenská technická
norma) STN 01 8028 szerint. A megye egyes útvonaltípusai hosszának áttekintését a fő
kerékpárútvonalak listájával, színjelölés szerinti besorolással alább közöljük.
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104. sz. ábra: Nyitra megye kerékpár útjainak hossza
Forrás: Nagyszombaton 2015.02.08-án rendezett nemzeti workshopról származó adatok



001 sz. kerékpárút Dunajská cyklistická cesta. Az útvonal kiindulópontja Číčov
(Csicsó), végpontja Štúrovo (Párkány).



002 sz. kerékpár főútvonal Vážska cyklomagistrála. Az útvonal kiindulópontja Kráľová
nad Váhom (Vágkirályfa), végpontja Komárno (Révkomárom).
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Červeno značené cyklotrasy (EV + ciklomagistrály) = Pirossal jelzett kerékpárutak (EV+fő kerékpárútvonalak)
Modro značené cyklotrasy = Kékkel jelzet kerékpárutak
Zeleno značené cyklotrasy = Zölddel jelzett kerékpárutak
Žlto značené cyklotrasy = Sárgával jelzett kerékpárutak
SPOLU = ÖSSZESEN



019 sz. kerékpár főútvonal Ponitrianska cyklomagistrála. Az útvonal kiindulópontja
Komárno (Révkomárom), Nitra (Nyitra) városon keresztül, végpontja Partizánske
(Simony).



010 sz. kerékpár főútvonal Pohronská cyklomagistrála. Az útvonal kiindulópontja
Štúrovo (Párkány), végpontja Pukanec (Bakabánya).



009 sz. kerékpárút Ipeľská cyklocesta. Az útvonal kiindulópontja Štúrovo (Párkány),
végpontja Ipeľské Predmostie (Ipolyhídvég).



011 sz. kerékpár főútvonal Hontianska cyklomagistrála. Az útvonal kiindulópontja
Šahy (Ipolyság), végpontja Plášťovce (Palást).



020 sz. kerékpár főútvonal Štiavnická cyklomagistrála. Az útvonal kiindulópontja
Nová Bošáca (Újbosác), végpontja Topoľčany (Nagytapolcsány).



045 sz. kerékpár főútvonal Požitavská cyklomagistrála. Felső és Alsó Zsitva mente
(Horné a Dolné Požitavie) régió több kerékpárútvonallát tartalmazza.



Vág – Duna – Ipoly Eurorégió kerékpárút. Az útvonal kiindulópontja Komárom,
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végpontja Štúrovo (Párkány).


Kerékpárút

Panskou

Javorinou.

Az

útvonal

kiindulópontja

Topoľčany

(Nagytapolcsány), végpontja Podhradie .


Kerékpárút Topoľčiansky hrad (Nagytapolcsány vára). Az útvonal Topoľčany
(Nagytapolcsány) város körül vezet, a váron keresztül.



Kerékpárút Na Duchonku. Az útvonal Topoľčany (Nagytapolcsány) város körül vezet,
Duchonka üdülőtelepülésen keresztül.



Kerékpárút Topoľčany – Skýcov – Kolíňany. Az útvonal kiindulópontja Topoľčany
(Nagytapolcsány), Nitra (Nyitra), Zlaté Moravce (Aranyosmarót) és Partizánske
(Simony) városokon keresztül, végpontja Topoľčany.



Kerékpárút Veľký okruh (Nitra [Nyitra], Šaľa [Vágsellye], Šurany [Nagysurány], Vráble
[Verebély], Nitra [Nyitra]). Az útvonal kiindulópontja Nitra, Šaľa, Šurany és Vráble
városokon keresztül, végpontja Nitra.



Kerékpárút

Dolným

kiindulópontja Dunajská

Žitným
Streda

ostrovom

(Alsó

(Dunaszerdahely),

Csallóköz).

Az

végpontja

útvonal
Komárno

(Révkomárom).

Besztercebánya megye kerékpárút adatainak forrása az OMA weboldal. A jelen tanulmány
kidolgozásának ideje alatt a Besztercebányai Megyei Önkormányzat internetes oldalán sajnos nem
volt elérhető semmilyen komplex információ a megye kerékpárút hálózatról. A megye egyes
útvonaltípusai hosszának áttekintését a fő kerékpárútvonalak listájával, színjelölés szerinti
besorolással alább közöljük.
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105. sz. ábra: Besztercebánya megye kerékpár útjainak hossza
Forrás: Nagyszombaton 2015.02.08-án rendezett nemzeti workshopról származó adatok

Piros jelzésű kerékpárutak:


013

sz.

kerékpár

főútvonal

Novohradská

cyklomagistrála.

Az

útvonal

kiindulópontja Lučenec (Losonc), végpontja Čierny Balog (Feketebalog).


012 sz. kerékpár főútvonal Rudohorská cyklomagistrála. Az útvonal kiindulópontja
Lieskovec , végpontja Ploské (Poloszkó).
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Červeno značené cyklotrasy (EV + ciklomagistrály) = Pirossal jelzett kerékpárutak (EV+fő kerékpárútvonalak)
Modro značené cyklotrasy = Kékkel jelzet kerékpárutak
Zeleno značené cyklotrasy = Zölddel jelzett kerékpárutak
Žlto značené cyklotrasy = Sárgával jelzett kerékpárutak
SPOLU = ÖSSZESEN



009 sz. kerékpár főútvonal Cyklomagistrála Poiplia. Az útvonal kiindulópontja
Lučenec (Losonc), végpontja Svinské paše.



011 sz. kerékpár főútvonal Hontianska cyklomagistrála Az útvonal kiindulópontja
Bzovík (Bozók), végpontja Detva (Gyetva).



052 sz. kerékpárút Jabloňovce (Felsőalmás) – Dudince (Gyűgy). Az útvonal
kiindulópontja Dudince, végpontja Hontianske Tesáre (Teszér).



1. sz kerékpárút. Az útvonal kiindulópontja Banská Štiavnica (Selmecbánya), Svätý
Anton (Szentantal), Klastava és Počúvadlo (Bacsófalva) településeken keresztül,
végpontja Banská Štiavnica.



041 sz. kerékpárút Veľký hodrušský okruh. Az útvonal kiindulópontja Banská
Štiavnica (Selmecbánya), Hodruša – Hámre (Hodrushámor) körül, végpontja Banská
Štiavnica.



033 sz. kerékpár főútvonal Donovalská cyklomagistrála. Az útvonal kiindulópontja
Banská Bystrica (Besztercebánya), végpontja Ružomberok (Rózsahegy).



026 sz. kerékpár főútvonal Vrchárska cyklomagistrála. Az útvonal kiindulópontja
Čierny Balog (Feketebalog), végpontja Lom nad Rimavicou (Forgácsfalva).



049 sz. Széchy Mária kerékpárút. Az útvonal kiindulópontja Muráňsky zámok
(Murányi Vár), végpontja Krížna Poľana.



Kerékpáoros tanösvény Lučenec (Losonc) – Poltár – Málinec (Málnapatak). Az
útvonal kiindulópontja Stará Halič (Gácsfalu), végpontja Poltár.



5559 sz. kerékpárút Kováčová (Kovácsfalva) – Dolná Mičiná (Alsómicsinye). Az
útvonal kiindulópontja Kováčová, végpontja Dolná Mičiná.



040 sz. kerékpár főútvonal Cyklomagistrála Liptov (Liptó) – Horehronie (FelsőGarammente) – Gemer (Sajógömör). Az útvonal kiindulópontja Hrachov (Rimaráhó),
végpontja Hnúšťa (Nyustya).



Kerékpár körút Pivovarský okruh. Az útvonal Vyhne (Vihnye) körül vezet.



032 sz. kerékpár főútvonal Turčianska cyklomagistrála. Az útvonal kiindulópontja
Turčianske Teplice (Stubnayfürdő), végpontja Vrútky (Ruttka).
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037 sz. kerékpár főútvonal Cyklomagistrála Blhu. Az útvonal kiindulópontja Veľký Blh
(Vámosbalog), végpontja Hrušov (Körtvélyes).



045 sz. kerékpár főútvonal Požitavská cyklomagistrála. Az útvonal kiindulópontja
Slepčany (Szelepcsény), végpontja Veľká Lehota (Nagyülés).



1010 sz. kerékpárút Zlaté Moravce (Aranyosmarót) – Veľký Inovec (Garamnémeti) –
Čierne Kľačany (Feketekelecsény). Az útvonal kiindulópontja Čierne Kľačany,
végpontja Veľká Lehota (Nagyülés).



Kerékpárút Bajkom okolo Novej Bane. Az útvonal a Nová Baňa (Újbánya) város körül
vezet.



Kerékpárút Neoznačená červená cyklotrasa (Jelöletlen piros kerékpárút). Az útvonal
Telgárt (Garamfő) településen vezet keresztül.



Kerékpárút Neoznačená červená cyklotrasa (Jelöletlen piros kerékpárút). Az útvonal
Slaská (Mogyorómál) településen vezet keresztül.
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Kék jelzésű kerékpárutak:


2569 sz. kerékpárút Čierny Balog (Feketebalog) – Brezno. Az útvonal kiindulópontja
Brezno (Breznóbánya), végpontja Čierny Balog, Čierny Balog településen vezet
keresztül.



2556

sz.

kerékpárút

Kremnica

(Körmöcbánya)

–

Žiar

nad

Hronom

(Garamszentkereszt) – Kremnica – Lutila (Lutilla) – Žiar nad Hronom – Trnavá Hora
(Bezeréte) – Jastrabá (Karvaly) – Ihráč (Dallos) – Nevoľné (Tormáskert) – Kremnica.
Az útvonal a nevében szereplő településeken vezet keresztül.


2570 sz. kerékpárút Sedlo Burda – Sedlo Chlipavica – Michalová (Mihálytelek),
námestie – Bujakovo. Az útvonal kiindulópontja Bujakov, végpontja Sedlo Burda.



M-2454C

sz. kerékpárút. Az útvonal kiindulópontja Veľká Lehota (Nagyülés),

végpontja Horné Hámre (Felsőhámor).


2559 sz. kerékpárút Ružiná (Rózsaszállás) – Látky (Látka). Az útvonal kiindulópontja
Ružiná, végpontja Látky.



5568 sz. kerékpárút Lučenec (Losonc) – Kalonda (Kalonda) / Ipolytarnóc államhatár.
Az útvonal kiindulópontja Lučenec, végpontja Kalonda.



2574 sz. kerékpárút Cez tri kopce a stovky viníc Drážovce (Darázsi) – Krnišov (Három
dombon és szőlők százain keresztül). Az útvonal kiindulópontja Drážovce, végpontja
Kráľovce – Krnišov (Hontkirályfalva).



2587 sz. kerékpárút Vyhniansky okruh. Az útvonal Vyhne (Vihnye) és Repište
(Repistye) településeken vezető kört képez.



2558 sz. kerékpárút Donovaly (Dóval) – Moštenica (Mosód). Az útvonal
kiindulópontja Moštenica, végpontja Donovaly.



2554 sz. kerékpárút Bystrá (Sebesér) – Horné Lazy – Sedlo Vagnár – Braväcovo
(Baracka) – Veľkozelenská dolina – Bacúch (Vacok). Az útvonal kiindulópontja Bystrá,
végpontja Bacúch.



2590 sz. kerékpárút Južný cyklookruh. Az útvonal kiindulópontja Skalka, és Skalka
települési körül vezető kört képez.



Ostrý Grúň – Píla. Az útvonal kiindulópontja Píla (Káposztafalva-Píla), végpontja Ostrý
Grúň (Élesmart).



2565 sz. kerékpárút Rodinná cestička (Családi utacska). Az útvonal kiindulópontja
Zvolen (Zólyom), végpontja Kremnička.



2575 sz. kerékpárút Malý hodrušský okruh. Az útvonal Hodruša – Hámre
(Hodrushámor) és Kopanice településeken keresztül vezető kört képez.



2576.sz kerékpárút Az útvonal kiindulópontja Bukovská dolina, végpontja
Podbrezová (Zólyombrézó) – Lopej.



2594 sz. kerékpárút Dudince (Gyűgy) – Hrušov (Magasmajtény). Az útvonal
kiindulópontja Dudince, végpontja Hrušov.



2582 sz. kerékpárkörút Masaryk. Az útvonal Kozelník (Zólyomkecskés) község alatt
egy kört képez.



2572. sz. kerékpárút Az útvonal Osrblie (Cserpatak) településen vezet keresztül.
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2588. sz. kerékpárút Az útvonal Očová (Nagyócsa) és Dúbravka (Dobróka) települések
körül vezet.



2583 sz. kerékpárút Šachtička – Donovaly. Az útvonal kiindulópontja Šachtička,
végpontja Donovaly (Dóval).



2702 sz. kerékpárút. Az útvonal kiindulópontja Licince (Lice), végpontja Ochtinai
aragonitbarlang.



2562 sz. kerékpárút Rimavská Baňa – Kraskovo – Horné Zahorany. Az útvonal
kiindulópontja

Rimavská

Baňa

(Rimabánya),

végpontja

Horné

Zahorany

(Tóthegymeg).


2584 sz. kerékpárút Krížna (Háromrevúca) – Horný Jelenec (Óhegy). Az útvonal
kiindulópontja Krížna, végpontja Horný Jelenec.



2573. sz. kerékpárút Az útvonal kört képez, és Hájny Grúň (Kisgaram) településen
vezet keresztül.



2568. sz. kerékpárút Az útvonal kiindulópontja Detva (Gyetva), végpontja Halačov
vŕšok domb alatt.



Kerékpáros tanösvény Náučný chodník Ipeľ. Az útvonal kiindulópontja Ďubákovo
(Vágó), végpontja Kokava nad Rimavicou (Rimakokova) – Háj.



Kerékpárút Bajkom okolo Hrošovho vrchu. Az útvonal kiindulópontja Nová Baňa
(Újbánya), végpontja Zamrznutá hôrka.



2557 sz. kerékpárút Priechod (Perhát) – Banská Bystrica (Besztercebánya). Az útvonal
kiindulópontja Šalková, végpontja Slovenská Ľupča (Zólyomlipcse).



2701. sz. kerékpárút Az útvonal kiindulópontja Tornaľa(Tornalja), végpontja Vápenná
stráň.



2571 sz. kerékpárút Donovaly (Dóval) – Motyčky. Az útvonal kiindulópontja Motyčky
(Martalja), végpontja Donovaly.



2586 sz. kerékpárút Lilova hamovačka. Az útvonal kiindulópontja Vyhne (Vihnye),
végpontja Kašivárová természetvédelmi terület.

229



M1010 sz. kerékpárút Az útvonal kiindulópontja Tesárske Mlyňany (Taszármalonya)
végpontja Zlaté Moravce (Aranyosmarót).



2591 sz. kerékpárút Severný cyklookruh. Az útvonal kiindulópontja Skalka, Vlčí vrch,
Štefanka, Vyhnatová csúcsok alatt kört képez.



2589 sz. kerékpárút Revúca (Nagyrőce) – Mokrá – Lúka – Lubeník (Lubény) – Chyžné
(Hizsnyó) – Mníšany (Baráttelke) – Koprášsky viadukt – Slavošovský tunel (… alagút) –
Slavošovce (Nagyszabos) – Ochtiná (Martonháza) – Roštár (Restér). Az útvonal
a nevében szereplő településeken vezet keresztül.



2564 sz. kerékpárút Teplý vrch – Potok. Az útvonal kiindulópontja Teplý vrch,
végpontja Budikovany (Bugyikfalva).



2111 sz. kerékpárút Súdovce (Szúd) – Šahy (Ipolyság). Az útvonal kiindulópontja
Horné Túrovce (Felsőtúr), végpontja Dudince (Gyűgy).



2593 sz. kerékpárút Dudince (Gyűgy) – Súdovce (Szúd). Az útvonal csak Hontianske
Moravce (Hontmarót) településen vezet keresztül.



Kerékpárút Stred Európy – Kremnické Bane. Az útvonal kiindulópontja Kremnické
Bane (Jánoshegy), Stred Európy kerékpárútig vezet.



Kerékpárút Modrá cyklotrasa. Az útvonal csak Tomášovce (Losonctamási)
településen vezet keresztül.

A Kassa megye kerékpárút adatainak forrása a Kassa megye kerékpárútjai nevű dokumentum,
melyet a Kassai Megyei Önkormányzat dolgozott ki. A megye egyes útvonaltípusai hosszának
áttekintését a fő kerékpárútvonalak listájával, színjelölés szerinti besorolással alább közöljük.
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106. sz. ábra Kassa megye kerékpár útjainak hossza

153

Forrás: Nagyszombaton 2015.02.08-án rendezett nemzeti workshopról származó adatok

Határon átnyúló kerékpárutak:


Karpáti kerékpárút. Az útvonal kiindulópontja Margecany (Margitfalva), végpontja
Uhorná (Dénes).



Rákóczi kerékpárút. Az útvonal kiindulópontja Slovenské Nové Mesto (Újhely),
végpontja Košice (Kassa).



017 sz. Kerékpár főútvonal Dolnozemplínska cyklomagistrála. Az útvonal
kiindulópontja Veľká Izra (Csörgő), végpontja Pusztafalu.



023 sz. kerékpárút MTB Alžbeta. Az útvonal kiindulópontja Veľká Izra (Csörgő),
végpontja Pusztafalu.



029 sz. kerékpár főútvonal Cyklomagistrála Slovenský kras (Szlovák karszt). Az
útvonal kiindulópontja Domica, végpontja Aggtelek.



039 sz. kerékpár főútvonal Hornádska cyklomagistrála. Az útvonal kiindulópontja
Skároš (Eszkáros), végpontja Hollóháza.
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Pirossal jelzett kerékpárutak (EV+fő kerékpárútvonalak)
Kékkel jelzet kerékpárutak
Zölddel jelzett kerékpárutak
Sárgával jelzett kerékpárutak
ÖSSZESEN
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8715. sz. kerékpárút Az útvonal kiindulópontja Hrušov (Magasmajtány), végpontja
Szögliget.



8716. sz. kerékpárút Az útvonal kiindulópontja Turňa nad Bodvou (Torna), végpontja
Sátorjaújhely.



8717. sz. kerékpárút Az útvonal kiindulópontja Slovenské Nové Mesto (Újhely),
végpontja Sátoraljaújhely.



EuroVelo č.11. Az útvonal kiindulópontja Skároš (Eszkáros), végpontja Hollóháza.

Piros jelzésű kerékpárutak:


cm 023 sz. kerékpárút MTB Alžbeta (I.és II. rész). Az útvonal kiindulópontja
Herlianska cesta, végpontja Veľká Izra (Csörgő).



CM 039. sz. útvonal Az útvonal kiindulópontja Košice (Kassa), végpontja Skároš
(Eszkáros).



Kerékpárút BEČ/Cyklotrasa Hornád. Az útvonal kiindulópontja Košice (Kassa),
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végpontja Košická polianka (Lengyelfalu).


cm 029 sz. kerékpár főútvonal Cyklomagistrála Slovenský Kras (časti I. až VIII.). Az
útvonal kört képez, ami a Szlovák Karszt Nemzeti Parkon (Národný park Slovenský
Kras) vezet keresztül.



cm014 sz. kerékpár főútvonal Spišská cyklomagistrála (časti I. až IV.). Az útvonal
kiindulópontja

Dúbrava

(Szepestölgyes),

végpontja

Spišské

Tomášovce

(Szepestamásfalva).


cm 021 sz. kerékpár főútvonal Hnilecká cyklomagistrála (časti I. až III.). Az útvonal
kiindulópontja Margecany (Margitfalva), végpontja Dedinky (Imrikfalva).



cm 034 sz. kerékpár főútvonal Hornádska cyklomagistrála. Az útvonal kiindulópontja
Spišská Nová Ves, végpontja Spišské Tomášovce.



cm 017 sz. kerékpár főútvonal Dolnozemplínska cyklomagistrála (časti I. a II.). Az
útvonal kiindulópontja Veľká Izra (Csörgő), végpontja Borša (Borsi).

Kék jelzésű kerékpárutak:


2706. sz. útvonal Az útvonal kiindulópontja Skároš (Eszkáros), végpontja Nižná Myšľa
(Alsómislye).



Útvonal BEČ/okolo Košíc. Az útvonal kiindulópontja Košice (Kassa) – Ťahanovce
városrész, végpontja Košice – Kavečany városrész.



Útvonal BEČ. Az útvonal kiindulópontja Bankov, végpontja Nižný Klátov (Alsótőkés).



2701 sz. kerékpárút Údolie Čremošnej a Slanej ( I. és II. rész). Az útvonal
kiindulópontja Zádielska dolina, végpontja Tornaľa (Tornalja).



2702 sz. kerékpárút Koniarska cesta. Az útvonal kiindulópontja Gemerská Hôrka
(Özörény), végpontja Ochtinai aragonitbarlang.



2882 sz. kerékpárút Kárpáti kerékpárút (I. és II. rész). Az útvonal kiindulópontja
Uhornianske sedlo, végpontja Margecany (Margitfalva).



2704. sz. útvonal Az útvonal kiindulópontja Gelnica (Gölnicbánya), végpontja
Krompachy (Korompa).



2855. sz. útvonal Az útvonal kiindulópontja Spišské Tomášovce (Szepestamácsfalva),
végpontja Harichovce (Pálmafalva).



2853. sz. útvonal Az útvonal kiindulópontja Rakovec (Hollópatak), végpontja Peklisko
domb lábánál.



2851. sz. útvonal Az útvonal kiindulópontja Mlynky, végpontja Prostredný Hamor.



2858. sz. útvonal Az útvonal kiindulópontja od Mária Huta településrész, végpontja
Kojšova hoľa.



2703. sz. útvonal Az útvonal kiindulópontja Mýto (Vámos), végpontja Krivany
(Krivány).



2705 sz. útvonal. Az útvonal kiindulópontja Matejovce nad Hornádom (Hernádmáté),
végpontja Ploština.



2880 sz. kerékpárút Okruh okolo Morského oka. Az útvonal kiindulópontja Remetské
Hámre (Remetevasgyár), Morské oko tó körül.
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2888 sz. kerékpárút Vihorlatské úzkokoľajky. Az útvonal kiindulópontja Jovsa (Jósza),
végpontja Krčava (Karcsava).



2708 sz kerékpárút Az útvonal kiindulópontja Malá Tŕňa (Kistoronya), végpontja
Viničky (Szőlőske).
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107 sz. ábra TEN-T multimodális folyosók Szlovákiában
Forrás: Szlovák Közúti Igazgatóság –2014.01.01-én érvényes statisztikai adatok

Szlovákia területén keresztül 3 Páneurópai közlekedési folyosó (TEN-T) vezet. A fenti képen a lila
szín jelöli a Balti – adriai folyosót, mely a lengyel Gdansk és Gdynia kikötőkből egészen az olasz
Triest, Velence és Ravena kikötőkig vezet. Világoskék szín jelöli a Rajna – Duna folyosórészt. Ez a
Strassbourg és Mannheim városokat köti össze párhuzamos tengelyekkel a Konstanca és Galac
romániai kikötőkkel. Barna szín a Keleti – Keleti Földközi folyosórészt jelöli, mely a Bréma, Hamburg
és Rostock német kikötővárosokat összeköti a Konstanca román, Burgas bolgár kikötőkkel, a

Törökországba vezető ággal, a Solún és Pireus görög kikötőkkel, valamint a tengeri autópályával
Ciprussal. További multimodális folyosó Szlovákiában zöld, rózsaszín és sárga színnel jelölt.

108. sz. ábra Intermodalitás kerékpáros közlekedés szempontjából a célterületen
Forrás: Saját feldolgozás

A határmenti közösségi közlekedés az esetek többségében lehetővé teszi a kerékpárok szállítását,
azonban a közlekedés egyes módjainál (vasúti és buszos), valamint az egyes szállítóknál is
különböznek a kerékpárszállítást szabályozó szállítási feltételek.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) vasúttársaság a belföldi szállításban egyszerűsített
kerékpárszállítást kínál, az erre való tartókban vagy a mozgó poggyászmegőrzőben. A mozgó
poggyászmegőrzőben való szállítás csak azokon a vonatokon lehetséges, amelyeknél a
menetrendben egy bőrönd jel szerepel. Az IC vonatok mozgó poggyászmegőrzőjében kötelező a
kerékpárhely foglalás, és a menetdíj a kerékpárhely foglalásának díját is tartalmazza, a többi
vonaton a kerékpárhely foglalás lehetséges, de nem kötelező.
A kerékpárok felrakását, átrakását és kirakását maga az utas intézi. Minden személyszállító vonat
szállít kerékpárokat, az arra kijelölt helyen (tartón), az első vagy az utolsó kocsiban, az első kocsi
első ajtaján, vagy az utolsó ülőhelyes kocsi utolsó ajtaján keresztül, illetve a kerékpárral jelölt
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kocsiban, az erre kijelölt terület kapacitásáig. Amennyiben 1. osztályú kocsiról van szó, úgy az utas
köteles bemutatni az 1. osztályra szóló jegyét. Az utazás során a poggyászért az utas felel.
A közép-, és hosszú távolságokon történő kerékpárszállítás az EC, IC, Ex, R és Zr kategóriájú
vonatokkal történik. A fő szállítási mód a szolgálati kocsikban való szállítás, mozgó
poggyászmegőrző szolgáltatással, mellyel e kategóriájú vonatok többsége rendelkezik. Ez a
szolgáltatás a kiválasztott vonatokon a nemzetközi szállításban is rendelkezésre áll.
Nagyobb, szervezett kerékpáros csoport bejelentkezése esetén a ZSSK vasúttársaság képes
bizonyos esetekben biztosítani a megnövekedett kerékpárok szállítására szolgáló kocsi
hozzákapcsolását (a Zr és Os kategóriájú vonatokon). A megrendelések a Kereskedelmi Központon
vagy a Kapcsolati Központon keresztül adhatók le, mely azt követően szállítási módot ajánl.
A belföldi szállításban a díjszabás a következőképpen alakul:


egyirányú kerékpárjegy (egyszerűsített szállítás a mozgó poggyászmegőrzőben): 1,5
EUR



egynapos kerékpárjegy: 2,5 EUR



heti kerékpárjegy vagy poggyászjegy: 6 EUR



kerékpárhely vagy poggyászhely foglalási lehetőség a kiválasztott R vonatokon 1 EUR
áron.

A kötelezően helyjegyes IC vonatokon a kerékpárszállítás ára 2,50 EUR. Az ár a kerékpárhely
foglalást is tartalmazza. Az IC vonatokon egynapos vagy heti kerékpárjegy vagy poggyászjegy nem
érvényes. Szlovákia és Magyarország közötti nemzetközi szállítás díjszabási feltételei mozgó
poggyászmegőrző esetén 2012. június 10. óta a ZSSK – MÁV-START szállításban foglalással: 7
EUR/db (5 EUR kerékpárjegy, 2 EUR kerékpárhely foglalás). Az egyszerűsített kerékpárszállításnál ez
egységesen 5 EUR/db. A ZSSK

– MÁV-START szállításban a kiválasztott vonatokon

kishatárforgalomban a jegy csak 1,5 EUR-ba kerül, a ZSSK vasúttársaság szállítási rendje
értelmében. Kerékpárszállítás a célterületen áthaladó mindkét vonalon lehetséges: Pozsony
(Bratislava) – Érsekújvár (Nové Zámky) – Párkány (Štúrovo) – Budapest és Kassa (Košice) –
Budapest. Az első vonalon EC 171, EC 173, EC 175, EC 271, EC 273, EC 275, EC 277 vonatokról van
szó, ill. a visszaút: EC 170, EC 172, EC 174, EC 270, EC 272, EC 274, EC 276. Ezeken a vonatokon a
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kerékpárhely foglalás kötelező. Az utóbbi vonalon (Kassa [Košice] – Budapest) EC 183 és EC 182
vonatokról van szó (csak 2015.03.27. – 2015.09.27. közötti időszakban közlekednek), itt a
kerékpárhely foglalás lehetséges, azonban nem kötelező.
A Regiojet vasúti magántársaság a Pozsony (Bratislava) – Dunaszerdahely (Dunajská Streda) –
Komárom (Komárno) vonalon lehetővé teszi a kerékpárszállítást, külön díjak ellenében. Egy
egyirányú jegy ára 1 EUR, egy egynapos jegyé 2 EUR, és egy hetijegy jutányos ára 5 EUR. A szállítási
rend egyben rögzíti, hogy a „Szállító, a kerékpárszállításra fenntartott kocsi kapacitásának
kimerítését követően elutasíthatja a további kerékpárok szállítását a kocsiban. A szállító rendkívüli
helyzet esetén – pálya kizárás, vonatpótló buszok - a kerékpárszállítást kizárhatja a szállításból”.
A Dunaszerdahelyi járásban a SAD Dunajská Streda társaság kerékpárszállító buszt üzemeltet
Dunaszerdahely (Dunajská Streda) és Bősi vízmű között, vízi turizmushoz is kapcsolódó kerékpárturisztikai lehetőségekkel. A kerékpárszállító busz szombaton, vasárnap és ünnepnapokon
közlekedik, naponta háromszor, 2015.05.01. – 2015.09.06. közötti időszakban. A jegy ára
kerékpárral együtt 0,5 EUR. Speciális díjszabási feltételeket a kerékpárszállító buszon a szállító
vállalat díjszabása határozza meg. A hagyományos elővárosi buszjáratokon a kerékpárszállítás
korlátozott, vagy kizárt. A célterületen összesen 7 szállítási vállalat üzemelteti az elővárosi
közösségi közlekedést. Mindegyikük más szállítási feltételeket határoz meg, melyek az egyes
vállalatok menetrendjében szerepelnek.

ÖSSZEGZÉS
A mutatók elemzése a közlekedési rendszereken belül igazolta a nyugati rész jobb felszereltségét és
fejletségét a közép- és keleti résszel való összehasonlításban. A nyugati terület határmenti
részeiben jelentősebb a közúti infrastruktúra, és a Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és
Regionális Fejlesztési Minisztériuma által nyilvántartott összes fő vasútvonal közel fele szintén itt
található. Ezen kívül a belföldi hajóközlekedés legjelentősebb vízi közlekedési útjai, és közforgalmú
kikötői a tárgyalt terület nyugati részében találhatók. A kerékpáros infrastruktúra tekintetében a
legjobb felszereltséggel a vizsgált terület középső része rendelkezik. A kerékpárút összes típusának
hossza Besztercebánya (Banská Bystrica) megyében megközelítőleg 2600 kilométer, ami a többi
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határmenti megyével való összehasonlításban közel háromszor hosszabb kerékpárút hálózatot
jelent. A megyén keresztül vezető fő kerékpárútvonalak tekintetében Besztercebánya megye a
vizsgált terület többi részénél jobb helyzetben van. Fontos megállapítás született a
személygépkocsik számának és a közúti közösségi közlekedés által szállított személyek számának
alakulására irányuló számítások elemzéséből is. A vizsgált időszakra vonatkozó adatokból
következik, hogy a lakosság motorizációja az egész határmenti térségben megközelítőleg 20
százalékkal emelkedett, míg a közösségi közlekedés által szállított személyek száma közel 25
százalékkal csökkent. A fenntartható és környezettudatos mobilitás elérése érdekében ezen adatok
csak növelik a közösségi közlekedés támogatásának jelentőségét, és kiemelik e negatív irány
intenzívebb megoldásának szükségességét.
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1.3. A fenntartható turizmus általános jellemzői a határmenti térségben

Magyar oldal
A kereskedelmi szálláshelyek mennyiségének tekintetében az Észak-magyarországi régió előnyös. Ez
kifejezetten igaz Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyére, ahol a szállásférőhely-kapacitás e
szempontból kielégítőnek tekinthető a turisztikai igények kiszolgálására. A vizsgált dunántúli
területek e tekintetben elmaradnak az említett két megyétől. A legkevesebb kereskedelmi
szálláshellyel Nógrád megye rendelkezik, ahol a férőhelyek száma nem éri el az 5 000-et.
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109. ábra: Összes kereskedelmi szállásférőhely száma megyei szinten, 2012
(forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

A határ menti járások vizsgálata során a megyékhez képest fordított képet kapunk. Ezekben a
területi egységekben inkább a dunántúli, alapvetően nagyobb, városi központtal rendelkező járások
kínálnak több szállásférőhelyet. Kiemelendő a Soproni járás, ahol a kereskedelmi szállásférőhelyek
száma több, mint egész Nógrád megyében összesen. Az észak-magyarországi határ menti járások
között ugyanakkor találunk olyan járást is (pl. Cigándi), amely nem rendelkezik hivatalosan
regisztrált kereskedelmi szálláshellyel. Ez jól mutatja a határ menti térségre irányuló turisztikai
igényekben fellépő aránytalanságot.

110. ábra: Összes kereskedelmi szállásférőhely száma járási szinten, 2012
(forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

Amennyiben az érintett járások összes kereskedelmi szállásférőhelyeinek 2008 és 2013 közötti
adatait vizsgáljuk, megkapjuk a két év közötti százalékos arányokat, s így láthatjuk, hogy mely
járások esetében nőtt vagy csökkent legnagyobb vagy legkisebb mértékben a kereskedelmi
szállásférőhelyek száma.
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32. táblázat: A kereskedelmi szállásférőhelyek száma 2008-2013 között

A vizsgált 25 járásból 11 esetében tapasztalható szállásférőhely-csökkenés, a legnagyobb mértékű
negatív változás a Szikszói (85%-os), Csornai (54%-os) és a Kapuvári (34%-os) járásban következett
be. Szállásférőhely-növekedést 14 járás esetében figyeltünk meg, melyek közül kiemelendő a Szobi
járás, ahol több, mint duplájára nőtt a szállásférőhelyek kapacitása, valamint az átlagnál nagyobb
növekedés figyelhető meg az Edelényi (39%) és a Győri járások (33%) esetében is. Az adatok
összesítése alapján pedig elmondható, hogy a szlovák-magyar határtérség járásaiban összességében
357 férőhellyel növekedett a kereskedelmi szállásférőhelyek száma.

A vendégek számát tekintve a szállásférőhelyek kihasználtsága megyénként eltérő képet mutat. Míg
a szállásférőhelyek tekintetében Győr-Moson-Sopron megye elmaradt Borsod-Abaúj-Zemplén és

Heves megyéktől, addig a vendégek száma itt volt a legmagasabb 2012-ben. A második legtöbb
vendég Pest megyében szállt meg, ennek egyik fő oka lehet a sokszínű, változatos és vonzó
turisztikai attrakciók bősége. A legkevesebb szállóvendég – mintegy 42 000 fő – Nógrád megyébe
érkezett, ami jóval kevesebb, mint a másik két Észak-magyarországi régióhoz tartozó megyében
megszálló vendégek száma.
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111. ábra: Vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken, megyei szinten, 2012
(forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

LAU-1-es szinten kiemelkedő a Soproni járásban megszálló vendégek száma: a Győr-Moson-Sopron
megyei forgalom – közel félmillió fő – mintegy ⅖-e itt realizálódik, míg a fennmaradó rész a Győri és
Mosonmagyaróvári járásokra koncentrálódik. A Csornai és Kapuvári, valamint a nem határ menti –
Pannonhalmi és Téti – járásokban összesen sem éri el a vendégek száma a 10 000 főt. KomáromEsztergom megye határral érintkező járásaiban mintegy 20 – 40 000 regisztrált szállóvendég volt
2012-ben, míg a nem határ menti járások esetén ez a szám itt is csupán néhány ezer fő. Az Északmagyarországi régió országhatárhoz közeli járásaiban viszonylag alacsony az ott megszálló
vendégek száma, alapvetően a távolabbi, nagyobb városokkal ellátott területeken magasabb a
vendégforgalom. Ez alól a Pétervásárai, illetve Sárospataki–Sátoraljaújhelyi térség számít
kivételnek, ahol a vendégek száma eléri a 20 – 25 000 főt.

112. ábra: Vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken járási szinten, 2012
(forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

A vendégéjszakák tekintetében hasonló képet kapunk. Ez alól kivételt képez Heves megye, ahol Pest
megyéhez viszonyítva magasabb az ott töltött éjszakák száma. A külföldi vendégéjszakák arányát
tekintve kiemelendő Győr-Moson-Sopron megye, ahol a vendégéjszakák 45 %-a külföldiekhez
köthető. Pest megyére és a dunántúli területre alapvetően a magasabb külföldi részarány jellemző.
Ez alapján megállapítható, hogy a Győr-Moson-Sopron megyére jellemző magas vendégszám a
külföldi forgalomnak köszönhető. Ennek gazdasági haszna is jelentős, hiszen a külföldi vendégekre
alapvetően magasabb fogyasztási hajlandóság jellemző, amely jelentős hatással van a kereskedelem
és vendéglátás kínálati oldalára.
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113. ábra: Vendégéjszakák a kereskedelmi szálláshelyeken, megyei szinten, 2012
(forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

A járások tükrözik a megyék turisztikai helyzetét: a határ menti járások esetén alapvetően a nyugati
országrészben magasabb az eltöltött vendégéjszakák száma, valamint a külföldi vendégek
részaránya. A legmagasabb részarány a Mosonmagyaróvári járásban jellemző, itt a vendégéjszakák
több mint 60 %-a a külföldi vendégforgalomhoz köthető. Ez az érték a Győri járásban mintegy 5 %kal alacsonyabb. Az Észak-magyarországi járásokban mind az eltöltött vendégéjszakák, mind a
külföldi vendégek részaránya alacsonyabb. Ez alól kivételt képez a korábban már említett
Pétervásárai, illetve Sárospataki–Sátoraljaújhelyi térség. A Sárospataki járásban a külföldi vendégek
által eltöltött éjszakák aránya is magasabb a régióra jellemző átlagnál.
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114. ábra: Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken, járási szinten, 2012
(forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

Megyei szinten, a kereskedelmi szálláshelyeken átlagosan eltöltött éjszakák száma alapvetően
csökkenő tendenciát mutat. A legnagyobb mértékű változást Komárom-Esztergom megye kénytelen
elfogadni, ahol a korábbi 3,4-es érték 13 év alatt 1,4-el csökkent, ám még így is itt a legmagasabb a
vizsgált megyék közül. A többi megye esetében kismértékű csökkenés illetve stagnálás jellemző. E
tekintetben Nógrád megye eltérő képet mutat: itt a korábbi drasztikus csökkenést követően 2010re javulás figyelhető meg, s a helyzet normalizálódni látszik. A megyék közötti szórás jelentősen
mérséklődött. A legkisebb érték meglepő módon Pest megyére jellemző, ahol az elmúlt öt évben az
átlagos tartózkodási idő nem haladta meg a két éjszaka / fős értéket.
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115. ábra: Átlagos tartózkodási idő változása a kereskedelmi szálláshelyeken, megyei szinten, 2000–2013
(forrás: KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

Járási szinten a többi vizsgált mutatóhoz képest kiegyenlítettebb kép mutatkozik az átlagos
tartózkodási idő mutatószám tekintetében. A vizsgált területre jellemző 2,4 éjszaka / fő értékhez
képest szignifikánsan eltérő adattal csak némely járás rendelkezik. Kiemelkedik a Komáromi és
Bátonyterenyei járás, ahol az átlagos tartózkodási éjszaka a 3 és 3,5 éjszaka közötti sávban
található, míg negatív irányban a Szikszói és Encsi kistérség tér el, ahol ez az érték csupán 1,4-1,5
éjszaka.
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116. ábra: Átlagos tartózkodási idő a kereskedelmi szálláshelyeken, járási szinten, 2012
(forrás: TeIR/KSH adatai alapján, saját szerkesztés)

Érdemes áttekinteni az adatokat idősorosan is, melyek a 2008 és a 2013 évi adatok közti
különbségeket is mutatják, mégpedig hol milyen mértékben nőtt vagy csökkent az átlagos
tartózkodási idő.
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33. táblázat: Az átlagos tartózkodási idő (nap, Forrás: Teir)

Az adatok alapján látható, hogy 2013-ban a magasabb átlagos tartózkodási idővel a Komáromi (3,44
nap), a Bátonyterenyei (3,31 nap) és a Szécsényi járás (2,98) rendelkezik, míg a legkisebb átlagos
tartózkodási időt a Szikszói (1,41 nap) és a Mosonmagyaróvári járásban (1,77 nap) mérték.154 Az
átlagos tartózkodási idő legnagyobb mértékben a Bátonyterenyei (1,43 nappal) és a Salgótarjáni
154

A Cigándi járásról nincsenek információink

járásban (0,63 nappal) nőtt, míg a Szikszói (0,41 nappal) és az Esztergomi (0,1 nappal) járásban
csökkent.
Az „Integrált turizmusfejlesztés a szlovák-magyar határrégióban” (HUSK/0801/1.3.2/0040) projekt
keretében került kialakításra a térség turisztikai desztináció-menedzsment (TDM) rendszere. Ennek
egyik hozománya a www.mva.hu/husk, illetve a www.husktour.com honlapok, amelyek
tartalmazzák a határtérség főbb látnivalóit és programjait. A következők felsorolás a legfontosabb
attrakciók és a legtöbb látogatót vonzó (legalább 5000 főt) rendezvényeket említi meg. A bővebb,
részletes információk az említett honlapokon elérhetők.

Győr-Moson-Sopron megye:
Győr-Moson-Sopron megye kiemelkedően gazdag a természeti és épített örökségekben.
Magyarország összesen nyolc világörökségi helyszínéből kettőt itt találunk. Határon átnyúló
nemzeti park, ahhoz kapcsolódóan tájvédelmi körzetek, valamint natúrpark is található a térségben
(forrás: Győr-Moson-Sopron megye területfejlesztési koncepciója). A megye területén az alábbi főbb
látnivalók és nagyobb rendezvények találhatók meg:
Látnivalók:














Fertő-Hanság Nemzeti Park
Pannonhalmai Bencés Főapátság és Majorság, Apátsági Pincészet
Szigetközi Tájvédelmi Körzet
Soproni borvidék (Sopron, a kékfrankosok hazája)
Esterházy kastély és épületei, a Muzsika Háza (Fertőd)
Fertő-tó és a Fertő-parti kerékpárút
Mithras-szentély és a kőfejtő (Fertőrákos)
Győri székesegyház
Győri balett
Fülesbástya (Győr)
Mobilis (Győr)
Hegykői Gyógyfürdő
Szent Jakab római katolikus templom és látogatóközpont (Lébény)
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Lipóti fürdő
Futura (Mosonmagyaróvár)
Széchenyi-kastély és mauzóleum (Nagycenk)
Röjtökmuzsaji Kastély
Kócsagvár (Sarród)
A soproni belváros minden épülete
Kecske-templom (Sopron)
Tűztorony, Hűség kapu (Sopron)
Páneurópai Piknik Emlékhely (Sopron)

Rendezvények:













VOLT fesztivál, Sopron
Kékfrankos Nyár, Sopron
Levendulahetek és Gyógynövény Hét, Pannonhalma
Magyar Táncfesztivál, Győr
Győrkőcfesztivál, Győr
Advent Győrben – Téli Fesztivál
Győri nyári és tavaszi fesztivál, barokk fesztivál és lakoma
Fertődi hangversenyek
Győri Fröccsnapok, Győr
Szent István Napok, Mosonmagyaróvár
Szigetközi Lovastalálkozó, Halászi – Babos major
Pannonhalmi Művészeti Fesztivál, Pannonhalma

Komárom-Esztergom megye:
A megye fő turisztikai vonzerejét többek között az ezeréves Esztergom műemlékei, a Dunakanyar, a
tatai Öreg-tó és az erdővel borított hegyek adják. A megye területén az alábbi nevezetes látnivalók
és jelentősebb programok érhetők el:
Látnivalók:





Dömösi prépostság altemploma, Dömös
Várhegy a bazilikánál, Esztergom
Prímás pince, Esztergom
Prímási palota, Esztergom
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Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom
Balassa Bálint Múzeum, Esztergom
Esztergom belvárosa, Széchenyi tér
Vármúzeum, Esztergom
A szentléleki pálos kolostor romjai, Pilisszentlélek
Katolikus templom, Tokod
Tatai vár, Tata
Szent Kereszt-templom és kálvária
Óratorony, Tata
Esterházy-kastély, Tata
A gesztesi vár romjai, Várgesztes
Majki barokk műemlékegyüttes, Majk
Ménesbirtok, Kisbér
Monostori erőd, Komárom
Igmándi erőd, Komárom
Bábolnai ménesbirtok, Bábolna
Római Katolikus templom, Tarján

Rendezvények:








Engesztelés napja, országos zarándoklat, Esztergom
Gizella-napok, Esztergom
Nemzetközi Gitárfesztivál, Esztergom
Víz-Zene-Virág Fesztivál, Tata
Porcinkula Búcsú és Kirakodóvásár, Tata
Komáromi Napok, Révkomárom
Bábolnai Ünnepi Napok, Bábolna

Pest megye:
Pest megye turizmusát egyértelműen Budapest határozza meg a maga multikulturális
kisugárzásával és vonzó attrakcióival, így a fő folyamatokat nehezen lehet elemezni, értelmezni a
fővárostól függetlenül. Ennek ellenére a hangsúlyos turisztikai vonzerők egyértelműen
behatárolhatóak a megye területén, amelyek sokrétű jellegük folytán jelentős vendégforgalmat
biztosít a térség számára. Kiemelt jelentőségű az épített örökséghez kapcsolódó idegenforgalom, az
aktív turizmus (kerékpározás, vízi turizmus, lovaglás, természetjárás, horgászat és vadászat),
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egészségturizmus, falusi turizmus, bor- és gasztronómiai turizmus, valamint az üzleti- és konferencia
turizmus (Pest megyei Területfejlesztési Koncepció). A megye területén az alábbi nevezetes
látnivalók és jelentősebb programok találhatók meg:
Látnivalók:





















Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Skanzen), Szentendre
Duna-Ipoly Nemzeti Park
Rám-Szakadék (Dobogókő-Dömös)
Kilátás a Prédikálószékről (Visegrádi-hegység)
A Pilis sziklabarlangjai
Ulcisia Castra Szentendrén és a térség római erődrendszere (őrtornyok, hídfők)

Dobogó-kő
Teleki-Wattay kastély (Pomáz)
Szentendre belvárosa
A visegrádi Fellegvár és a Salamon-torony, Királyi Palota és Herkules-kút
Az esztergomi Bazilika
Az esztergomi vár
Víziváros (Esztergom)
Szob és látnivalói (Gregersen és Luczenbacher Kastély, Börzsöny Múzeum)
Verőce (Életfa, Duna-parti támfal, Migazzi Kastély)
Vác (kúria, Fehérek Temploma, Nagypréposti Palota, Váci Székesegyház és Püspöki
Palota)
Drégely Vára
Bánki-tó
Dunakanyar és túraútvonalai
Dunakanyar és a kisvasutak (Kemencei Múzeumvasút, Királyréti, Szobi, Nagybörzsönyi
kisvasutak)

Rendezvények:









Szentendrei Nyár
Koronázási Hétvége (Gödöllő)
Dunakanyar Művészeti Hetek
Gödöllői Kastélynapok
Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok
Váci Tavaszi Fesztivál
Szentendrei Tavaszi Napok
Hűvös Pincék, Forró Kemencék (Nagybörzsöny)
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Váci Világi Vigalom
Zsámbéki Szombatok
Summerfest
Forma-1 Magyar Nagydíj (Mogyoród)
TáncoLó Fesztivál
Szentendre Éjjel Nappal Nyitva
Szent Márton Újborfesztivál és Libator (Szentendre)

Nógrád megye:
Nógrád megye fő turisztikai vonzerejét az elragadó természeti környezet, a palóc néphagyományok,
valamint a számos műemlék és kulturális érték jelenti. Ezek közül kiemelkedő szerepű Pásztó
műemléki városközpontja, a szécsényi várnegyed és a világörökség részeként is ismert HollókőiÓfalu. A megye területén az alábbi nevezetes látnivalók és nagyobb rendezvények találhatók meg:
Legfontosabb látnivalók:















Hollókői-Ófalu világörökségi helyszín (természeti és kulturális értékei)
Nógrád várának romjai, Nógrád
Mikszáth-kúria, Horpács
Madách-kúria, Csesztve
Szécsény várának romjai, egykori országgyűlés helyszíne, Szécsény
Ferences templom és kolostor, Szécsény
Fehérkő várának romjai, Sámsonháza
Salgó vára, Boszorkány-kő, Szilvás-kő, Salgótarján
Somoskő vára, Salgótarján (Somoskő)
Palóc út, mint tematikus turisztikai útvonal
Pásztó természeti és kulturális örökségei
Ipolytarnóci ősmaradványok
Szirák, Teleki-Dégenfeld-kastély, Bozó-kúria
Bárnai vulkáni kövek

Rendezvények:





Tarjáni tavaszi Művészeti Fesztivál, Salgótarján
Nemzetközi Dixieland Fesztivál, Salgótarján
Folklórfesztivál, Salgótarján
Nemzetközi tájékozódási futóverseny
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 Húsvét, Várjátékok, Pünkösd, Folklór fesztivál és palóc szőttes fesztivál, Hollókő

Heves megye:
Eger városát Magyarország legszebb barokk városai között tartják számon, ahová a műemlékek
mellett kiváló borai és gyógyvizei is sok turistát vonzanak. A Tisza-tó partja népszerű üdülőövezet, a
Mátra és a Bükk turistaútjai pedig az aktív kikapcsolódás kedvelői számára kínálnak kikapcsolódási
lehetőséget. A megye területén az alábbi nevezetes látnivalók és jelentősebb programok érhetők el:
Látnivalók:












Szilvásvárad (természeti és lovas turizmus, erdei vasút)
Egri borvidék (borturizmus, kulturális turizmus)
Gyógyfürdők (Eger, Bükkszék, Egerszalók)
Mátraderecskei mofetta
Parádsasvár vára, üveggyára, kristály múzeuma
Sirok vára
Eger városa (műemléki épületek, az egri vár, múzeumok, kulturális eseményei)
Szalajka-völgy
Fátyol-vízesés
Kékestető
Ilona-völgyi-vízesés

Rendezvények:
 Szilvásváradi Outdoor-fesztivál, Lovas-napok
 Eger kulturális eseményei (Országos Népviseleti Kiállítás és bemutató, Végvári
Vígasságok, Agria Nemzetközi Néptánctalálkozó, Agria Nyári Játékok, az Egri Vár Napja,
Regionális Kórushangverseny, Népzenei Fesztivál, Palócgála, Országos Bábfesztivál,
Szépasszony-völgyi Fesztivál, Eger Ünnepe, Garantált programok, Egri Bikavér Ünnepe,
Bormustra, Borszentelés, Borszalon, Tavaszi Fesztivál)

Borsod-Abaúj-Zemplén megye:
A megye magas erdősültséggel, s változatos táji adottságokkal rendelkezik. Hegyvidéki települései
kedvelt üdülő- és kirándulóhelynek számítanak. Számos történelmi és kulturális műemlék mellett itt
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található a világörökség részévé választott Aggteleki-cseppkőbarlang, a Tokaj-hegyaljai kultúrtáj, az
Európában egyedülálló Miskolc-tapolcai barlangfürdő, Lillafüred a Palota Szállóval, a Hámori tóval
és az ország legnagyobb vízesésével, az iskoláiról és kultúrájáról híres Sárospatak, a boráról világhírű
Tokaj, a matyó-hímzéséről közismert Mezőkövesd, illetve 12-8 millió évvel ezelőtt élt ősemlős, a
Rudapithecus

Hungaricus

koponyacsontjai

(Borsod-Abaúj-Zemplén

megye

területfejlesztési

koncepciója).
Látnivalók:








Edelény (régészeti lelőhely, Borsodi földvár, L’Huillier-Coburg kastély, Borsodi tájház)
Jósvafő (gyógybarlang)
Aggteleki Nemzeti park, és Aggtelek barlangjai (UNESCO világörökség)
Rudabány régészeti leletei (Rudapithecus Hungaricus, Őshominida-lelőhely)
Mezőkövesdi gyógyvíz
Tokaji borvidék és a tokaji aszú, Tokaj-hegyalja borvidék
Miskolc városa (termálvíz, barlang, műemléki épületegyüttesek, Diósgyőri vár,
múzeumok és kiállítóterek, régészeti lelőhely)
 Sárospatak (Rákóczi-vár, Rozgonyi-vár)
 Bodrogkeresztúr (csodarabbi sírja és zsidó emlékek)
Rendezvények:
 Jósvafő: Gömör-Tomai fesztivál, Jósvafői szüret)
 Aggtelek: Gömör-Tomai Hagyományőrző Húsvét, Óévbúcsúztató Koncert a Barlangban)
 Miskolc: Nemzetközi Ásványfesztivál, Utazás Kiállítás, Belvárosi Zenés Esték, Diósgyőri
Várjátékok, Nemzetközi Operafesztivál, Dixieland Fesztivál, Kaláka Folk-fesztivál,
Miskolci Őszi Fesztivál
 Sárospatak: Szent Erzsébet Ünnep, Pünkösdi Gyermektánc Találkozó, Zempléni Fesztivál,
Dixieland és Blues Fesztivál
 Tokaj: Tokaji Borok Fesztiválja, Tokaji Művésztelep, Hegyalja Fesztivál, Tokaji
Filmmustra, Tokaji Ősz, Tokaj-Hegyaljai Szüreti Napok
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Szlovák oldal
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117A sz. ábra: Az összes látogató számának alakulása a határmenti régiókban
Forrás: A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala adatai alapján végzett saját számítás

117B sz. ábra: Az összes látogató számának alakulása a határmenti járásokban
Forrás: A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala adatai alapján végzett saját számítás

Az adatok azt mutatják, hogy a turisták számára az összes megfigyelt határmenti térség közül a
legvonzóbb az Érsekújvári, a Szenci és a Dunaszerdahelyi járás. Az előző évben ezeket a járásokat
több, mint 67 (Érsekújvár), illetve 63 (Szenc) és 62 (Dunaszerdahely) ezer turista látogatta meg. Az
egész megfigyelt időszak alatt lényegesen nagyobb értékeket mutattak a többi járással való
összehasonlításban. E járások magasabb látogatottságának egyik oka a kedvelt természetes és
termál fürdőhelyek és aquaparkok száma az adott régiókban. Érdekes azonban e három határmenti
régió közötti különbség. A fenti táblázatból látható, hogy 2008 – 2013 közötti években a látogatók
száma Érsekújvár és Szenc járásokban nem egész 17, illetve 15 ezerrel csökkent, míg
Dunaszerdahelyen több mint 9 ezerrel növekedett. Turisztikailag legkevésbé érdekes régiók a
Tőketerebes és Nagykürtös. 2013-ban csak 13, illetve 6 ezer látogató járt itt. A Nagykürtösi járás
szenvedte el a legnagyobb látogatócsökkenést az egész időszakban, a turisták számának csökkenése
a megfigyelt időszakban megközelítőleg 28 százalék. A megyék tekintetében a legkedveltebb
úticélnak Pozsony megye számít. Látogatottsága az utóbbi évben meghaladta az egy millió
látogatót. A jelenség fő oka a kedvező földrajzi fekvés, mely Szlovákiát összeköti Csehországgal,
Ausztriával és Magyarországgal, valamint a szolgáltatások és attrakciók szélesebb és színesebb
kínálata a látogatók számára a többi megye által kínált lehetőségekkel való összehasonlításban. Az
egész határmenti sávra (az összes szlovák határmenti járás összegzése) vonatkozó látogatottsági
adatokat figyelve azonban látható a fejlődés negatív iránya. Ezen térség látogatottsága az egész
időszak alatt 10 százalékkal csökkent.

2008
351296

2009
318002

2010
291669

2011
320614

2012
337478

2013
381031

Abszolút
változás
2013-2008
29735

146930

121184

127918

130154

149762

146722

-208

99,86

150462

157457

145820

131490

132447

147718

-2744

98,18

349056
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288706

288379

319526

323247

-25809

92,61

Hazai látogatók száma az egyes években
NUTS3
Pozsony megye
Nagyszombat
megye
Nyitra megye
Besztercebánya
megye

Százalékos
változás
2013/2008
108,46
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Kassa megye

233661
201999
191493
192413
187805
209442
-24219
34A sz. táblázat Hazai látogatók száma a határmenti megyékben
Forrás: A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala adatai alapján végzett saját számítás

Hazai látogatók száma az egyes években
LAU1
Pozsony V
Szenc
Dunaszerdahely
Komárom
Érsekújvár
Léva
Nagykürtös
Losonc
Rimaszombat
Nagyrőce
Rozsnyó
Kassa - környéke
Tőketerebes
Transhusk+ SK
(Σ LAU1)

2008
9318
41280
23801
15752
38214
18396
6575
12857
22773
9037
23986
19477
19072

2009
12215
29859
16516
17359
39830
19022
6047
9001
22435
5762
18643
18881
19694

2010
12446
24568
19567
19946
37745
20057
5331
9626
22393
5821
15375
17382
14698

2011
10353
24919
19907
17312
35411
18856
5112
8782
17674
6636
14631
21629
14807

2012
13324
32021
27913
17882
35396
16284
3729
10874
20183
10279
13877
21598
11941

2013
16160
35658
27273
17263
35863
17885
4802
9544
18590
12051
15618
22931
11464

260538

235264

224955

216029

235301

245102

89,63

Abszolút
változás
2013-2008
6842
-5622
3472
1511
-2351
-511
-1773
-3313
-4183
3014
-8368
3454
-7608

Százalékos
változás
2013/2008
173,43
86,38
114,59
109,59
93,85
97,22
73,03
74,23
81,63
133,35
65,11
117,73
60,11

-15436

94,08

34B sz. táblázat Hazai látogatók száma a határmenti járásokban
Forrás: A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala adatai alapján végzett saját számítás

A hazai látogatók számáról szóló adatokból látszik, hogy az összes vizsgált határmenti megye közül
csak Pozsony megye ért el látogatószám növekedést 2008 – 2013 években. Az utolsó megfigyelt
évben a megyét az előző évhez képest nem egészen 9 százalékkal több turista látogatta meg.
Abszolút értékben ez a növekedés 30 ezerrel több turistát jelentett. Határmenti járások
tekintetében növekedést ért el Pozsony V, Dunaszerdahely, Komárom, Nagyrőce (Revúca) és Kassa
– környéke járás. A többi elemzett járásban a megfigyelt időszakban csökkent a hazai látogatók
száma. A belföldi látogatók legnagyobb csökkenését a Tőketerebes járás könyvelhette el. 2008-ban
ezt a járást 19 ezer belföldi turista látogatta meg, míg 2013-ban már csak megközelítőleg 11,5 ezer.
Százalékban kifejezve ez 40 százalékos csökkenést jelent. A hazai turisták számának jelentős
csökkenése figyelhető meg még Rozsnyó, Nagykürtös és Losonc járásokban. Az egész tárgyalt
határmenti területen a hazai turisták száma nem egész 6 százalékkal csökkent.
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2008
563110

2009
447017

2010
476312

2011
559264

2012
601850

2013
692823

Abszolút
változás
2013-2008
129713

126547

98117

100441

107956

116454

116987

-9560

92,45

107789

85404

89217

89035

85505

90722

-17067

84,17

106858

76297

73774

78603

82343

77004

-29854

72,06

Külföldi látogatók száma az egyes években
NUTS3
Pozsony megye
Nagyszombat
megye
Nyitra megye
Besztercebánya
megye
Kassa megye

Százalékos
változás
2013/2008
123,04

123285
89116
89712
97022
95375
105209
-18076
35A sz. táblázat Külföldi látogatók száma a határmenti megyékben
Forrás: A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala adatai alapján végzett saját számítás

Külföldi látogatók száma az egyes években
LAU1
Pozsony V
Szenc
Dunaszerdahely
Komárom
Érsekújvár
Léva
Nagykürtös
Losonc
Rimaszombat
Nagyrőce
Rozsnyó
Kassa - környéke
Tőketerebes
Transhusk+ SK
(Σ LAU1)

2008
11623
36513
28534
9738
46072
13647
2233
4876
3866
1220
14521
4427
3071

2009
14677
26119
20697
8138
32231
10822
1609
2859
3261
641
8593
2588
3139

2010
13383
15457
21385
6494
33488
13343
1469
3267
4201
575
7098
1788
2694

2011
10539
19399
23111
5905
34201
12806
1527
3534
3828
759
5830
2576
2616

2012
12594
26901
31886
5887
30804
13516
1541
4239
3687
1160
5215
2856
2031

2013
13962
27105
34468
6345
31793
13115
1541
4133
3762
1034
5700
2640
1623

180341

135374

124642

126631

142317

147221

85,34

Abszolút
változás
2013-2008
2339
-9408
5934
-3393
-14279
-532
-692
-743
-104
-186
-8821
-1787
-1448

Százalékos
változás
2013/2008
120,12
74,23
120,80
65,16
69,01
96,10
69,01
84,76
97,31
84,75
39,25
59,63
52,85

-33120

81,63

35B sz. táblázat Külföldi látogatók száma a határmenti járásokban
Forrás: A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala adatai alapján végzett saját számítás

A határmenti megyék hazai turisták által való látogatottság elemzéséhez hasonlóan a külföldi
turisták látogatottságáról szóló adatokból is látható, hogy a 2008 – 2013 évek értékének
összehasonlításánál csupán Pozsony megyében látható növekedés. Százalékban kifejezve az utolsó
figyelt évben Pozsony megyét 23 százalékkal több külföldi turista látogatta meg, mint az első évben.
Másrészt viszont legnagyobb csökkenés Besztercebánya megyében figyelhető meg. A megye
külföldi turisták általi látogatottsága 28 százalékkal csökkent, ami abszolút értékben 30 ezer
látogatót jelent. A határmenti járások összehasonlításában csak a Pozsonyi és Dunaszerdahelyi
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járásban figyelhető meg növekedés turisták számának tekintetében. Mindkét járásban a külföldi
turisták száma 2008 – 2013 között 20 százalékkal nőtt. A külföldi turisták számának legjelentősebb
csökkenése Rozsnyó járásban következett be. Az utolsó megfigyelt évben a járást 60 százalékkal
kevesebb külföldi turista látogatta meg, mint az első évben. Az egész határmenti területre
vonatkozó adatokból látszik, hogy a külföldi turisták általi látogatottság nem egészen 19 százalékkal
csökkent. Abszolút értékben kifejezve 2013-ban 33 ezerrel kevesebb külföldi turista látogatta meg a
határmenti térséget, mint 2008 évben.
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118A sz. ábra: Az összes vendégéjszaka számának alakulása a határmenti megyékben
Forrás: A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala adatai alapján végzett saját számítás

118B sz. ábra: Az összes vendégéjszaka számának alakulása a határmenti járásokban
Forrás: A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala adatai alapján végzett saját számítás

A látogatottság negatív irányú alakulása a vendégéjszakák számában is megfigyelhető. A
legnagyobb csökkenés a Losonc, Rozsnyó és Nagykürtös járásokban figyelhető meg. A
vendégéjszakák száma ezen járásokban a megfigyelt időszakban 40, 48, illetve 54 százalékkal is
csökkent. Az összes vizsgált régióból csupán háromban volt megfigyelhető vendégéjszakák
számának növekedése. A Dunaszerdahelyi járásban ez a szám 2008 – 2013 években 2 százalékkal
növekedett, Nagyrőce járásban megközelítőleg 14 százalékkal, és Pozsony járásban nem egész 34
százalékkal. Abszolút értékben kifejezve a vizsgált időszakban legnagyobb csökkenés az Érsekújvár
(72 ezer látogatóval kevesebb) és Rozsnyó (a különbség 42 ezer látogató) járásokban tapasztalható.
Másrészt viszont a legnagyobb növekedést a Pozsonyi (13 ezer vendégéjszakával több) és Nagyrőcei
(3,5 ezer látogatónak megfelelő növekedés) járások érték el. Az egész határmenti térség
tekintetében a vendégéjszakák száma közel 240 ezer látogatóval csökkent. Százalékban kifejezve ez
nem egész 20 százalékos csökkenést jelent.

Hazai vendégek vendégéjszakainak száma az egyes években

Abszolút

Százalékos
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NUTS3
Pozsony megye
Nagyszombat
megye
Nyitra megye
Besztercebánya
megye
Kassa megye

2008
849879

2009
757496

2010
697874

2011
735778

2012
887909

2013
990975

változás
2013-2008
141096

535248

462812

476944

462825

525291

516547

-18701

változás
2013/2008
116,60
96,51

394633
388365
399795
343965
314401
349294
-45339
127059
112226
112315
111472
110709
111704
-153546
5
7
0
5
5
9
530677
443222
408791
396454
376867
422945
-107732
36A sz. táblázat Hazai vendégek vendégéjszakáinak száma a határmenti megyékben
Forrás: A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala adatai alapján végzett saját számítás

Hazai vendégek vendégéjszakainak száma az egyes években
LAU1
Pozsony V
Szenc
Dunaszerdahely
Komárom
Érsekújvár
Léva
Nagykürtös
Losonc
Rimaszombat
Nagyrőce
Rozsnyó
Kassa - környéke
Tőketerebes
Transhusk+ SK
(Σ LAU1)

2008
15463
71512
53621
33952
104821
49097
33384
28036
103057
22843
56047
54823
40363

2009
19425
57711
36370
38069
109270
49564
33409
18062
121924
13546
40729
53344
39499

2010
19308
44503
37823
42430
99377
48695
31564
19296
114558
13751
31327
46292
28335

2011
15832
46948
37813
35719
88061
50008
31307
21789
98851
16037
31907
48475
28219

2012
22464
58164
51116
36254
92962
41802
11795
21198
88665
20773
29562
47824
22986

2013
25392
62843
54505
37011
98879
41597
14718
17021
76993
26332
33795
52453
20353

667019

630922

577259

550966

545565

561892

88,51
87,92
79,70

Abszolút
változás
2013-2008
9929
-8669
884
3059
-5942
-7500
-18666
-11015
-26064
3489
-22252
-2370
-20010

Százalékos
változás
2013/2008
164,21
87,88
101,65
109,01
94,33
84,72
44,09
60,71
74,71
115,27
60,30
95,68
50,42

-105127

84,24

36B sz. táblázat Hazai vendégek vendégéjszakáinak száma a határmenti járásokban
Forrás: A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala adatai alapján végzett saját számítás

A hazai vendégek vendégéjszakáinak elemzéséből látszik, hogy a vizsgált időszakban a belföldi
látogatók vendégéjszakáinak száma csak Pozsony megyében mutat növekedést. 2013-ban a hazai
turisták megközelítőleg 141 ezer éjszakával többet töltöttek a turista szálláskapacitásokban, mint a
2008 évben. Százalékban kifejezve így ebben a megyében nem egészen 17 százalékos növekedés
következett be. Másrészről a belföldi látogatók vendégéjszakáinak száma legnagyobb csökkenést
Kassa megyében mutat. Az első és az utolsó figyelt év közötti különbség vendégéjszakák
tekintetében nem egészen 108 ezer. A határmenti járások tekintetében ezen mutató csak a Pozsony
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V, Dunaszerdahely, Komárom és Nagyrőce járásokban tudott növekedést felmutatni. Legnagyobb
növekedést Pozsony V járás érte el, hiszen az utolsó figyelt évben a hazai látogatók 64 százalékkal
több éjszakát töltöttek itt, mint az első évben. Legnagyobb csökkenés a Nagyürtösi járásban látható.
2008 évvel szemben a csökkenés itt 56 százalékos. Az egész határmenti területen is csökkent a
hazai turisták által eltöltött vendégéjszakák száma. Abszolút értékben kifejezve az első vizsgált
évben 105 ezer vendégéjszakával többet töltöttek itt, mint az utolsóban.

Külföldi vendégek vendégéjszakainak száma az egyes években

Abszolút
változás
2013-2008
184457

NUTS3
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Pozsony megye
1009154
818168 871530 1007418
1073480
1193611
Nagyszombat
668919
518272 520432 522800
558597
560179
-108740
megye
Nyitra megye
355486
263031 291645 287607
262005
263367
-92119
Besztercebánya
353890
248902 234006 245443
234691
218366
-135524
megye
Kassa megye
294347
218784 209517 223949
219590
227002
-67345
37A sz. táblázat Külföldi vendégek vendégéjszakáinak száma a határmenti megyékben
Forrás: A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala adatai alapján végzett saját számítás

Külföldi vendégek vendégéjszakainak száma az egyes években

Abszolút
változás
2013-2008
3206
-15119
2635
-12641
-66511
-5956
-3987
-4995
-1722
66
-20233
-5417
-3541

Százalékos
változás
2013/2008
118,28

Százalékos
változás
2013/2008
113,64
82,65
102,68
54,52
63,98
86,41
52,69
60,14
81,61
102,34
38,52
50,21
45,19

LAU1
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Pozsony V
23507
25840
25528
20978
24757
26713
Szenc
87145
63571
35290
52458
71229
72026
Dunaszerdahely
98222
65522
67923
70826
94471
100857
Komárom
27794
18319
15166
13823
14881
15153
Érsekújvár
184666
132759
132517
132761
119136
118155
Léva
43829
31283
41774
42926
41806
37873
Nagykürtös
8428
6441
6882
4435
4223
4441
Losonc
12530
7230
8160
11901
8848
7535
Rimaszombat
9364
9961
9202
9172
8374
7642
Nagyrőce
2816
1428
1676
2307
2696
2882
Rozsnyó
32908
19419
15060
11829
10242
12675
Kassa - környéke 10880
6800
4688
5871
5593
5463
Tőketerebes
6461
8502
5275
7396
3862
2920
Transhusk+ SK
548550
397075
369141
386683
410118
414335
-134215
(Σ LAU1)
37B sz. táblázat Külföldi vendégek vendégéjszakáinak száma a határmenti járásokban
Forrás: A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala adatai alapján végzett saját számítás

75,53

83,74
74,09
61,70
77,12
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A fenti táblázatokban a külföldi turisták vendégéjszakáinak a vizsgált járásokra vonatkozó
statisztikái láthatók. A rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy a külföldi vendégek
vendégéjszakáinak száma csak Pozsony V, Dunaszerdahely és Nagyrőce járásokban növekedett.
Legnagyobb növekedésről Pozsony V járás számolhat be, ahol 2013 évben a külföldi látogatók nem
egész 14 százalékkal több éjszakát töltöttek, mint 2008-ban. Másfelől a külföldi vendégek
vendégéjszakáinak száma legnagyobb mértékben Rozsnyói járásba csökkent. Az első elemzett évvel
való összehasonlításban az utolsó évben a külföldi vendégek több, mint 60 százalékkal kevesebb
vendégéjszakát töltöttek itt. Az egész határmenti térségben a külföldi vendégek megközelítőleg 25
százalékkal kevesebb éjszakát töltöttek itt, mint 2008 évben. Abszolút értékben kifejezve a külföldi
vendégek vendégéjszakainak száma 134 ezerrel csökkent.

2008
15529

2009
17076

2010
17884

2011
20642

2012
22406

2013
22681

Abszolút
változás
2013-2008
7152

11664

11526

11092

10875

13941

13826

2162

118,54

10892

11539

11396

11110

13583

13014

2122

119,48

20379

19833

18746

18523

20326

19731

-648

96,82

Szállásférőhely kimutatás az egyes években
NUTS3
Pozsony megye
Nagyszombat
megye
Nyitra megye
Besztercebánya
megye
Kassa megye

14554

Százalékos
változás
2013/2008
146,06

14352
14321
14354
14623
14278
-276
38A sz. táblázat Ágyszám kimutatás a határmenti megyékben
Forrás: A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala adatai alapján végzett saját számítás

Szállásférőhely kimutatás az egyes években
LAU1
Pozsony V
Szenc
Dunaszerdahely
Komárom
Érsekújvár
Léva
Nagykürtös
Losonc
Rimaszombat
Nagyrőce
Rozsnyó

2008
568
1781
2178
1520
3614
1376
583
1217
1373
522
1991

2009
719
1635
2121
1630
3812
1516
580
1047
1374
444
1784

2010
727
1399
1892
1543
3689
1509
497
951
1345
453
1705

2011
719
1345
1821
1437
3532
1508
507
962
1257
306
1686

2012
1008
1938
2904
1435
4012
2196
503
1046
1239
376
1650

2013
979
1932
2878
1362
4079
1746
452
932
1221
396
1659

Abszolút
változás
2013-2008
411
151
700
-158
465
370
-131
-285
-152
-126
-332

98,10

Százalékos
változás
2013/2008
172,36
108,48
132,14
89,61
112,87
126,89
77,53
76,58
88,93
75,86
83,32
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Kassa - környéke
Tőketerebes
Transhusk+ SK
(Σ LAU1)

1278
1186

1097
1184

1079
1204

1188
1207

1248
1250

1265
1144

-13
-42

98,98
96,46

19187

18943

17993

17475

20805

20045

858

104,47

38B sz. táblázat Ágyszám kimutatás a határmenti járásokban
Forrás: A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala adatai alapján végzett saját számítás

Az egyes járások szállásférőhely számának alakulása a vizsgált időszakban a fenti táblázatokban
szerepel. Az adatokból nyilvánvaló, hogy a megfigyelt időszakban a tárgyalt terület nyugati részében
növekedett a szállásférőhelyek száma, míg a keleti részben csökkent. Megyei szinten az utolsó
elemzett évben a szállásférőhelyek legmagasabb száma Pozsony megyében volt, míg Nyitra
megyében volt ez a szám a legkisebb. A két megye közötti különbség 2013-ban megközelítőleg 10
ezer szállásférőhelyet tett ki. Járási szinten a legnagyobb kapacitással az Érsekújvári járás bírt
(ebben a járásban 2013-ban megközelítőleg 4 ezer szállásférőhely volt). Ellenben a legkisebb
szállásférőhely számmal a Nagykürtösi járás rendelkezett (nem egész 500 ágy). Százalékban
kifejezve a megfigyelt időszakban a legnagyobb növekedésről a Pozsonyi járás számolhat be (70
százalékos növekedés). Vele ellentétben Nagyrőce járásban következett be a legnagyobb
szállásférőhely csökkenés. A 2008 – 2013 évek közötti időszakban ezen régió kapacitása közel 25
százalékkal csökkent. Az egész határmenti térségben a szálláskapacitás a megfigyelt időszakban
mérsékelten

növekedett.

Abszolút

értékben

kifejezve

a

kapacitás

hozzávetőleg

szállásférőhellyel növekedett, míg százalékos kimutatásban 5 százalékos növekedés mutatkozik.

ezer
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119A ábra: Az összes látogató vendégéjszaka számának átlagos alakulása a határmenti megyékben
Forrás: A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala adatai alapján végzett saját számítás
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119B ábra: Az összes látogató vendégéjszaka számának átlagos alakulása a határmenti járásokban
Forrás: A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala adatai alapján végzett saját számítás

A fenti ábrán látható az összes vendég által eltöltött vendégéjszakák átlagos számának alakulása az
egyes határmenti régiókban 2008 – 2013 években. A határmenti megyék adataiból világosan látszik,
hogy a vendégek átlagosan a legtöbb éjszakát Nagyszombat megyében töltötték. Egy turista
átlagosan 4 éjszakát töltött ebben a megyében. Ezzel szemben a legkevesebb éjszakát a turisták
Pozsony és Kassa megyében töltötték. Egy látogató ezekben a megyékben átlagban 2 éjszakát
töltött. A járások tekintetében látható, hogy az utolsó megfigyelt évben átlagosan a legtöbb
éjszakát a Rimaszombati járás látogatója töltötte. Egy turista átlagosan 4 éjszakát töltött ebben a
járásban. Ezzel szemben átlagosan a legkevesebb éjszakát töltött el a Nagyrőce járásba látogató
turista. Az elemzés kimutatta, hogy ebben a járásban egy látogató átlagosan kevesebb, mint 2
éjszakát töltött. A határmenti járások adatait tartalmazó ábrán látható, hogy többségükben
összehasonlítható számú vendégéjszaka jött ki egy látogatóra.

Belföldi látogatók vendégéjszakáinak átlagos száma a
határmenti megyékben az egyes években
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2,4
2,4
2,4
2,3
2,6
2,6

Abszolút
változás
2013-2008
0,2

Százalékos
változás
2013/2008
108,33

NUTS3
Pozsony megye
Nagyszombat
3,6
3,8
3,7
3,6
3,5
3,5
-0,1
megye
Nyitra megye
2,6
2,5
2,7
2,6
2,4
2,4
-0,2
Besztercebánya
3,6
3,9
3,9
3,9
3,5
3,5
-0,1
megye
Kassa megye
2,3
2,2
2,1
2,1
2,0
2,0
-0,3
39A sz. táblázat Belföldi látogatók vendégéjszakáinak átlagos száma a határmenti megyékben
Forrás: A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala adatai alapján végzett saját számítás

LAU1
Pozsony V
Szenc
Dunaszerdahely
Komárom
Érsekújvár
Léva
Nagykürtös
Losonc
Rimaszombat

Belföldi látogatók vendégéjszakáinak átlagos száma a
határmenti megyékben az egyes években
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1,7
1,6
1,6
1,5
1,7
1,6
1,7
1,9
1,8
1,9
1,8
1,8
2,3
2,2
1,9
1,9
1,8
2,0
2,2
2,2
2,1
2,1
2,0
2,1
2,7
2,7
2,6
2,5
2,6
2,8
2,7
2,6
2,4
2,7
2,6
2,3
5,1
5,5
5,9
6,1
3,2
3,1
2,2
2,0
2,0
2,5
1,9
1,8
4,5
5,4
5,1
5,6
4,4
4,1

Abszolút
változás
2013-2008
-0,1
0,1
-0,3
-0,1
0,1
-0,4
-2,0
-0,4
-0,4

97,22
92,31
97,22
86,96

Százalékos
változás
2013/2008
94,12
105,88
86,96
95,45
103,70
85,19
60,78
81,82
91,11
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Nagyrőce
2,5
2,4
2,4
2,4
2,0
2,2
-0,3
Rozsnyó
2,3
2,2
2,0
2,2
2,1
2,2
-0,1
Kassa - környéke 2,8
2,8
2,7
2,2
2,2
2,3
-0,5
Tőketerebes
2,1
2,0
1,9
1,9
1,9
1,8
-0,3
Transhusk+ SK
2,6
2,7
2,6
2,6
2,3
2,3
-0,3
(Σ LAU1)
39B sz. táblázat Belföldi látogatók vendégéjszakáinak átlagos száma a határmenti járásokban
Forrás: A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala adatai alapján végzett saját számítás

88,00
95,65
82,14
85,71
88,46

A hazai turisták által eltöltött, egy vendégre átlagosan jutó vendégéjszakák száma a határmenti
régiókban a fenti táblázatban látható. A megyékre vonatkozó adatokból látszik, hogy a megfigyelt
időszak első és utolsó éve között a turisták több éjszakát csak Pozsony megyében töltöttek. Ezt az
érdekességet kiemeli az a feltételezés, hogy a szálláshelyek árai Pozsony megyében, ahol a Szlovák
Köztársaság fővárosa is található és melynek bruttó hazai terméke a többi régiónál jelentősen
magasabb, a legmagasabb kellene, hogy legyenek. Ezzel szemben a belföldi turisták ott töltött
éjszakák iránti érdeklődésének legnagyobb csökkenése Kassa megyében látható. A hozzáférhető
adatokból látszik, hogy Kassa megye egy belföldi látogatója az utolsó vizsgált évben átlagban 2
éjszakát töltött ott, míg 2008-ban ez még 2,3 éjszaka volt. Járások tekintetében Szenc és Érsekújvár
járásokban emelkedett a turisták érdeklődése a szálláshelyek iránt. A többi elemzett határmenti
járásban az érdeklődés csökkent. A belföldi turisták érdeklődésének leglátványosabb csökkenése
Nagykürtös megyében tapasztalható. Míg 2008-ban itt egy turista átlagban 5,1 éjszakát töltött,
2013-ban ez a szám már csak 3,1 éjszaka volt. Százalékban kifejezve a csökkenés nagyjából 40
százalékos. Az egész határmenti régió tekintetében a vizsgált időszakban a csökkenés nem egész 12
százalék.

NUTS3
Pozsony megye
Nagyszombat
megye
Nyitra megye
Besztercebánya
megye

Külföldi látogatók vendégéjszakáinak átlagos száma a
határmenti megyékben az egyes években
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,7

Abszolút
változás
2013-2008
-0,1

Százalékos
változás
2013/2008
94,44

5,3

5,3

5,2

4,8

4,8

4,8

-0,5

90,57

3,3

3,1

3,3

3,2

3,1

2,9

-0,4

87,88

3,3

3,3

3,2

3,1

2,9

2,8

-0,5

84,85
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Kassa megye
2,4
2,5
2,3
2,3
2,3
2,2
-0,2
91,67
40A sz. táblázat Külföldi látogatók vendégéjszakáinak átlagos száma a határmenti megyékben
Forrás: A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala adatai alapján végzett saját számítás
Külföldi látogatók vendégéjszakáinak átlagos száma a
határmenti megyékben az egyes években
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2,0
1,8
1,9
2,0
2,0
1,9
2,4
2,4
2,3
2,7
2,6
2,7
3,4
3,2
3,2
3,1
3,0
2,9
2,9
2,3
2,3
2,3
2,5
2,4
4,0
4,1
4,0
3,9
3,9
3,7
3,2
2,9
3,1
3,4
3,1
2,9
3,8
4,0
4,7
2,9
2,7
2,9
2,6
2,5
2,5
3,4
2,1
1,8
2,4
3,1
2,2
2,4
2,3
2,0
2,3
2,2
2,9
3,0
2,3
2,8
2,3
2,3
2,1
2,0
2,0
2,2
2,5
2,6
2,6
2,3
2,0
2,1
2,1
2,7
2,0
2,8
1,9
1,8

Abszolút
változás
2013-2008
-0,1
0,3
-0,5
-0,5
-0,3
-0,3
-0,9
-0,8
-0,4
0,5
-0,1
-0,4
-0,3

Százalékos
változás
2013/2008
95,00
112,50
85,29
82,76
92,50
90,63
76,32
69,23
83,33
121,74
95,65
84,00
85,71

LAU1
Pozsony V
Szenc
Dunaszerdahely
Komárom
Érsekújvár
Léva
Nagykürtös
Losonc
Rimaszombat
Nagyrőce
Rozsnyó
Kassa - környéke
Tőketerebes
Transhusk+ SK
3,0
2,9
3,0
3,1
2,9
2,8
-0,2
93,33
(Σ LAU1)
40B sz. táblázat Külföldi látogatók vendégéjszakáinak átlagos száma a határmenti járásokban
Forrás: A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala adatai alapján végzett saját számítás

A fenti táblázatok betekintést nyújtanak a külföldi vendégek átlagos vendégéjszakái számának
alakulásába a tárgyalt határmenti régióban. A megyékre vonatkozó adatokból látszik, hogy az első
és utolsó megfigyelt év adatai összehasonlításánál minden megyében a figyelt mutató csökkenése
következet be. A szálláshely szolgáltatások iránti érdeklődés legerőteljesebb csökkenése
Besztercebánya megyében látható. Egy külföldi turista 2008-ban átlagban 3,3 éjszakát töltött itt,
míg 2013-ban ez már csak 2,8 éjszaka volt. Százalékban kifejezve így több, mint 15 százalékos
csökkenés történt. A határmenti járások tekintetében a szálláshely szolgáltatások iránti érdeklődés
növekedése csak Szenc és Nagyrőce járásokban tapasztalható. A további vizsgált járásban a külföldi
turisták által átlagosan eltöltött vendégéjszakák számának csökkenése figyelhető meg.
Legjelentősebb csökkenés Nagykürtös járásban következett be. Egy külföldi turista 2008-ban
átlagban 3,8 éjszakát töltött ebben a járásban, míg 2013-ban ez már csak 2,9 éjszaka volt.
Százalékban kifejezve ez nem egészen 24 százalékos csökkenés jelent.
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A határmenti megyei önkormányzatok internetes oldalai
Megyei önkormányzatok fő
Turisztikai látnivalókról szóló
Határmenti megye elnevezése
internetes oldalai
internetes oldalak
Pozsony Megyei Önkormányzat
www.region-bsk.sk
www.tourcentrope.eu
Nagyszombat Megyei
www.trnava-vuc.sk
www.krajzazitkov.sk
Önkormányzat
Nyitra Megyei Önkormányzat
www.unsk.sk
www.ubytovanienavidieku.sk
Besztercebánya Megyei
www.vucbb.sk
www.branadosrdca.sk
Önkormányzat
Kassa Megyei Önkormányzat
www.vucke.sk
www.terraincognita.sk
41. sz. táblázat Internetes portálok listája

A fenti táblázatban láthatók a határmenti megyei önkormányzatok internetes oldalaira vezető
hivatkozások, melyek az egyes határmenti régiók turisztikai látnivalóinak gazdag kínálatát
tartalmazzák. Ezeken az oldalakon szerepelnek az egyes térségek összes látnivalóján kívül a
legismertebb kulturális rendezvények is, ezek részletes leírásával és időbeosztásával.
A turisztikai látnivalók és a szabadidős tevékenység áttekintését a Duna menti régióban, melyek a
vizsgált térség egész nyugati részében is megtalálhatók, a TRANSDANUBE projekt regionális
stratégiája és regionális akcióterve is tartalmazza. A projekt elsődleges célja a Duna menti régió
turisztikai látnivalóinak fejlesztése a fenntartható mobilitás, a természeti és kulturális örökség
szemszögéből. A jelen projekt egyik eredménye a célterületen fekvő települések, illetve ezek
különböző üdülési és idegenforgalmi látnivalóinak elérhetősége. A települések említett
elérhetőségét ábrázoló térképek alább láthatók.
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120 sz. ábra Települések elérhetősége a Szállás / üdülés víz mellett és vízi sportok kategóriába tartozó helyszínektől
Forrás: Aurex spol. s. r. o., TRANSDANUBE projekt regionális stratégiája és regionális akcióterve
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121 sz. ábra Települések elérhetősége a Szállás / üdülés termálvíz mellett kategóriába tartozó helyszínektől
Forrás: Aurex spol. s. r. o., TRANSDANUBE projekt regionális stratégiája és regionális akcióterve

122 sz. ábra Települések elérhetősége a Kulturális és történelmi emlékek kategóriába tartozó helyszínektől
Forrás: Aurex spol. s. r. o., TRANSDANUBE projekt regionális stratégiája és regionális akcióterve
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123 sz. ábra Települések elérhetősége a Városi turizmus – múzeumok és galériák kategóriába tartozó helyszínektől
Forrás: Aurex spol. s. r. o., TRANSDANUBE projekt regionális stratégiája és regionális akcióterve

124 sz. ábra Települések elérhetősége az Egyéb látnivalók kategóriába tartozó helyszínektől
Forrás: Aurex spol. s. r. o., TRANSDANUBE projekt regionális stratégiája és regionális akcióterve

A következő részben az egyes határmenti megyék legjelentősebb turisztikai látványosságainak
listája található. Az ott szereplő adatok a megyei önkormányzatok internetes oldalairól, a
turizmusra és idegenforgalom támogatására specializált internetes oldalakról, valamint a Szlovák
Idegenforgalmi Ügynökség internetes oldaláról származnak. A listában a legnagyobb és a
legismertebb látnivalók szerepelnek, melyek évente nagy számú hazai és külföldi turistát vonzanak
az egyes megyékbe.

Pozsony megyében található legnagyobb turisztikai látnivalók listája
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125. ábra: Pozsony
Forrás: Bratislava Region Turism megyei idegenforgami szervezet



a legtöbbet fényképezett megmosolyogtató látványosság – Čumil (Bámészkodó) bronz
szobor



egyedülálló városnézés kisvonatról Pozsonyban



a város legdominánsabb helye – a Pozsonyi Vár



leghíresebb történelmi jelentőségű templom – Szent-Márton Dóm vagy Koronázó templom



atipikus tornyú templom – Klarisszák temploma



legrégebbi felszentelt gótikus templom Szlovákiában a Ferences-rendi templom



a legrégebbi kőhíd a Mihály-kapu híd



a legreprezentatívabb palota – Elnöki kastély, korábban Grassalkovich kastély



Szlovákia legszebb klasszicista palotái közé tartozó palota gazdag történelemmel és
egyedülálló értékekkel – Prímás Palota



Szlovákia legrégebbi közkútja a Maximilian – Roland szökőkút Pozsonyban



a római építészet legteljesebb állapotú emléke a Gerulata Oroszváron (Rusovce)



Magyarország első lóvasútja Pozsonyt Szentgyörggyel (Svätý Jur) kötötte össze
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egyedülálló patika – Patika a Vörös rákhoz Pozsonyban



legmagasabb és legmagasabban fekvő elmékmű a Győzelmi szobor (Slavín)



legmagasabb tv torony – Kamzík



legnagyobb szökőkút a Družba (Barátság) szökőkút



első aszimmetrikus lánchíd – dunai Szlovák Nemzeti Felkelés hídja (Most Slovenského
národného povstania)



a világon egyedülálló módon megépített híd az Apollo híd (füleskosár technikával)



egyedülálló Szlovák Nemzeti Irattár



legrégebbi múzeum a Városi Múzeum



legjelentősebb múzeum a Szlovák Nemzeti Múzeum



egyedülálló múzeum az Óra múzeum (Múzeum hodín)



legnagyobb galéria a Szlovák Nemzeti Galéria



Szlovákia első egyeteme az Academia Istropolitana



Legnagyobb területű víztározó a Körtvélyesi víztározó (zdrž Hrušov), mint a Dunacsúny
(Čúnovo) melletti Bősi vízmű része



legátfogóbb rezervátum a Nemzeti Természetvédelmi Terület Devínska Kobyla



legrégebbi közpark Európában a Sad Janka Kráľa



egyedülálló Botanikus kert a Komensky egyetem kertje



egyedülálló vidámpark – Dínópark a Pozsony Állatkertben



első bobpálya Kráľova lúka Kamzík hegy alatt

Nagyszombat megyében található legnagyobb turisztikai látnivalók listája
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126. ábra Kerekes vízimalom Jóka
Forrás: Slovakia Travel



lapidárium a holicsi kastélyban lévő manufaktúra udvarán, Holicson



Szlovákia legforróbb termál forrása Nagymegyeren



legkeresettebb a szlovákiai fürdők közül a világhírű Pőstyén



Szlovákia legforróbb és legszárazabb része a Dunamenti síkság



Szlovákia területén élő emberek legrégebbi képzőművészeti megnyilvánulása a Moraváni
Vénusz (Moravianska Venuša), mely a Moraván (Moravany nad Váhom) településről kapta a
nevét



Európa legnagyobb folyami szigete Csallóköz (Žitný ostrov) a Dunaszerdahelyi járásban



empire stílusú színház, mely az egyetlen ilyen típusú megmaradt épület Közép-Európában
Galgócon (Hlohovec) található



legrégebbi megmaradt nagymorva építészeti emlék Szlovákiában az Antijochiai szent Margit
templom Kopčany (Kopcsány) településen



Szlovákia egyetlen szélmalma Holicson található



Esterházy kastély és vízimalom a Kis-Duna partján Fél (Tomášov) településen
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vízvár Szempte (Šintava) Szereden (Sereď)



kerekes vízimalom Jókán (Jelka)



vízi park a Bősi tározónál



parkerdővel körülvett termálpark Nagymegyeren (Veľký Meder)



barokk stílusú Sárga kastély Dunaszerdahelyen (Dunajská Streda)



Közép Európa legrégebbi platán ligete Galgócon (Hlohovec)



Benyovszky Móric – híres szlovák utazó és az egyesült Madagaszkár első királyának
szülőháza Verbón (Vrbové) található



habán udvar Ószombaton (Sobotište)



Berencs várrom Berencsváralján (Podbranč)



leghatékonyabb gyógyfürdő bőrbetegségek gyógyítására Büdöskőn (Smrdáky)



Korlátkő várrom Korlátkőn (Cerová)



Szent György körtemplom és szecesszió stílusú szlovák ház Szakolcán (Skalica)



Baťa – csatorna a Morva folyón Szakolcán keresztül vezet



Városi műemlékvédelmi rezervátum Nagyszombaton (Trnava)



Chotek család mauzóleuma, Brunszvik – Chotek kastély és Ludwik van Beethoven emlékház
Alsókorompán (Dolná Krupá)



Smolányi kastély, Molpír múzeum és Driny barlang Szmolányban (Smolenice)

Nyitra megyében található legnagyobb turisztikai látnivalók listája
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127. ábra: Komáromi erődrendszer
Forrás: Slovakia Travel



Zobori erdős sztyep Nyitrán



Nyitrai vár



Nagytapolcsányi kastély (Topoľčiansky zámok)



legnagyobb erődrendszer Osztrák – Magyar Monarchia korából Komáromban (Komárno)



Malonyai Arborétum (Arborétum Mlyňany) Barskisfaludon (Vieska nad Žitavou)



bölénypark Kislócon (Lovce)



vízimalom Gútán (Kolárovo)



Csicsói holtág (Číčovské mŕtve rameno)



nemzeti ménes Kistapolcsányban (Topoľčianky)



barlanglakások Borfőn (Brhlovce)



Szlovák Központi Csillagvizsgáló Ógyallán (Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove)



Szlovák Mezőgazdasági Múzeum Nyitrán (Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre)



Dunamenti Múzeum Komáromban (Podunajské múzeum v Komárne)



legrégebbi szláv keresztény emlékek Nyitrabajnán (Bojná)
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Egyházmegyei Múzeum a Nyitrai várban



legrégebbi megmaradt egyházi emlék a gímeskosztolányi kis templom (Kostoľany pod
Tribečom)



Szlovákia legnagyobb platánfája, mint Európa hét legnagyobb élő organizmusának egyike,
Komjátomban (Komjatice)



Szlovákia legrégebben lakott területe a Radosna melletti Ördög kemencéje barlang
(Radošina jaskyňa Čertova pec)



Andrej Bagar színház Nyitrán



városi palota (Megyeháza) Nyitrán

Besztercebánya megyében található legnagyobb turisztikai látnivalók listája
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128. ábra: Selmecbánya
Forrás: Slovakia Travel



Pusztavár Zólyomban (Zvolen)



Garamszentbenedeki kolostor (Hronský Beňadik)



volt bányászváros Selmecbánya (Banská Štiavnica) a környékbeli műszaki emlékeivel
szerepel az UNESCO listáján



Fekete – garami erdei kisvasút Feketebalogon (Čiernohronská železnička v Čiernom Balogu)



Úrvölgy (Špania dolina) jellegzetes bányászházakkal és történelmi központ maradványaival
népi építészeti védett területe



Körmöcbányai pénzverde



Graramszegi evangélikus fatemplom (Hronsek)



Holt denevérek barlangja Sebesérnél (Jaskyňa mŕtvych netopierov pri Bystrej)



Hermánd melletti Hermándi barlang (Harmanecká jaskyňa)



barlang Bystrianska jaskyňa



Szlovákia egyik legrégebbi természetvédelmi területe az Erdőbádony őserdeje (Badínsky
prales v Badíne)



Kőtenger Kisülés településnél (Malá Lehota)



Geopark Novohrad – Nógrád Fülek mellett (Fiľakovo)



bazaltvízesés Somoskői vár alatt Sátorosbánya mellet (Šiatorská Bukovinka)



Gyűgyi mésztufa rendszer – Római fürdő Gyúgy mellett (Dudinské travertíny – Rímske
kúpele pri Dudinciach)



volt bányászváros Besztercebánya (Banská Bystrica)



arborétum Kysihýbel Selmecbányánál (Banská Štiavnica)



Boróka – erdei arborétum Zólyomnál (Borová hora pri Zvolene)



erdei skanzen Feketebalog (Čierny Balog)



Bagolyvár Sőreg felett (Šurice)



Breznóbányát (Brezno) és Tiszolcot (Tisovec) összekötő Gömöri fogaskerekű vasút



víztározók Selmecbánya mellett



Hodrushámori víztározók (Hodrušské tajchy pri Hodruši-Hámre)



Nyustyai (Hnúšťa) török híd



kőhíd az Ipoly folyón Poltáron
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Király – hegy (Kráľova Hoľa) – itt található Szlovákia öt legnagyobb folyójának forrása és
vízválasztója



az Alacsony Tátra Nemzeti Park legmagasabb hegye a Ďumbier



Murányi fensík (Muránska planina) Nemzeti Park



Štiavnické vrchy - Északi Kárpátok legnagyobb vulkanikus hegysége

Kassa megyében található legnagyobb turisztikai látnivalók listája
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129. ábra: Kassai gótikus Szent Erzsébet dóm
Forrás: Slovakia Travel



Szlovák Paradicsom Nemzeti Park (Národný park Slovenský raj)



Szlovák Karszt Nemzeti Park (Národný park Slovenský kras)



Bányász Múzeum Gölnicbánya (Gelnica)



Krasznahorka vára (hrad Krásna Hôrka) Rozsnyó közelében



Zemplén legismertebb zarándokhelye Klokočov



Szepességi Múzeum Iglón (Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi)



gótikus kőhíd Lelesznél (Leles)



Káposztafalvi kolostorrom (kláštorisko v Hrabušiciach)



Zemplényi Múzeum Nagymihály (Zemplínske múzeum v Michalovciach)



fahíd a Hernád folyón Kluknón (Kluknava)



ritka népi építészeti emlék Kisazaron (Malé Ozorovce)



Széles – tó víztározó (vodná nádrž Zemplínska Šírava)



Domicai barlang Kecső határában (Kečov)



Dobsinai jégbarlang (Dobšinská ľadová jaskyňa pri Dobšinej)



Krasnahorkai barlang (Krásnohorská jaskyňa pri Krásnohorskej Dlhej Lúke)



Martonházi argonit barlang (Ochtinská aragonitová jaskyňa pri Ochtinej)



Herlányi gejzír



Tokaji borvidék



Szepesi vár és környéke Szepesváralja mellett (Spišské Podhradie)



Szent Miklós püspök templom Oroszsebesen (Ruská Bystrá)



Szentlélek templom Zsigrán (kostol Ducha Svätého v Žehre)



Betléri kastélypark



gótikus Szent Erzsébet székesegyház Kassa

ÖSSZEGZÉS
Az elemzett határmenti megyék mindegyike rendelkezik a szabadidőtöltés bőséges lehetőségeivel
(tekintve a lehetőségek számát vagy sokszínűségét), azonban a feldolgozott elemzés rámutatott
bizonyos negatív jelenségekre, melyek hosszútávon jelentősen csökkenthetik az idegenforgalom
versenyképességét az egész vizsgát területen. A hazai és külföldi turisták látogatottsági adatait
nyújtó, elérhető idegenforgalmi statisztikákból látható, hogy majdnem az összes határmenti
járásban csökkent vagy stagnált a látogatottság a megfigyelt időszakban. A hazai turisták általi
látogatottság az egész vizsgált területen 6 százalékkal csökkent, a külföldi turisták általi
látogatottság pedig közel 19 százalékkal. Ezt követően ez a tendencia a hazai és külföldi vendégek
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által a szálláshelyeken töltött vendégéjszakák átlagos számában is megmutatkozott. A
vendégéjszakák száma a hazai vendégek tekintetében a megfigyelt időszakban, az egész térségben
12 százalékkal csökkent, a külföldi vendégek tekintetében pedig nem egész 7 százalékkal. Azonban
paradox módon a vizsgált időszakban nőtt a szálláshely kapacitás, ami az ágyszám kimutatási
adatokból látható. Az egész térségben a megfigyelt időszakban nem egész 5 százalékkal nőtt a
kapacitás, ami abszolút értékben kifejezve az ágyszám közel ezer ággyal való növekedését jelenti. A
feldolgozott elemzésekből kapott fejlődési tendenciák értékelésénél azonban nem szabad
figyelmen kívül hagyni, hogy a vizsgált időszakban jelentkezett a gazdasági világválság, mely jelentős
mértékben befolyásolhatta az elemzett statisztikákat.
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2. Szervezeti, pénzügyi, jogszabályozási és fejlesztési keret, valamint a
fenntartható idegenforgalmi és mobilitási projektek
2.1. A turizmus és közlekedés szempontjából meghatározó intézményi környezet

Magyar oldal
A jelen fejezetben röviden bemutatjuk azokat a szervezeteket, illetve együttműködési
lehetőségeket, melyek Magyarországon támogatják a turizmus és a közlekedés fejlesztését. A
szervezetek, intézmények működése mellett szót ejtünk a nevezett gazdasági ágak számára
rendelkezésre álló forrásokról is, melyek révén van esély az egyes fejlesztési elképzelések
megvalósulására.
A turizmus területén több, különböző céllal és szinten létrejött szervezeti forma nyújt támogatást a
vállalkozóknak:
d) Magyar Turizmus Zrt.
e) Tourinform irodák
f) turisztikai desztináció menedzsment szervezetek

a) a Magyar Turizmus Zrt. célja, tevékenysége, szervezeti struktúrája 155
Az intézmény a Magyar Állam által alapított (és a turizmust irányító mindenkori minisztérium,
jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztérium által felügyelt) szervezet, amelynek elsődleges célja a
nemzeti turisztikai és közösségi agrár-, valamint bormarketing tevékenység ellátása. Ezen belül
megszervezi a nemzeti szintű marketing-kommunikációt annak érdekében, hogy a hazai turisztikai
kereslet ösztönzésével növekedjék egyaránt a külföldről érkező és a belföldi turisták száma. Ennek

155

forrás: www.szakmai.itthon.hu
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érdekében külképviseleteket és regionális marketing igazgatóságokat (RMI) működtet a kisebb
illetve konkrétabb célterületek beazonosítása és elérése céljából. A tevékenységi körébe tartozik
továbbá a közösségi agrár- és bormarketing feladatok ellátása is. Hatáskörébe tartozik a Tourinform
irodahálózat gondozása és a TDM szervezetek szakmai koordinációja is.
Hazai vonatkozásban fontos az ország kilenc turisztikai régiójában működő Regionális Marketing
Igazgatóságok (RMI) szerepe is. A hét statisztikai régió mellett külön RMI működik a Balatoni
régióban és a Tisza-tónál (mivel az egyes RMI-k területi hatáskörében nincs átfedés, az adott
turisztikai régió területénél kisebb, a tavi térséggel csökkent területet fed le a két érintett RMI). A
regionális irodák fő feladata a régiók azonosságának kialakítását, a vidék felzárkóztatása és ismertté
tétele, a régiós szolgáltatók minőségi turisztikai termékek kialakítására és szinten tartására való
ösztönzése.

A

belföldi

keresletélénkítés

érdekében

elsődleges

feladat

a

szolgáltatók

versenysemleges piacra juttatása és piacon tartása. Az RMI-k ennek érdekében a régió
marketingtervében foglaltaknak megfelelően kapcsolatot tartanak a helyi turisztikai szolgáltatókkal
és regionális szervezetekkel, részt vesznek a termékfejlesztésben, a kiadványok elkészítésében,
képviselik a régiót, illetve annak szolgáltatóit a belföldi és külföldi turisztikai kiállításokon, valamint
közreműködnek a regionális pályázatok kezelésében és elbírálásában.

b) Tourinform irodahálózat
A Magyar Turizmus Zrt. szakmai irányításával, névhasználati szerződés keretében jelenleg közel 130
turisztikai információs iroda működik Magyarországon. A Tourinform irodák turisztikai
információkkal látják el a területükre érkező belföldi és külföldi turistákat, versenysemleges módon
közvetítik a szolgáltatók kínálatait, kulcsszerepet töltenek be a települési, térségi turisztikai
marketing gyakorlati megvalósításában, segítséget nyújtanak a nemzeti turisztikai kiadványok
terjesztésében, valamint naprakészen tartják a Nemzeti Turisztikai Adatbázisban szereplő mintegy
30.000 hazai turisztikai szolgáltatás adatait.
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c) TDM szervezetek 156
A turisztikai desztinációs menedzsment (TDM) viszonylag új fogalom a hazai turisztikai szakmában,
ennek ellenére jelentős változást hozott a magyarországi turizmus szervezeti életében. Az önkéntes
alapon szerveződő, helyitől a térségi, majd végül regionális és országos szintig kiépített TDM
rendszer kialakítása 2008-ban, két pályázati kiírás (2008-2011) jóvoltából indultak el és
szerveződtek meg a jelenleg működő helyi, térségi és regionális szintű TDM szervezetek.
A szervezeti struktúra kialakítását a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia alapozta meg, azonban a
kezdeti tapasztalatok alapján, valamint a 2014-2020-as támogatási rendszer átalakulásával igény
mutatkozik a TDM rendszer módosítására is (a szakma TDM 2.0 néven emlegeti a körvonalazódó
koncepciót). Az új elképzelések szerint előtérbe kerül a helyi és térségi szint, és a területi
lehatárolás változása mellett (koncentráltabb, a valós desztinációs határokat jobban követő
felépítés) a tevékenységi és hatáskör módosítását is megcélozza: pl. egy-egy adott térség milyen
márka mentén, milyen identitással létezzen tovább, ebbe hogyan integrálódjanak be a helyi
szervezetek, illetve egy-egy szervezetnek milyen esetben legyen hatásköre vagy kötelessége a
piacra vitel, a marketing és az értékesítés.

A

közlekedés

Magyarországon

többféle

struktúra

mentén

szerveződik.

Tanulmányunk

szempontjából első sorban a közösségi közlekedés – autóbuszos, vasúti és vízi személyszállítás – és
a kerékpáros közlekedés bír jelentőséggel.
a) Autóbuszos személyszállítás
Hazánkban a helyközi személyszállításért a közelmúltig a nagyrészt megyei szinten működő, 1970ben alakult, többségi állami tulajdonban álló Volán-társaságok voltak felelősek. 2015. januárjától e
társaságokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő tulajdonába vonták, feladataikat regionális szintű
központokba integrálták. Ezt követően hat regionális vállalat látja el a közforgalmú autóbuszos

156

forrás: http://www.tdmszovetseg.eu
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személyszállítást, valamint az utastájékoztatással, a menetrendek egyeztetésével és a buszpark
fejlesztésével kapcsolatos feladatokat (Dél-alföldi Közlekedési Központ ZRt., Dél-dunántúli
Közlekedési

Központ ZRt., Északnyugat-magyarországi Közlekedési

Központ

ZRt., Észak-

magyarországi Közlekedési Központ ZRt., Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ ZRt.,
Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ ZRt.).

b) Vasúti személyszállítás
A közforgalmú vasúti személyszállítást Magyarországon két társaság látja el: NyugatMagyarországon a Magyar Állam, az Osztrák Köztársaság és a STRABAG SE tulajdonában álló GyőrSopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (GYSEV)157 szolgáltat, az ország nagyobb részén pedig a MÁV-START
Zrt.158 A két személyszállítási vasútvállalat a magyar állammal kötött közszolgáltatási szerződések
alapján látja el feladatait.
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A vasúti közlekedés része a turisztikai célú kisvasutak159. A tulajdonosi kör vegyes: az állami erdei
kisvasutak az illetékes állami erdészethez tartoznak, más kisvasutak magán-, egyesületi vagy
önkormányzati üzemeltetésben és/vagy tulajdonban állnak, a nagycenki Széchenyi Múzeumvasút
pedig a GYSEV tulajdonában és üzemeltetésében áll. Az általunk vizsgált határtérségben jelenleg tíz
kisvasút működik: Felsőtárkány (Heves megye), Gyöngyös (Heves megye), Kemence (Pest megye),
Királyrét (Szokolya, Pest megye), Lillafüred (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), Nagybörzsöny (Pest
megye), Nagycenk (Győr-Moson-Sopron megye), Pálháza (Borsod-Abaúj-Zemplén megye),
Szilvásvárad (Heves megye) és Szob (Pest megye) településeken.

c) Vízi személyszállítás

157
158
159

http://www2.gysev.hu/index.php
http://www.mavcsoport.hu/mav-start/bemutatkozas/bemutatkozas-mav-start-zrt
http://www.kisvasut.hu/

Vízi személyközlekedés a magyar-szlovák határszakaszon elsősorban a Dunán zajlik. A folyón
megvalósuló menetrendszerinti személyszállítást az állami tulajdonban lévő MAHART Passnave
Személyhajózási Kft. végzi. A cég szolgáltatásai már nem a klasszikus értelemben vett vízi
személyszállítást, hanem a kiránduló- és idegenforgalmi igényeket hivatottak kiszolgálni.
A

folyami

személyszállítás

klasszikus

személyhajókkal

és

szárnyashajókkal

történik.

A

menetrendszerinti kirándulójáratokon kívül charter és hajós rendezvényszervező szolgáltatások is
rendelkezésre állnak. A vállalat számos dunai kikötőt, valamint a MAHART Tours Utazási Irodát tart
fenn.

d) Kerékpáros közlekedés
Magyarországon a kerékpáros közlekedés szervezése két nagy szervezeti szintbe rendeződik.
Egyrészről a helyi önkormányzatok (vagy összefogások, társulások) vállalják a kerékpáros útvonalak
kiépítését és a hozzájuk kapcsolódó programok népszerűsítését. Másrészről a különböző
célkitűzésekkel

rendelkező

kerékpáros

egyesületek

szervező,

tájékoztató,

népszerűsítő

tevékenységet végeznek, kampányokat szerveznek, valamint a hatóságok munkáját segítik szakértői
tanácsadással a minél életszerűbb szabályozás érdekében (közlekedésszervezés, műszaki szabályok
az útvonalak kialakításánál stb.). A fontosabb, ismertebb egyesületek: Kerékpáros Magyarország
Szövetség

(ernyőszervezet),

Kerékpárosbarát

Települések

Országos

Szövetsége,

Magyar

Kerékpárosklub, Magyar Kerékpáros Túrázók Szövetsége, Balatoni Kerékpáros Turisztikai Egylet,
Zöld Utak Egyesület.

Magyarországon több szervezet illetve intézmény foglalkozik a közlekedési infrastruktúra és
közlekedésszervezés témakörével, de a tanulmánynak nem célja mindegyik működésének részletes
bemutatása. A közlekedésért felelős mindenkori minisztérium irányítása alatt működő
Közlekedésfejlesztési

Koordinációs

Központot

azért

emeljük

ki,

mert

feladatköre

a

közlekedésfejlesztés átfogó és stratégiai koordinálása. Az egyes közlekedési területeket összefogó,
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szabályozásának döntés-előkészítő, javaslattevő tevékenységét az Infrastruktúra Fejlesztési
Főosztálya végzi, ezen belül a Közlekedés-stratégiai Osztály, a Közúti Infrastruktúra Fejlesztési
Osztály, a Kerékpáros Infrastruktúra Fejlesztési Osztály és a Vasúti Infrastruktúra Fejlesztési Osztály
foglalkozik az egyes közlekedési ágakat érintő infrastrukturális hálózatok helyzetének és
fejlesztéseinek kezelésével. Az infrastrukturális rendszerek mellett a Műszaki Támogatási Főosztály
hatáskörébe tartozik a Közlekedési Információs Osztály, Díjstratégiai Osztály, Híd Osztály,
Közlekedésbiztonsági és Forgalomtechnikai Osztály tevékenységének irányítása, amelyek felelősek
az adatgyűjtésért és nyilvántartásért, az egyes típusú utak használatát érintő díjfizetési
struktúrájáért, a hídállományért, valamint a forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági
szabályozásokért.

A regionális fejlesztési ügynökségek és a megyei önkormányzatok által működtetett rendszer
fontos szerepet játszik a területi tervezésben és területfejlesztésben. Az 1990-es évek végén
alakultak meg a regionális szintű döntéshozó testületek, a regionális fejlesztési tanácsok160 (az
ország 7 statisztikai régiója és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén önkéntesen megalakult
Balaton régió), ezek munkaszervezetei a regionális fejlesztési ügynökségek (RFÜ-k). A tanácsok
hatáskörébe utalták a hazai területfejlesztési célú támogatásokról szóló döntési jogot, s az RFÜ-k
végezték a pályáztatás, támogatási szerződések kezelése és az ellenőrzés folyamatát is.
Az ország EU-hoz való csatlakozásával 2004-ben lehetőség nyílt161 egy 3 éves tervezési időszakra
vonatkozóan a Brüsszelből érkező támogatások lehívására, és a Regionális Fejlesztési Operatív
Program (ROP) esetében az RFÜ-k végezték a döntés-előkészítő feladatokat162. A 2007-2013-as

160

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap
projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek
kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet- a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának
általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM–GKM–FMM–FVM–PM együttes rendelet
162
A végrehajtó feladatokért 2004-2006 között a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. volt
a felelős.
161
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tervezési ciklusban163 annyiban változott a rendszer, hogy minden operatív programért a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) volt a felelős, a minden régió számára külön kidolgozott Regionális
Operatív Programért (ROP) is, azonban az RFÜ-k továbbra is végezték az NFÜ-ben működő irányító
hatóság által számukra delegált feladatokat a támogatások lehívása érdekében.
A 2014-2020-as időszakra a korábbi rendszer megszűnt, jelenleg formálódik a 19 megye által
működtetendő döntés-előkészítő és végrehajtó szervezeti rendszer164, amely átveszi a korábban az
RFÜ-k támogatásrendszerben végzett feladatokat (A tanulmány készítése időszakában a
feltételrendszer kialakítása még nem zárult le.). Az RFÜ-ket bevonják az integrált területi és
települési programok készítésébe, amely a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
megyékre, megyei jogú városokra vonatkozó forrásfelhasználás céljait és várható eredményeit
tartalmazzák.

A szervezeti struktúra forrásai
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Az állami tulajdonú vállalatok, mint a Magyar Turizmus Zrt. és a MÁV számára, az éves költségvetési
törvényben biztosítanak elkülönített forrást (pl. turisztikai célelőirányzat, agrármarketing
célelőirányzat, közfeladatok térítése), de kisebb-nagyobb arányban saját bevételekkel is
gazdálkodnak.

163

- Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006 (XII.8.) Korm. rendelet,- a 2007–2013.
programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló
281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,
- A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a
Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános szabályairól szóló 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM
együttes rendelet,
- A regionális operatív programok végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 14/2007. (V. 8.)
MeHVM–ÖTM együttes rendelet, valamint
- A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a
Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
164
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

A TDM szervezetek az alapítóiktól (önkormányzatok, vállalkozók) kapják a működéshez szükséges
források egy részét, de saját bevétel és pályázati lehetőségek nélkül jelenleg a rendszer nem
működhetne (szervezetfejlesztésre eddig 2 alkalommal lehetett pályázati támogatást nyerni).

Ahogy arról már a fentiekben röviden beszámoltunk, Magyarországon 2014-től a harmadik
tervezési időszak telik az európai uniós támogatások igénybevételével történő fejlesztések
megvalósítására165.
A turizmust ösztönző kezdeményezések támogatási forrásait 2004-2006 között a ROP, 2007-2013
között pedig az egyes régiók operatív programjaiban biztosították. 2014-től kettéválik a rendszer oly
módon, hogy a stratégiai szempontból jelentős fejlesztések a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program (GINOP), míg a kisebb, helyi vagy térségi jelentőségű illetve a fő projektetek
kiegészítő beruházások támogatására a TOP nyújt fejlesztési forrásokat (pl. egy kerékpáros
gerincútvonal a GINOP-ban kaphatna támogatást, míg a TOP-ban termékcsomagok, tematikus utak
kialakítása, valamint a megyei jogú városok által tervezett turisztikai csomópontok fejlesztése
kerülhet finanszírozásra). További kisléptékű, falusi turizmus illetve vidékfejlesztési turisztikai
fejlesztésekre a Vidékfejlesztési Program (VP) is nyújthat támogatást. A tanulmány szempontjából
releváns lehet pl. a helyi kisvállalkozások, szolgáltatók fejlesztési elképzeléseinek támogatása.
A közlekedés számára két fejlesztési forrás áll rendelkezésre:
-

A nagyobb méretű, hálózatszerű, infrastrukturális beruházásokat a 2007-2013 tervezési
időszakban a Közlekedés Operatív Program (KÖZOP), a 2014-20 időszakban az Integrált
Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) támogatja.

-

A kisebb, helyi léptékű, kiegészítő fejlesztésekre a regionális operatív programokból, illetve a
jelenlegi tervezési időszakban a TOP-ból lehet forráshoz jutni (pl. alacsonyabb rendű utak és
helyi

165

önkormányzati utak

minőségi

javítása,

környezetbarát

közlekedési

módok

Ún. előcsatlakozási programok, mint a PHARE, az ISPA vagy a SAPARD már 2004 előtt is lehetőséget adtak
célzott beruházások támogatására.
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elterjesztése, a közösségi közlekedés térnyerését szolgáló beruházások, intelligens
információ- és kommunikációtechnológiai fejlesztések, a személyszállítási intermodalitás
feltételeinek megteremtése, javítása).

Szlovák oldal
Az országos idegenforgalom és közlekedés (mobilitás) fejlesztési feltételeinek kialakítása, mint
állami prioritás, a Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztérium
hatáskörébe tartoznak. Ez következik a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa Törvénygyűjtemény
575/2001sz. a kormány és a központi államigazgatás tevékenységéről szóló törvényből, mely szerint
a Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztériuma a központi
államigazgatási szerv ezen a területen.

Idegenforgalom
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Szlovák Köztársaságban az idegenforgalom támogatását, az idegenforgalomban tevékenykedő
természetes és jogi személyek jogait és kötelességeit, a koncepciós dokumentumok kidolgozását és
az

idegenforgalom

fejlesztés

finanszírozását

a

Szlovák

Köztársaság

Nemzeti

Tanácsa

Törvénygyűjtemény 91/2010 sz. az idegenforgalom támogatásáról szóló törvény szabályozza.
E törvény szerint az idegenforgalmi terület feladatait biztosítják:
g) Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztériuma
h) magasabb szintű területi egységek
i) települések
j) a Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztériuma által

irányított közhasznú társaság
k) megyei idegenforgalmi szervezetek
l) területi idegenforgalmi szervezetek
m) turisztikai információs központok.

Lista a vizsgált határmenti területen működő egyes idegenforgalmi szerveztek leírásával alább
látható:
Szlovák Idegenforgalmi Ügynökség (Slovenská agentúra pre cestovný ruch SACR) marketingre és Szlovák Köztársaság idegenforgalmának állami
propagációra specializálódott, a Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi
és Regionális Fejlesztési Minisztérium fenntartói hatálya alá tartozó, állami
közhasznú társaság. A Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma alapította 1995-ben.
Az idegenforgalom támogatása terén a következő feladatok ellátását biztosítja:
a) Szlovákia idegenforgalmának állami propagációja minden formája,
b) az idegenforgalmi piac alapelemei szerinti marketing piackutatás, a kereslet szükségleteinek és

követelményeinek fejlődése, a konkurencia kínálatának elemzése, közreműködés a Szlovák
Köztársaság idegenforgalmi marketingstratégiája kialakításánál,
c) Szlovákia

idegenforgalmi lehetőségei prezentációja színvonalának emelésére irányuló
marketing és propagációs tevékenység,

d) audiovizuális és multimediális propagációs anyagok alkotása, készítése és disztribúciója,

Szlovákia, mint idegenforgalmi úti cél, pozitív arculatának alkotása,
e) országos szlovákiai aktivitások koordinációja Szlovákiában és külföldön, a Szlovákia

idegenforgalmának külföldi kereslettel való összekapcsolása érdekében, Szlovák Köztársaság
részvétele nemzetközi idegenforgalmi kiállításokon és vásárokon,
f) idegenforgalmi információs rendszer kialakítása
g) szlovákiai és külföldi idegenforgalmi szolgáltatók adatbázisának kialakítása,
h) aktuális információk nyújtása tömegmédia számára, sajtótájékoztatók szervezése Szlovákiában

és külföldön, tanulmányi – ismertető utak szervezése külföldi újságírók számára Szlovákiában,
i) együttműködés az üzleti alapú és nem üzleti alapú idegenforgalmi szolgáltatókkal, az

államigazgatás hely szerveivel és önkormányzatokkal, az érdekelt minisztériumokkal és központi
szervekkel, érdekképviseleti szövetségekkel, szakiskolákkal, kutató és tanácsadó szervezetekkel
Szlovákiában és külföldön,
j) az idegenforgalmi területen végzett külföldi vizsgálatok, tanulmányok és aktuális információk

feldolgozása és publikálása,
k) tanácsadói és konzultációs tevékenység az idegenforgalmi szolgáltatók, helyi államigazgatási

szervek és területi önkormányzatok számára,
l) hivatalos külföldi képviseletek kialakítása és hatékony tevékenysége,
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m) nemzetközi együttműködés a nemzetközi idegenforgalmi szervezetekben való tagság alapján.

A vizsgált határmenti területen két megyei idegenforgalmi szervezet is működik. Megyei szervezet
alatt a fenti idegenforgalmi törvény értelmében olyan jogi személy értendő, aki támogatja és
megteremti az idegenforgalom fejlődésének lehetőségeit a megye területén és védi tagjai érdekeit.
A megyei szervezet tagjai a magasabb szintű területi egység, és legalább egy, a területén működő és
az említett törvény értelmében megalapított területi szervezet. Az érintett megyei idegenforgalmi
szervezetek listája:
Pozsonyi Régió Turizmusa (Turizmus regiónu Bratislava) – a szervezet
2012.02.15-én alapította a Pozsony Megyei Önkormányzat és a
Pozsonyi Idegenforgalmi Szervezet (Bratislavská organizácia cestovného
ruchu - Bratislava Tourist Board).

Megyei Idegenforgalmi szervezet Kassa Megye (Krajská organizácia
cestovného ruchu Košický kraj) – a szervezet 2012.12.10-én alakult, az
alapító tagjai a Kassa Megyei Önkormányzat és a területi idegenforgalmi
szervezetek Kassa – Turizmus, Szepesség, Szlovák Paradicsom és a Zemplényi Területi
Idegenforgalmi Szervezet.
A határmenti térség szlovák oldalán öt területi idegenforgalmi szervezet is működik. A fenti törvény
szerinti területi szervezetek az idegenforgalom fejlődésének lehetőségeit a megye területén
támogató és megteremtő, tagjai érdekeit védő jogi személyek. Amennyiben a területi szervezet
tevékenysége meghaladja megyének határát, úgy a közgyűlése dönt arról, melyik megyei
szervezetbe fog tartozni. Az érintett területi idegenforgalmi szervezetek listája:
1. Pozsonyi Idegenforgalmi Szervezet (Bratislavská organizácia cestovného ruchu)
2. Szenci régió (Región Senec)
3. Területi Idegenforgalmi Szervezet Žitný ostrov – Csallóköz (Oblastná organizácia cestovného
ruchu Žitný ostrov – Csallóköz)
4. Turisztikai Nógrád és Podpoľanie (Turistický Novohrad a Podpoľanie)
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5. Kassa Turizmus (Košice Turizmus)

Támogatások mértéke egyes években euróban
2012
2013

2014

Szlovák Idegenforgalmi
Ügynökség (Slovenská agentúra
3662978,00
3042978,00
3042978,00
pre cestovný ruch - SACR)
Pozsonyi Régió Turizmusa
252108,20
254000,00
254000,00
(Turizmus regiónu Bratislava)
Megyei Idegenforgalmi szervezet
Kassa Megye (Krajská organizácia
0,00
0,00
34749,10
cestovného ruchu Košický kraj)
Pozsonyi Idegenforgalmi Szervezet
(Bratislavská organizácia
394806,00
394806,00
397486,00
cestovného ruchu)
Szenci Régió (Región Senec)
47923,00
47923,00
47923,00
Területi Idegenforgalmi Szervezet
Žitný ostrov – Csallóköz (Oblastná
55500,00
55500,00
55500,00
organizácia cestovného ruchu Žitný
ostrov – Csallóköz)
Turisztikai Nógrád és Podpoľanie
18777,20
18777,20
20183,92
(Turistický Novohrad a Podpoľanie)
Kassa Turizmus (Košice Turizmus)
157154,91
157089,25
157089,25
42. sz. táblázat: A Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztériuma által odaítélt
támogatások összegei
Forrás: Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztériuma

A fenti táblázatból látszik, hogy az érintett szervezetek többsége minden elemzett évben
megközelítőleg azonos mértékű pénzügyi támogatást kapott. Kivételt képez a Szlovák
Idegenforgalmi Ügynökség, amely 2013 és 2014 években, összehasonlítva a 2012 évvel, körülbelül
600 ezer euróval kevesebb támogatást kapott feladatainak teljesítésére, és a Megyei
Idegenforgalmi Szervezet Kassa Megye, amely 2012 és 2013 években nem kapott a Közlekedési,
Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztériumtól semmilyen pénzügyi támogatást.
Az idegenforgalmi feladatokat teljesítő szervezetek aktuális fejlesztési terveinek listája:
Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztériuma
 Idegenforgalmi fejlődési stratégia 2020-ig
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Szlovák Idegenforgalmi Ügynökség
 Idegenforgalmi ügynökség marketingstratégiája 2014 – 201 évekre
Pozsony Megyei Önkormányzat
 Idegenforgalmi fejlesztési koncepció
 Tanulmány az idegenforgalom jelenlegi állapotáról és beruházási lehetőségeiről
 Idegenforgalmi fejlesztési stratégia
 Pozsony Megye idegenforgalmi kommunikációs stratégiája
 A jelenlegi állapot feldolgozása és acélterületen lévő kulturális – turisztikai célpontok új
közlekedési tábláinak kihelyezési javaslata
Nagyszombat Megyei Önkormányzat
 Elemzési – stratégiai dokumentum
 Idegenforgalmi fejlesztési stratégia Nagyszombat megye területén 2008 – 2013
 Egységes kerékpárút koncepció Nagyszombat megye területén
 Idegenforgalmi fejlesztési akcióterv Nagyszombat megye területére
Nyitra Megye Önkormányzata
 Nyitra megye idegenforgalmi fejlesztési stratégiája 2006 – 2013 évekre
Besztercebánya Megyei Önkormányzat
 Besztercebánya megye kultúra és kulturális örökség fejlesztési stratégiája 2010 – 2015
évekre
 Besztercebánya megye idegenforgalmi fejlesztési stratégiája 2007 – 2013 évekre
Kassa Megyei Önkormányzat
 Alsó Zempléni régió idegenforgalmi fejlesztési stratégiája (Kassa megye)
 Szlovák Paradicsom Nemzeti Park régió idegenforgalmi fejlesztési stratégiája (Kassa megye)

Közlekedés
A jelen tanulmány céljaira a mobilitás alatt elsősorban a közúti, vasúti és a kerékpáros közlekedés
értendő. A közlekedésfejlesztés rendje, mint állami prioritás, a Szlovák Köztársaság Közlekedési,
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Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztérium feladata. Jelentős szerepet játszanak a közösségi
közlekedés biztosításában a vizsgált térségben a magasabb szintű területi egységek, települések és
szállítási magáncégek is. A magasabb szintű területi egységek, az Szlovák Köztársaság Nemzeti
Tanácsának Törvénygyűjteménye 416/2001 sz. a néhány kompetencia átruházásáról az
államigazgatási szervekről a magasabb szintű területi egységekre szóló törvény alapján, átvették a
kompetenciákat a vasúti és közúti útszakaszok felett. A települések a SZK NT Tg. 369/1990 sz. a
települések rendjéről szóló törvény alapján gondoskodnak a helyi közösségi közlekedésről, és a
magánfuvarozók a megszerzett licencek és jogosultságok alapján gondoskodnak a személyek és
áruk szállításáról. Az egyes közlekedési módok jogszabályozási kerete, mely befolyásoló tényező az
egyes érintettek számára, alább szerepel.
Jogszabályozás a közúti közlekedés területén
SZK NT Tgy. 135/1961 sz. a közutakról szóló módosított törvénye
SZK NT Tgy. 56/2012 sz. a közúti közlekedésről szóló törvénye (hatályba lépés 2012. március 01.)
Szlovák Köztársaság Közlekedési, Postaügyi és Távközlési Minisztériumának 124/2012 sz. rendelete
a SZK NT Tgy. 56/2012 sz. a közúti közlekedésről szóló rendelet végrehajtásáról
SZK NT Tgy. 8/2009 sz. a közúti közlekedésről és néhány törvény kiegészítéséről és módosításáról
szóló törvény
Szlovák Köztársaság Közlekedési, Postaügyi és Távközlési Minisztériumának 9/2009 sz. rendelete a
közúti közlekedésről és néhány törvény kiegészítéséről és módosításáról szóló törvény
végrehajtásáról
SZK NT Tgy. 71/1967 sz. a közigazgatási eljárásokról szóló törvény
SZK NT Tgy. 725/2006 sz. a járművek közúti közlekedési feltételeiről és néhány törvény
kiegészítéséről és módosításáról szóló módosított törvény (módosított 2013. január 1.)
SZK NT Tgy. 249/2011 sz. a közutak biztonságáról és néhány törvény kiegészítéséről és
módosításáról szóló törvény
Szlovák Köztársaság Közlekedési, Postaügyi és Távközlési Minisztériumának 410/2011 sz. rendelete
a díjköteles autópálya és gyorsforgalmi útszakaszok jelölésének módjáról, matrica mintáról, és
annak elhelyezéséről a gépjárművön
203/2006 sz. kormányrendelet az utasok szállítására használt, a vezetőülésén kívül több mint nyolc
üléssel felszerelt járművekre vonatkozó műszaki követelményekről (módosított 2013. szeptember
01.)
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181/2011/EU rendelet az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet
módosításáról
1071/2009/EU rendelet a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös
szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
1073/2009/EU rendelet az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való
hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról
1370/2007/EU rendelet a vasúti és közúti személyi szállítás közszolgáltatásáról

Jogszabályozás a vasúti közlekedés területén
SZK NT Tgy. 258/1993 sz. a Szlovák Köztársaság vasútjairól szóló módosított törvény
SZK NT Tgy. 259/2001 A Železničná spoločnosť, a.s. vasúti társaságról, valamint a SZK NT Tgy.
258/1993 sz. a Szlovák Köztársaság vasútjairól szóló törvény 152/1997 sz. törvény szerinti
módosításáról
SZK NT Tg. 513/2009 sz. a vasutakról szóló módosított törvény
SZK NT Tg. 514/2009 sz. a vasúti közlekedésről szóló törvény
Szlovák Köztársaság Közlekedési, Postaügyi és Távközlési Minisztériumának 245/2010 sz. rendelete
a személyek szakmai, egészségügyi és pszichikai alkalmasságáról vasút üzemeltetés és vasúti
közlekedés során
Szlovák Köztársaság Közlekedési, Postaügyi és Távközlési Minisztériumának 205/2010 sz. rendelete
a meghatározott műszaki berendezésekről, és meghatározott tevékenységekről, valamint a
meghatározott műszaki berendezéseken való tevékenységekről
SZK NT Tg. 514/2009 sz. a vasúti közlekedésről szóló törvény
Szlovák Köztársaság Közlekedési, Postaügyi és Távközlési Minisztériumának 350/2010 sz. rendelete
a vasutak építési és műszaki rendjéről
Szlovák Köztársaság Közlekedési, Postaügyi és Távközlési Minisztériumának 351/2010 sz. rendelete
a vasúti közlekedés rendjéről

Jogszabályozás a kerékpáros közlekedés területén
135/1961 sz. törvény – Közutakról szóló módosított törvény
8/2009 sz. törvény – Közúti közlekedésről és néhány törvény módosításáról szóló módosított
törvény
Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának 9/2009 sz. rendelete a közúti közlekedésről és néhány
törvény módosításáról szóló módosított törvény végrehajtásáról
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50/1976 sz. a területfejlesztésről és építési rendről szóló módosított törvény (építési törvény)
326/2005 sz. az erdőkről szóló módosított törvény
STN 73 6110 műszaki norma Helyi közutak tervezése
STN 01 8028 műszaki norma Kerékpáros turistajelzés
A tárgyalt terület legjelentősebb közlekedési fejlesztési terveinek listája alább található:
 SZK közlekedési infrastruktúra fejlesztés stratégiai terve 2020-ig
 SZK közösségi és nem motorizált közlekedésének fejlesztési stratégiája 2020-ig
 Közösségi közlekedés fejlesztése az egyéni közlekedés előtt
 Kerékpáros közlekedés és kerékpáros turizmus nemzeti fejlesztési stratégiája a Szlovák
Köztársaságban

Fejlesztési szervezetek
A terület fejlesztésében jelentős szerepet játszanak a regionális fejlesztési ügynökségek. Fő
tevékenységük inkább az érintett résztvevők hálózatba szervezésére és segítésére összpontosul,
hogy közös tevékenységgel biztosítsák a térség fejlődését. Első sorban a régió gazdasági és szociális
potenciálját növelni segítő jogi személyiségek. A SZK NT Tg. 539/2008 sz. a regionális fejlődés
támogatásáról szóló törvény értelmében a regionális fejlődés támogatásában a következő
tevékenységeket végző területi együttműködési szervezetek:
a) alapvető információs szolgáltatások biztosítása a regionális fejlődés területén, pénzügyi eszközök
nyújtása az Európai Uniós alapokból, és a regionális fejlődés finanszírozásának további
lehetőségeinek és forrásainak nyújtása,
b) a projekt kivitelezési területéről szóló információk gyűjtése stratégiai, program-, és fejlesztési
dokumentumok előkészítése, kidolgozása és kivitelezése céljából,
c) a regionális fejlődéssel kapcsolatos fejlesztési tevékenység támogatása a projekt megvalósítás
régiójában,
d) a régiók fejlesztésére irányuló prezentációs rendezvények, szakmai szemináriumok és
továbbképzések szervezése,
e) partnerségek kialakítása és együttműködés a szociális – gazdasági partnerekkel a regionális
fejlődés területén,
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f) elsősorban a területi együttműködés egyszerűsítése és könnyítése, beleértve a regionális, határon
átnyúló, transznacionális és nemzetközi együttműködés egy vagy több formáját,
g) a régió gazdasági és szociális fejlődését támogató projektek és fejlődési tevékenység előkészítése
és megvalósítása,
h) egyéb feladatok teljesítése, amennyiben ez a projekttámogatási szerződésből következik.

A célterület nyugati részében működő regionális fejlesztési ügynökségek:
1. RRA Senec – Pezinok – Regionális Fejlesztési Ügynökség Szenc - Bazin
2. RRA ISTER
3. RRA Južný Región - Regionális Fejlesztési Ügynökség Déli Régió
4. RRA Komárno - Regionális Fejlesztési Ügynökség Komárom
5. RRA Novozámocko - Regionális Fejlesztési Ügynökség Érsekújvári Régió
6. RRA Šaľa – Vágsellye és Vidéke Régiófejlesztési Ügynökség

A célterület középső részében működő regionális fejlesztési ügynökségek:
1. Agentúra pre rozvoj Gemera – Gömör Fejlesztési Ügynöksége
2. Agentúra pre rozvoj južného Slovenska – Dél Szlovákia Fejlesztési Ügynöksége
3. Krajská rozvojová agentúra Banská Bystrica – Megyei Fejlesztési Ügynökség Besztercebánya
4. RRA – Združenie pre rozvoj regiónu GEMER – MALOHONT - Regionális Fejlesztési Ügynökség
– GÖMÖR – KISHONT régió fejlesztési szövetsége
5. RRA pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia - Regionális Fejlesztési Ügynökség Közép
Ipolymente fejlődéséért

A célterület keleti részében működő regionális fejlesztési ügynökségek:
1. Krajská rozvojová agentúra Košického kraja – Megyei Fejlesztési Ügynökség Kassa
2. RRA Kráľovsky Chlmec – Medzibodrožie - Regionális Fejlesztési Ügynökség Királyhelmec Bodrogköz
3. RRA pre rozvoj Dolného Zemplína - Regionális Fejlesztési Ügynökség Alsó Zemplén
fejlődéséért
4. RRA Rožňava - Regionális Fejlesztési Ügynökség Rozsnyó
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5. RRA v Moldave nad Bodvou - Regionális Fejlesztési Ügynökség Szepsi

A határmenti térség fejlődésének fontos szereplője az Európai Területi
Társulás (EGTC). A társulás célja a határon átnyúló, transznacionális és
nemzetközi együttműködés egyszerűsítése és támogatása. A Társulás jogi
személyiséggel és jogképességgel bír. Tevékenységével így jelentősen
segítheti a mobilitás és az idegenforgalom fejlődését a határmenti térségben.
A szlovák – magyar határmenti területen működő két ilyen társulás tevékenységét részletesen
elemzi a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép - európai Segítő Szolgálata – CESCI – számára
készített esettanulmány.
Az Európai Területi Társulás lehetővé teszi a különböző tagállamok csoportosulását a nemzeti
parlamentek által előzőleg ratifikált nemzetközi egyezmény aláírása nélkül. A tagállamoknak
azonban jóvá kell hagyni a leendő tag részvételét a területükön, és az egyezmény értelmezésére és
érvényesítésére érvényes jogrend azon tagállam jogrendje, melyben az EGTC hivatalos székhelye
található. 2014-ben a szlovák – magyar határmenti térségben 13 ilyen társulás működött.
A célterület nyugati részében működő Európai Területi Társulások:
1. Európske zoskupenie územnej spolupráce s ručením obmedzeným Ister-Granum – Ister
Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás
2. Pons Danubii EGTC
3. Arrabona EGTC Ltd (Győr)
4. Rába-Duna-Vág EGTC Ltd. (Tatabánya)
A célterület középső részében működő Európai Területi Társulások:
1. Európske zoskupenie územnej spolupráce Novohrad-Nógrád s ručením obmedzeným –
Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás Novohrad – Nógrád
2. Európske zoskupenie územnej spolupráce Slaná – Rimava s ručením obmedzeným - Korlátolt
felelősségű Európai Területi Társulás Sajó – Rima
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A célterület keleti részében működő Európai Területi Társulások:
1. Ung-Tisza-Túr-Sajó (Hernád-Bódva-Szinva) Limited Liability EGTC
2. Európske zoskupenie územnej spolupráce Kras-Bodva s ručením obmedzeným - Korlátolt
Felelősségű Európai Területi Társulás Karst – Bódva
3. Európske zoskupenie územnej spolupráce ABOV v ABOVE s ručením obmedzeným - Korlátolt
Felelősségű Európai Területi Társulás Abaúj
4. Bodrogközi EGTC Ltd.
5. Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným - Korlátolt
Felelősségű Európai Területi Társulás Via Carpatia
6. Európske zoskupenie územnej spolupráce Torysa - Európai Területi Társulás Tarca
7. Európske zoskupenie územnej spolupráce Svinka – Európai Területi Társulás Szinye

2.2. A magyar-szlovák határszakasz megvalósult projektjei a fenntartható közlekedés és
a fenntartható turizmus fejlesztése témakörében

Magyar oldal
Tanulmányunk e fejezetében a szlovák-magyar határvidék magyar oldalán, a fenntartható
közlekedésfejlesztés és a turisztika témakörében megvalósult fejlesztésekre fókuszálunk, hogy
megismerjük az elmúlt 8 év vonatkozó, európai uniós források segítségével realizált
kezdeményezéseit.
A releváns projektek kiválogatásához a Térkép-Tér166 nevű alkalmazást hívtuk segítségül. Az
alkalmazás egyszerű és gyors hozzáférést nyújt azokhoz a projektekhez, amelyekhez az Európai
Unió társfinanszírozást biztosít (a magyar tagállam által lehívható európai uniós támogatások
eredményeiről ez a felület rendelkezik hivatalos és nyilvános adatokkal). Az Új Magyarország

166

http://terkepter.palyazat.gov.hu/
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Fejlesztési Terv és az Új Széchenyi Terv keretében167 (a 2007-2013-as tervezési időszakban)
támogatott projekteket két nagyobb téma alapján vizsgáltuk meg:


közlekedésfejlesztés: intermodális fejlesztések, kerékpáros fejlesztések, kötött pályás
fejlesztések és közúti közösségi közlekedésfejlesztés altémákban;



turizmusfejlesztés: turisztikai attrakciók fejlesztése altémában.

A projektek területi vizsgálata Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Heves és BorsodAbaúj-Zemplén megye egészére kiterjedt, míg Pest megyében csak a fővárostól északra, keletre és
nyugatra elhelyezkedő járásokra összpontosultunk (Pilisvörösvári, Szentendrei, Szobi, Váci,
Dunakeszi, Aszódi, Gödöllői járásokra).
A módszertanról röviden: a Térkép-Tér rendszerében megtalálható projekteket a kívánt altémák,
illetve a területi egységek figyelembe vétele mellett szűrtük, így hozzájutottunk a kívánt projektek
adataihoz: a projekt pontos nevéhez (valamint a pályázati felhívás számához), a projekt rövid
leírásához,

a

projekt

összköltségvetésének

összegéhez

(önerő+támogatás),

valamint

a

kedvezményezett nevéhez. Az adatbázis alapján egy rövid összefoglaló elemzéssel kívánjuk
bemutatni a jelzett témákban a régió eredményeit.

2.2.1. A fenntartható közlekedésfejlesztésre irányuló projektek bemutatása

A fenntartható közlekedésfejlesztésekre törekedő projektek területi vizsgálata során az elmúlt 11 év
(2004-2015) nemzeti fejlesztési tervei során támogatást elnyert pályázatokat tekintettük át. A
fenntartható fejlesztésen belül különböző altémákat is vizsgálatunk alá vettünk: intermodális

167

A közlekedésfejlesztés témakörébe bevontuk a Nemzeti Fejlesztési Terv (2004-2006-os tervezési időszak)
nyertes pályázatait is tekintettel arra, hogy az érintett fejlesztések lassabb ütemben és nagyobb beruházási összeggel
kerültek megvalósításra, melyek eredményei hosszabb távon is érzékelhetők.
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fejlesztések,

kerékpáros

fejlesztések,

kötött

pályás

fejlesztések

és

közúti

közösségi

közlekedésfejlesztés.
A szlovákiai területekkel határos magyar oldali megyékben összesen 74 olyan projekt nyert el
támogatást, amelynek a célja a fenntartható közlekedés fejlesztése, s amely összesen 187 milliárd
forintnyi beruházást foglal magában.
A projektek számát vizsgálva megállapítható, hogy a legtöbb fenntartható közlekedést elősegítő
projekt Győr-Moson-Sopron megyében jött létre (22 db), ami több, mint ötszöröse a legkevesebb
projektszámmal rendelkező Heves megyénél (4 db).
Fenntartható közlekedéssel kapcsolatos projektek
száma a vizsgált területek esetében (db)
11

22

4
7

Győr-Moson-Sopron
megye
Komárom-Esztergom
megye
Pest megye (csak 7
járás)
Nógrád megye
Heves megye

14

16

Borsod-Abaúj-Zemplén
megye

130. ábra

Győr-Moson-Sopron megye dominanciája két befolyásoló tényezőnek tudható be elsősorban: a
regionális közlekedésben fontos szerepet játszó GYSEV pályázati aktivitásának, valamint az
önkormányzatok fenntartható közlekedésfejlesztés iránti elkötelezettségüknek.
A projektek beruházásának összköltségét vizsgálva elmondható, hogy egy-egy megye esetében
meghatározó az, hogy történt-e nagyberuházás (jellemzően kötöttpályás közlekedéshez
kapcsolható fejlesztések). Ennek tudható be, hogy 3 megye beruházási összköltsége kimagasló:
Győr-Moson-Sopron megye (Sopron–Szombathely–Szentgotthárd vasútvonal fejlesztése), Pest
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megye (Budapest–Esztergom vasútvonal fejlesztésének I. üteme), illetve Borsod-Abaúj-Zemplén
megye (Miskolc város villamos-fejlesztése). Mind a projektek darabszáma, mind összköltségvetése
alapján Heves megye eredménye a legkisebb.
Fenntartható közlekedés fejlesztését célzó beruházások
összköltsége (milliárd forint)
80
70
60
50
40
30
20
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0
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A 74 támogatást elnyert projekt több, mint fele, összesen 38 db a „kerékpárforgalmi létesítmények
építése” altémához kapcsolódik, 22 db a közúti közösségi közlekedés fejlesztését, míg 9 db a
kötöttpályás közlekedés fejlesztését tűzte ki célul. A beruházások forrásigényei közti eltérést jól
mutatja, hogy a kerékpáros közlekedés fejlesztését hivatott projektek összköltsége 4,6 milliárd
forintot tett ki, míg a kötött pályás fejlesztések 163 milliárd forintot. A fenti számok alapján a
vizsgált megyékben a kerékpáros fejlesztések vannak túlsúlyban, kivétel ez alól egyedül Heves
megye, ahol nem történt kerékpáros fejlesztés az elmúlt 11 évben a Térkép-Tér adatai alapján.

2.2.2. A turisztikai célpontok fejlesztésének rövid összefoglalása

Az elemzés kapcsán fontos megemlíteni, hogy a turisztikai projektek adatbázisának adatait szintén a
Térkép-Tér alkalmazása biztosította, amelyek valójában a Nyugat-dunántúli, a Közép-magyarországi
és az Észak-magyarországi Regionális Operatív Programok által támogatott turisztikai fejlesztések.
Jelen fejezetben nem tértünk ki a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap 3. és 4. tengelyében
támogatott kisléptékű turisztikai fejlesztésekre illetve egyéb, a különböző nemzetközi és határon
átnyúló együttműködések kezdeményezéseire sem. Az elemzés alapjául szolgáló adatbázis a 2007
és a 2013 közötti tervezési időszakban megkötött támogatási szerződések projektjeit tartalmazza
(amelyek a nevezett regionális operatív programok kiírásai keretében kerültek támogatásra); a
„turizmus fejlesztése” c. prioritáson belül is a vonzerőfejlesztés altémájába tartozó projektek
kerültek bele a kiválasztott beruházások közé.
A vizsgált 6 megye területén összesen 128 projekt nyert el támogatást, amelyek elsődleges célja a
turisztikai vonzerő fejlesztése a céltérségben. A fejlesztések megyei eloszlásáról elmondható, hogy
Borsod-Abaúj-Zemplén megye rendelkezik a legnagyobb projektszámmal (40 db), majd pedig Heves
(25 db) és Győr-Moson-Sopron megye (20 db). A legkevesebb, turisztikai célpontot érintő projekt
Pest megyében található (11 db).

Turisztikai attrakciófejlesztést szolgáló projektek száma a
szlovák-magyar határtérség magyar oldalán

Győr-MosonSopron megye

KomáromEstregom megye

40

20
16

Pest megye (csak
7 járás)

11

Nógrád megye
25
Heves megye
Borsod-AbaújZemplén megye

132. ábra

15
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A projektek összköltségvetésének vizsgálata tekintetében hasonló eredmény látható, mint a
fejlesztések számában: a legnagyobb forrás Borsod-Abaúj-Zemplén megyére, míg a legkevesebb
Pest megye 7 járására jutott.
A turisztikai vonzerőfejlesztésre fordított beruházások
összköltsége a szlovák-magyar határtérség magyar
oldalán
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Napjainkban egyre több projekt igyekszik kielégíteni a turisták komplex és széleskörű igényeit, ezért
a projektek sokszor (ha nem is nagymértékben) tartalmaznak olyan kiegészítő fejlesztéseket,
melyek aktív turisztikai elemeket is tartalmaznak. Ettől függetlenül az elemzés elsősorban azokra a
projektekre fókuszál, melyek konkrét és megnevezett célja az aktív és fenntartható turizmushoz
kötődő fejlesztések megvalósítása, illetve a fenntartható közlekedési szolgáltatások és a turisztikai
vonzerők összekapcsolásának elősegítése a céltérségben (pl. kerékpáros, gyalogos turizmus,
kisvasúti, hajózási lehetőségek fejlesztése). A legtöbb ilyen jellegű céllal bíró projekt Győr-MosonSopron megyében jött létre (5 db), majd pedig Pest, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (4
db), míg a legkevesebb (3 db) Heves és Komárom-Esztergom megyében realizálódott.
A projektek területi eloszlásának vizsgálatakor láthatóvá vált, hogy a ROP keretein belül támogatást
elnyert turisztikai jellegű projektek egyes megyékben a meglévő és kiemelt turisztikai térségekre
összpontosultak. Ez azt is jelenti, hogy a jelentős turisztikai adottságokkal rendelkező térségek és a

kevésbé frekventált térségek közötti különbségek növekedhetnek (pl. vendégforgalom,
vendégéjszakák száma, s ezáltal a turisztikai árbevétel és jövedelem vonatkozásában is). Ilyen volt
Győr-Moson-Sopron megye, ahol a 7 járásból csak 4, valamint Pest megye, ahol a vizsgált 7 járásból
csak 3 szerzett támogatást a program keretében. Komárom-Esztergom és Nógrád megyében épp az
ellenkező folyamat érzékelhető, e megyék esetében mindegyik járásban vagy megvalósult, vagy a
közeljövőben meg fog valósulni turisztikai vonzerőfejlesztés.
A megyén belüli, turisztikai vonzerőfejlesztésre irányuló projektek eloszlását az alábbi táblázatunk
foglalja össze:
Megye

Győr-Moson-Sopron megye

Komárom-Esztergom
megye

Pest megye

Nógrád megye

Heves megye

Járás
Soproni
Mosonmagyaróvári
Győri
Pannonhalmi
Kisbéri
Oroszlányi
Tatabányai
Tatai
Komáromi
Esztergomi
Gödöllői
Szentendrei
Szobi
Rétsági
Balassagyarmati
Szécsényi
Salgótarjáni
Bátonyterenyei
Pásztói
Hatvani
Gyöngyösi
Füzesabonyi
Pétervásárai
Bélapátfalvai
Egri

Turisztikai
projektek száma
11
2
4
3
1
1
1
6
2
5
2
6
3
2
4
2
3
1
3
3
6
2
2
2
10

Turisztikai projektek
összköltsége (Ft)
8 894 045 426
1 720 231860
1 938 342 760
3 883 514 466
462 972 239
882 552 268
305 166 980
2 167 467 530
531 854 947
3 114 286 509
2 633 712 339
2 882 066 331
1 114 209 485
1 355 942 408
1 260 861 560
2 615 076 033
1 602 750 027
2 779 841 398
660 757 291
4 789 166 215
2 076 416 956
2 609 547 485
1 631 761 216
612 515 403
7 729 324 391
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Megye

Járás

Borsod-Abaúj-Zemplén
megye

Ózdi
Kazincbarcikai
Edelényi
Szikszói
Gönci
Sátoraljaújhely
Sárospataki
Cigándi
Tokaji
Szerencsi
Miskolci
Tiszaújvárosi
Mezőkövesdi

Turisztikai
projektek száma
2
1
4
1
4
2
4
1
4
4
8
1
4

Turisztikai projektek
összköltsége (Ft)
1 423 463 000
336483997
3 919 543 959
975 459 425
3 100 450 887
2 789 053 624
4 300 368 970
449 660 194
1 337 646 705
1 505 271 071
7 276 561 485
161 243 338
2 546 072 777

43. táblázat

Amennyiben a projektek számából általánosíthatunk, akkor megállapíthatjuk, hogy a magyarszlovák határtérségben a legjelentősebb turisztikai járásoknak a Soproni (11 db), az Egri (10 db), a
Miskolci (8 db), a Tatai és a Szentendrei járások tekinthetők.

2.2.3. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program (2007-2013)
közlekedésfejlesztési és turisztikai projektjei

Tanulmányunk e szakaszában bemutatásra kerül a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2007 és 2013 közti időszak 5 kiírásának nyertes projektjeiről készített
projektadatbázis. A fő célunk az, hogy bemutassuk, a két ország közötti együttműködési program
keretein belül milyen fejlesztésekre került sor annak érdekében, hogy a határtérség turisztikai
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szolgáltatásai fejlődhessenek, illetve erősödjenek a két ország közlekedési kapcsolatai. Ezért a
fejlesztési program 3 érintett prioritásának nyertes projektjeit vettük górcső alá168:


Közös turisztikai projektek elősegítése (1.3. Prioritás):
o közös turisztikai termékek fejlesztése;
o a turistalátványosságok és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra kiépítése és
korszerűsítése;
o desztináció menedzsment támogatása - desztináció menedzsment szervezetek
létrehozása, a turisztikai szervezetek közötti hálózatépítés támogatása;
o közös turisztikai termékek promóciós és marketing tevékenységének támogatása, a
többnyelvű információáramlás elősegítése, javítása.



Kisléptékű

közlekedési

infrastruktúra

fejlesztése,

utak,

kerékpárutak,

közösségi

közlekedés fejlesztése (2.3. Prioritás):
o a határ mentén elhelyezkedő településeket összekötő, határon átnyúló utak,
kerékpárutak szélesítése, építése, felújítása;
o határon

átnyúló,

közösségi

közlekedés
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infrastruktúrájának

és

kapcsolódó

szolgáltatásainak fejlesztése; eszközbeszerzés; új, határon átnyúló, rendszeres
közösségi közlekedést lehetővé tévő szolgáltatások fejlesztése, menetrendek
összehangolása (határon átnyúló vasúti, busz- és légi közlekedés);
o Megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása, műszaki tervek, építési tanulmányok,
környezeti hatástanulmányok, vasútfejlesztés vizsgálatára irányuló tanulmányok
készítése.


Folyókon való jobb határátkelési lehetőségek elősegítése (2.4. Prioritás)
o folyókon átívelő kisléptékű hídépítés, -felújítás;
o kompok és kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése;
o tervek, megvalósíthatósági tanulmányok, építési tervek, műszaki tervek, környezeti
hatástanulmányok elkészítése.
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forrás: http://www.husk-cbc.eu/hu/prioritasok

A három prioritás közül a turisztikai fejlesztések témakörében köttetett a legtöbb támogatási
szerződés (36 db), míg a legkevesebb nyertes pályázat a folyókon való jobb határátkelési
lehetőségek elősegítése prioritáson belül realizálódott (7 db). A legnagyobb, fejlesztésekre fordított
összköltséget a kisléptékű infrastruktúra fejlesztése prioritás projektjeire fordították, melynek
összege meghaladta a 28,5 millió €-t.
HU-SK (2007-2013) projektek darabszámának eloszlása
a fenntartható turizmus és közlekedés terén
7

Turisztikai fejlesztések

Kisléptékű közlekedési
infrastruktúrafejlesztés
Folyókon való jobb
határátkelési
lehetőségek elősegítése

23

36
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134. ábra

A HU-SK (2007-2013) projektek összköltsége a fenntartható
turizmus és közlekedés területén

Turisztikai fejlesztések

Kisléptékű
infrastruktúrafejlesztés

Folyókon való jobb
elérhetőség

135. ábra

A projektek átlagos összköltségét vizsgálva megállapítható, hogy a nagy beruházásigénnyel bíró,
folyókon való jobb határátkelés elérhetősége prioritás bír a legmagasabb értékkel (több mint 2
millió €), majd ezt követi a kisléptékű infrastruktúra fejlesztése (több, mint 1,2 millió €), míg a
legkisebb, átlagos projekt összköltséggel a turisztikai fejlesztések rendelkeznek (kevesebb, mint
800 000 €).
A kisléptékű infrastruktúra fejlesztés prioritás esetében érdemes részletesebben is vizsgálódni,
hiszen a TransHusk Plus projekt a fenntartható közlekedési módozatok vizsgálatát helyezi előtérbe.
Ezért ezen a prioritáson belül a kigyűjtött projektadatbázisban további három osztályba soroltuk a
projekteket:
o közúti fejlesztések (jellemzően a határátkelőkhöz köthető útburkolati fejlesztések, illetve a
határtérség jobb elérhetőségét szolgáló utak fejlesztése);
o kerékpárutak fejlesztése (határon átnyúló kerékpárutak kialakítása);
o vasúti és egyéb fejlesztések (vasúti előkészítő tanulmányok létrehozása, közúti közösségi
fejlesztések illetve közlekedésszervezési együttműködések).
E három kategórián belül a kerékpáros fejlesztések bírnak a legnagyobb projektszámmal (10 db),
amit a közúti fejlesztések (8 db), valamint a vasúti és egyéb fejlesztések (5 db) követnek. A
projektek összköltsége és az átlagos projekt összköltségvetés alapján is a közúti fejlesztések bírnak a
legmagasabb értékkel, melyet a kerékpáros, majd pedig a vasúti és egyéb fejlesztések követnek.

Közúti fejlesztések
Kerékpárutak fejlesztése
Vasúti és egyéb fejlesztések

Projektek
száma (db)
8
10
5

Projektek
összköltségvetése (€)
12 410 149
14 375 124
1 731 582

44. táblázat

Projektek átlagos
költségének mérete (€)
1 551 268
1 434 512
346 316
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2.2.4. Az elmúlt időszak jelentősebb projektjeinek összefoglalása

Az alábbiakban azokat az elmúlt 7-8 évben realizálódott jelentősebb kezdeményezéseket gyűjtöttük
össze, melyek hatással vannak vagy lehetnek a további, a régiót érintő fejlődési irányokra, illetve
példát mutathatnak, ötleteket adhatnak a térségi szereplőknek a saját elképzeléseik
megvalósításához. A projekteket – hasonlóan az 1. fejezet struktúrájához – nyugatról keletre
haladva az egyes térségekre bontva gyűjtöttük össze, és ebben a fejezetben röviden bemutatjuk a
legfontosabb eredményeiket és azokat a pozitív hatásokat, melyek érvényesülnek a megvalósítási
helyszíneken és térségükben. A fejlesztések részletei a 6. fejezetben találhatók.

Nyugat-dunántúl (Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megye)
1.

Az 1. sz. főutat tehermentesítő kerékpárút építése Mosonmagyaróvár – Levél – Hegyeshalom
(oh) közötti szakaszon:
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A kezdeményezéssel Mosonmagyaróvár – Levél - Hegyeshalom településeket összekötő
összesen 8,679 km hosszú 2,60 m széles kerékpárút építése valósult meg, amely kapcsolatot
teremt a meglévő térségi kijelölt kerékpárutakkal: a tájékoztató táblák az EuroVelo6
kerékpárút hálózat részét képező Szigetközi kerékpárút, valamint a Fertő menti kerékpárút
felé terelik a turistákat.

2.

Kerékpárút-építés Győr és Abda között
A fejlesztéssel biztonságos és komfortos kerékpáros kapcsolat jött létre a települések között,
lehetővé vált a meglévő kerékpáros forgalom szabályos levezetése a kerékpáros közlekedés
számára tiltott és rendkívül balesetveszélyes 1. sz. főútról. A projekt egyrészt a
hivatásforgalom igényeit elégíti ki, de emellett bekapcsolja Abdát a kerékpáros turisztikai
vérkeringésbe is, amely a falun átmenő (Hegyeshalom – Budapest főforgalmi) vasútvonallal
összekapcsolva jelentős turisztikai és közösségi közlekedést érintő előnyökkel jár.

3.

Győr város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése
Győr Megyei Jogú Város négy központi településrészének (Marcal- Nádor- Ady- és
Gyárváros) kerékpáros közlekedése vált biztonságosabban kerékpározhatóvá azáltal, hogy a
kerékpározás szempontjából egy szerves funkcionális egység jött létre.
A város egységes kerékpárút hálózatának köszönhetően lehetővé vált a budapesti (és
számos külföldi) példához hasonló közösségi kerékpározás feltételeinek megteremtése (a
tanulmány készítésének idejében létesültek a városban a „bérlő-pontok” – 23 terminál, 256
dokkoló).

4.

Dunakiliti - Doborgaz (Dobrohošť) gyalogos és kerékpáros híd (előkészítése)
Dunakilitit és Doborgazt összekötő híd a határtérségben a mikrorégió egyik fontos
fejlesztése lehet, mivel szerves kapcsolódást jelent a magyar és a szlovák területek
kerékpáros közlekedése és gyalogos forgalma terén. A híd építését a tervek szerint 2016-ban
kezdik meg, és várhatóan 2017-ben kerül átadásra.

5.

Duna-menti kerékpárút III. ütem 4. szakaszának Halászi és Darnózseli közötti kerékpárút
építése
A mintegy 8 km-es új útszakasz megépítése része Szigetköz komplex turisztikai fejlesztési
programjának, amely kedvelt célpontja a hazai és nemzetközi kerékpáros turizmusnak (a
térséget behálózzák a jó minőségű, turisztikai vonzerőket is elérő kerékpárutak, és a
turisztikai menedzsment szervezet speciális kerékpáros túracsomagok kiajánlásával is
támogatja a hazai és nemzetközi ismertséget). A kezdeményezés célja a balesetmentes és
környezetkímélő közlekedés feltételeinek megteremtése, valamint közvetlen kapcsolat
létrehozása a határ menti térség és Szigetköz települései között.
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6.

Nyergesújfalu - Bajót települések közötti kerékpárút megépítése
Az Esztergom közelében fekvő települések kerékpárúttal történő összekötése több
szempontból is jelentős hiányt pótol: Nyergesújfalu a környező falvak mikroközpontja, s a
ritka közösségi közlekedés, valamint a kisváros közelsége miatt a bajóti lakosok szívesen
kerékpároznak, ha ügyet szeretnének intézni. A kezdeményezés korábban elfogadott
kistérségi kerékpárút fejlesztési koncepció egyik újabb szakasza (Nyergesújfalu belterületi
kerékpárút megépítése, Nyergesújfalu-Tát közötti kerékpárút megépítése). A további
szükséglet az EUROVELO6 nemzetközi kerékpárútra való rácsatlakozás lehetősége, amely
révén élénkülhet a térségen áthaladó turistaforgalom is.

7.

Tatabánya - Vértesszőlős - Tata településeket összekötő kerékpárút építése az Által-ér
mentén
A mintegy 6,7 km hosszú kerékpárút kiépítését az indokolta, hogy a jelentős közúti forgalmat
bonyolító 1. számú főút erős emelkedők, beláthatatlan kanyarok miatt alkalmatlan a
biztonságos kerékpározásra, az út műszaki átalakítása pedig nem megoldható a szűk
keresztmetszeti lehetőségek és a többszörös hídátívelések miatt. A balesetveszély ellenére a
kerékpáros-forgalom jelentős, s nem csupán a helyi lakosok, hanem a térségen átutazó
turisták körében is. A megépült szakasszal 70 km-t meghaladó, egybefüggő közlekedési és
turisztikai célú kerékpáros nyomvonal alakult ki, amely egyben az EUROVELO6 és a Velenceitó kerékpárútvonallal történő összekötésének egyik fontos szakasza is.

8.

Tatabánya, Tata, valamint a tatabányai és tatai kistérség közúti közösségi közlekedésének
fejlesztése
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A projekt eredményeképpen kialakultak az elektronikus forgalomirányítás feltételei,
korszerűsödött a jegykiadási és díjszabási rendszer, továbbá modern, a fogyatékkal élő
emberek igényeire is tekintettel lévő utastájékoztatási-rendszer valósult meg, végül
hatékonyabbá vált a helyi és helyközi közlekedés összehangolása.
Tatabányán a vasúti pálya szomszédságában átszálló decentrum épült, így két fő átszállóhely
áll az utasok rendelkezésére. Tatán sor került a Fellner úton működő autóbusz-forduló
épületének, valamint a közlekedés által érintett útnak a felújítására. 20 település érintett a
beruházással, 108 autóbuszt és 52 megállóhelyet láttak el dinamikus utastájékoztatási
rendszerrel.

9.

Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő intermodális központ közlekedési kapcsolatainak
fejlesztése
Az új intermodális központ lehetővé teszi a vasúti, a közúti és a kikötői áruszállítás
összekapcsolását. A beruházással Nyugat-Dunántúl legnagyobb közlekedési terminálja jött
létre, amely környezetkímélő módon biztosítja az áruk szabad áramlását és a régió
áruforgalmának optimális bonyolítását. A központtal az ország egyik jelentős vizi-vasútiközúti teherforgalmi közlekedési csomópontja valósult meg.

10.

Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon - megvalósíthatósági
tanulmány készítése
A megvalósíthatósági tanulmány készítésének célja az volt, hogy felmérje a város közösségi
közlekedésbeli hiányosságait, és megvizsgálja a reálisan megvalósítható módozatokat. Az
intermodális központ kialakítását az indokolja, hogy:
o a vasút- és autóbusz-állomás messze esik egymástól, így az átszállás körülményes;
o a vasút állomás megközelítése és maga a felvételi épület is (a leromlott állapota
miatt) balesetveszélyes;
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o nincs összehangolva a vasúti és autóbuszos menetrend;
o a közlekedési módok közötti váltás gyakorlatilag nem, vagy csak jelentős
időveszteség árán lehetséges, emiatt a közúti közösségi közlekedésben nagymértékű
zsúfoltság tapasztalható;
A tanulmányban elfogadott változatú beruházás (a szükséges feltételek teljesülése alapján)
várhatóan 2016-ban kezdődhet meg, és 2018 végén kerülhet átadásra.

11.

Budapest - Esztergom vasútvonal rekonstrukciója, I. ütem
A Budapest Nyugati pályaudvar és Esztergom közötti vasútvonal rekonstrukciója során
átépítették, illetve egy rövidebb szakaszon második vágánnyal bővítették az Újpesti vasúti
híd és Piliscsaba közötti vonalszakaszt. Ugyancsak átépítették a Piliscsaba és Dorog közötti
pályaszakaszt, Dorog és Esztergom között pedig felújítási munkálatokat hajtottak végre. A
rekonstrukciós munkálatok eredményként a pályaszakaszon a sebesség a korábbi óránkénti
60 kilométerről 70–100 kilométeresre növekedett. A tengelyterhelést az Újpesti vasúti híd
és Dorog között 22,5 tonnára emelték.
Ezzel a beruházással (valamint annak második ütemével) hozzájárultak a Budapestet érintő
elővárosi közösségi közlekedés modernizációjához, a műszaki feltételek és az utasok
igényeinek kielégítéséhez.

12.

Transdanube: „Alpokalja – Fertő táj kerékpár barát régió”
A röviden csak Transdanube néven ismert nemzetközi projekt a Duna által érintett –
turisztikailag és közlekedés szempontjából frekventált – területek fejlesztését tűzte ki célul.
A sokszereplős és széleskörű tevékenységeket tartalmazó kezdeményezés azzal a szándékkal
indult útjára, hogy kialakulhasson a fenntartható mobilitás annak érdekében, hogy
környezetbarát módszerekkel fejlesszük a fenntartható turizmust és közlekedést a Duna
régiójában. Ehhez
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o a folyótól távolabb eső turisztikai nevezetességek elérhetőségének javítása,
o a fenntartható közlekedési kapcsolatok fejlesztése,
o a turisztikai szolgáltatások körének bővítése
történt meg.
A címben jelzett projekt koncentrált a Fertőtáj és a Hanság természeti látnivalóinak
megismerhetőségére (NATURAMA utak és kijelölt turistautak révén), mindezt XXI. századi
eszközök igénybevételével (honlap, térkép, promóciós videók).

13.

Környezetbarát közlekedés fejlesztése a Fertő-Hanság területén: kerékpáros turizmus
infrastruktúrájának megteremtése Kapuváron
A Burgenland tartomány vezetésével benyújtott pályázat magyarországi partnere Kapuvár
Város Önkormányzata volt, melynek célja az volt, hogy kerékpáros térséggé váljon a NyugatRábaköz és létrejöjjön a Kapuvári Kerékpáros Régió. A biciklisek számára olyan értékek
váltak kényelmesen elérhetővé, mint a Hanság táji-természeti szépségei, a Rábaköz népi
kismestereinek műhelyei vagy a város közelmúltban megújult történelmi városmagja.

Közép-Magyarország (Pest és Nógrád megye)
1.

Dunaparti panoráma kerékpárút építése Szentendrén
A korábban megvalósult projekt keretében egy 3 km-es új útszakasz került be az
EUROVELO6 hálózatába, kielégítve a természetrajongók igényeit is, mivel a nyomvonala a
déli városhatár és a történelmi belváros határa között, az árvízvédelmi töltésen húzódik. A
beruházás magába foglalt egy pihenőhelyet és kerékpártámaszokkal ellátott megállóhelyet
is.

2.

Kerékpárút és kiszolgáló létesítmények építése a budakalászi Duna parton
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Szintén korábbi beruházás valósult meg a 2,6 km-es új kerékpárút megépítésével, amely
összekapcsolja

Budakalászt

a

budapesti

Római

parton

kezdődő

kerékpárúttal,

Szentendrével, valamint a 11. számú főút mellett futó kerékpárúttal. Továbbá a létesítmény
része a Dunakanyar – Pilis kistérség településeit összekötő úthálózatnak és az
országhatárokon átnyúló EUROVELO 6 hálózatnak is.

3.

Budapest-Szob regionális kerékpárút hiányzó Dunakeszi északi szakaszának kiépítése
A 2007 előtt megvalósult kerékpárút-fejlesztések sorában az utolsó a dunakeszi 2,1 km
hosszú új kerékpárút és kiegészítő létesítményeinek megvalósítása. A projektnek szintén az
ad jelentőséget, hogy – a helyi környezetkímélő közlekedési lehetőség biztosításán túl – az
útszakasz része az EUROVELO6 hálózatnak is.

4.

Salgótarján Észak - Dél irányú kerékpárút kiépítése
A határmenti város egy átfogó közlekedésfejlesztési program részeként valósítja meg a
települést átszelő kerékpárút építését, melynek két szakasza – összesen mintegy 5,8 km –
már megépült, jelenleg folyik a harmadik szakaszának (1,2 km) megépítésére benyújtott
pályázat elbírálása. Jelenleg a biztonságos kerékpáros közlekedés – a 21-es melletti szerviz
úttal kiegészülve – Kisterenye északi végétől a Salgótarjáni Városi Sportcsarnokig tekinthető
kiépítettnek, 12 kilométer hosszúságban. A projekt elsősorban a helyi lakosságnak jelent
előnyt, azonban a város speciális fekvése (határ mellett, kivételes természeti környezetben,
jelentős történelmi és kulturális értékkel) vonzhatja a térségbe érkező turistákat is.

5.

P+R és B+R parkolók kialakítása Szobon, Gödöllőn és Veresegyházán
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A beruházások a helyi vasútállomások mellett valósultak meg, Szobon 105 férőhelyes P+R
parkoló, Gödöllőn 127 férőhelyes P+R és 104 férőhelyes B+R parkoló, Veresegyházán pedig
112 férőhelyes P+R és 40 állásos, fedett B+R kerékpártároló került kialakításra.
A fejlesztések kapcsolatot teremtenek a vasúti, autóbusz-, kerékpáros és autós forgalom
között, elősegítik a közösségi közlekedési eszközök használatát, hozzájárulnak egy
fenntartható közlekedési rendszer kialakításához.

6.

Korszerű forgalomszervezési és utas tájékoztatási rendszer térségi bevezetése Nógrád
megyében
A projekt komoly hiánypótló beruházás volt a megyében, melyet az akkori Nógrád Volán Zrt.
hajtott végre. A legfontosabb eredmények:
o a balassagyarmati és a szécsényi autóbusz-állomásokon az utastájékoztató rendszer
korszerűsítése központi vezérlő berendezés telepítésével;
o az állomások mellett B+R modulos fedett, 2x10 db kerékpár tárolására alkalmas
kerékpártárolók építése;
o 187 autóbusz GPS alapon működő jármű- és flottakövető rendszerrel való ellátása;
o a megye több városában – a frekventált autóbusz megállókban - megállóhelyi kijelzőrendszer egységek telepítése;

7.

Kisvasutak turisztikai célú fejlesztése a Börzsönyben
A kezdeményezés magába foglalta a Királyréti Erdei Vasút fejlesztését, valamint a Kemencei
Erdei Múzeumvasút esetében végrehajtott beruházást is.
A projektnek egyrészt magának a kisvasútnak a „megmentése” volt a célja, azaz megóvni a
létesítményeket a további romlástól, másrészt a turisztikai szolgáltatások körének bővítése,
amely révén nőhet a helyszín népszerűsége is:


kovácsmesterség bemutatása hagyományos eszközökkel
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8.



mozdonyszín felújítása



kapcsolódás a zöldút programhoz



helyi turisztikai információ biztosítása



kerékpár kölcsönzés és tárolási lehetőség biztosítása



játszótér kialakítása



parkolási lehetőség biztosítása



komplex akadálymentesítés biztosítása

Transdanube:

„Egynapos

programcsomagok

kerékpárral

és

közösségi

közlekedés

igénybevételével” ÉS „Egy hét kerékpáron, vonaton és vízen három országban”
A röviden csak Transdanube néven ismert nemzetközi projekt a Duna által érintett –
turisztikailag és közlekedés szempontjából frekventált – területek fejlesztését tűzte ki célul.
A sokszereplős és széleskörű tevékenységeket tartalmazó kezdeményezés azzal a szándékkal
indult útjára, hogy kialakulhasson a fenntartható mobilitás annak érdekében, hogy
környezetbarát módszerekkel fejlesszük a fenntartható turizmust és közlekedést a Duna
régiójában. Ehhez


a folyótól távolabb eső turisztikai nevezetességek elérhetőségének javítása,



a fenntartható közlekedési kapcsolatok fejlesztése,



a turisztikai szolgáltatások körének bővítése

történt meg.
A címben szereplő két kidolgozott túracsomag a projekt keretében került kidolgozásra azzal
a szándékkal, hogy a kerékpáros turizmust összekapcsolják a kulturális-történelmi értékek
helyszíneivel, mindezt lehetőleg a közösségi közlekedési módozatok igénybevételével.

Kelet-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
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1.

ACCESS2MOUNTAIN - Az Alpok- és Kárpátok közlekedési lehetőségeinek javítása a
fenntartható turizmus feltételeinek magasabb szintű biztosításáért
A projektben három, határon átnyúló un. intermodális közlekedési útvonal került kijelölésre
és fejlesztésre az Észak-magyarországi és a Kassai régióban. Az útvonal minden esetben
turisztikai attrakció mellett „halad”, ahova digitális, interaktív információs táblák kerültek
elhelyezésre, továbbá az útvonalak használatát ösztönző rövidfilmek és nyomtatott sajtó
anyagok készültek.
A kezdeményezés elindulását megelőzte annak a folyamatnak a realizálása, miszerint a
turizmus fellendülésével párhuzamosan a személyautó-használat is növekszik, melynek
káros környezeti hatásai komoly problémát jelentenek. Különösen igaz ez a projekt által
érintett fokozottan érzékeny hegyvidéki területek esetén, hiszen azok környezetkímélő
közlekedési módozatokkal – tömegközlekedési, ill. nem motorizált közlekedési eszközzel –
történő megközelíthetősége gyakran korlátozott.
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2.

Kerékpáros létesítmény kialakítása Miskolc- Kistokaj- Mályi- Nyékládháza települések között
(I. ütem)
A megyeszékhely helyi kerékpárút hálózata mellett fontos cél a környező településekkel való
kapcsolatának kiépítése, ezzel is támogatva a fenntartható közlekedést és a környezetkímélő
közlekedési forma népszerűségének növekedését. A beruházás éppen ezt a hiányt hivatott
pótolni, egyrészről a meglévő utak korszerűsítésével, másrészt a hiányzó szakaszok
megépítésével.

3.

Menetrend szerinti közösségi közlekedés logisztikai és IT fejlesztése a Borsod Volán Zrt-nél
A kelet-magyarországi területeken különösen fontos az utasközönség igényeinek és a
modern kor követelményeinek megfelelő, összehangolt és fenntartható közösségi

közlekedési rendszer kiépítése, tekintettel arra, hogy megyében (és a nagyobb térségében)
jóval kevesebb munkalehetőség van, az emberek megélhetését nagyban befolyásolja a
belátható távolságban elérhető munkahely, és az egészségesen teljesíthető hatékony
munkavégzés érdekében a lakosok igénylik a kényelmes utazási feltételek meglétét. Ezt a
feladatot hivatott teljesíteni a beruházás, melynek eredményeként megújult a Borsod Volán
Zrt. kazincbarcikai autóbusz-állomása, sor került az akadálymentesítésre, és kiépült a
társaság utastájékoztatási rendszere a miskolci, kazincbarcikai, ózdi, tiszaújvárosi,
mezőkövesdi, encsi és edelényi autóbusz-állomásain.

4.

Miskolc és Felsőzsolca városok közösségi közlekedésének infrastrukturális fejlesztése
Miskolc és Felsőzsolca közösségi közlekedésének infrastrukturális fejlesztése, más néven az
Okos Pont Projekt megvalósításával olyan utastájékoztató rendszer alakult ki a városban,
melynek köszönhetően valós idejű információk érhetők el a megállókban lévő LEDkijelzőkön.
A járművekbe szerelt fedélzeti eszközök folyamatos online kapcsolatban állnak a
diszpécserközponttal, így az utasok információt kaphatnak a járművek valós tartózkodási
helyéről, várható érkezési idejükről, az esetleges forgalmi eseményekről. A valós idejű
információk nem csak a peroni vagy fedélzeti utastájékoztató eszközökön, hanem mobil
eszközökkel és az interneten is elérhetők. A kiemelt helyszíneken kihelyezett infopultok
pedig szintén a könnyebb tájékozódást segítik.
Az Integrált Utastájékoztatási és Előnyben-részesítési Rendszernek köszönhetően a
villamosok közlekedését a kereszteződésekben „zöld hullám” segíti, így csökkentve a
menetidőt a Tiszai pályaudvar és Felső-Majláth között.

5.

Miskolc városi villamosvasút fejlesztése (nagyprojekt)
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Miskolcon fontos szerepet tölt be a közösségi közlekedés, mely a város kelet-nyugati
tengelyére épül. A közösségi közlekedés iránti igény az elmúlt 7-8 évben erőteljesen
csökkent, amely a szolgáltatási komfort hiányosságai mellett a megváltozott közlekedési
szokásokra, a gazdasági átstrukturálódásra és a növekvő motorizációra vezethető vissza.
A több, mint 100 éves közlekedési infrastruktúra megőrzése, valamint a modern és
fenntartható közlekedési rendszer kiépítése érdekében a város vezetése közlekedéspolitikai
stratégiát dolgozott ki, melyben kiemelt szerepet kap a nagykapacitású kötöttpályás
közösségi közlekedés fejlesztése.
A beruházás révén megújult a jelenlegi villamospálya és környezete (beleértve az
akadálymentesített megállóhelyeket is), további villamosvonal épült ki, amellyel kiváltották
a kevésbé környezetkímélő autóbuszvonalat, továbbá új járműparkot szereztek be, és
természetesen bevezették a GPS alapú modern utastájékoztatási rendszert is.

323

Szlovák oldal
A jó gyakorlatként számontartott projektek finanszírozására elsősorban a „Magyar – Szlovák
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 – 2013” programból került sor. A programból
összesen 287 projekt részesült támogatásban, 142 millió eurót meghaladó összegben. Az alább leírt
mintaprojektek elsősorban a turizmus és a közlekedés-fejlesztés témakörét érintik.
A jó gyakorlat specifikus példájaként a TransHUSK projekt egyik eleme is megemlíthető. A projekt
keretében három internetes alkalmazás készült el, mely a földrajzi információs rendszerek
segítségével megjeleníti az érintett határmenti régiók adatait járás- és megyeszinten. Az egyik
alkalmazás a feldolgozott szociális – gazdasági adatok áttekintésére ad módot, míg a másik az
ebben és az ennek a projektnek az előzmányeként tekinthető TransHUSK projektben elvégzett
háztartási kikérdezések eredményeit mutatja be, és egyben lehetővé teszi az elvégzett forgalmi
felvételek áttekintését. A harmadik alkalmazás a kerékpáros turista útvonalakról és célpontokról
szolgáltat adatokat. Mind a három alkalmazás lehetővé teszi a kiválasztott adatok mentését PDF

formátumba és a térképek kinyomtatását. Az alkalmazásból elérhető továbbá a felhasználói
kézikönyv, mely az egyes funkciókról szolgál információkkal.

136. ábra: A szlovák célrégiók lakosainak száma 2013 évben
Forrás: Az elkészített internetes alkalmazás kimenete

Az egyes alkalmazások elérhetők a következő internetes portálokon:
1. A feldolgozott szociális – gazdasági adatokat nyújtó alkalmazás
gis.donauregionen.net/transhusk_data

2. Az elvégzett háztartási kikérdezések és forgalmi felvételek eredményeit nyújtó alkalmazás
gis.donauregionen.net/transhusk_surveys

3. A kerékpáros turista útvonalakról és célpontokról adatokat nyújtó alkalmazás
gis.donauregionen.net/transhusk_cyklo

A célterület nyugati része
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1) Határmenti nemzetközi közlekedés – Nemzetközi buszjárat „Bratislava-Nové SND –
Jarovce – Rusovce – Čúnovo – Rajka útvonalon”
A projekt célja a Szlovák Köztársaság és Magyarország szomszédos települései fejlődéséhez való
hozzájárulás egy nemzetközi buszjárat bevezetésével. Az érintett szomszédos régiókban évről évre
növekszik a naponta Pozsonyba munkahelyre, iskolába, vásárlás céljából, szolgáltatások
igénybevétele okán vagy kulturális programokon való részvétel céljából utazó lakosok száma.
Rendszeres buszjárat bevezetése így ideális közlekedési kapcsolatot hozott létre ezen települések
között. A projekt a nemzetközi közösségi személyszállítás kialakításának jó példájaként tekintthető.
A projekt fő partnere:Pozsony Főváros Önkormányzata
EU hozzájárulás:

323 370.40 EUR, teljes költségvetés: 391 024.00 EUR

kezdés időpontja:

2009.09.02., befejezés időpontja: 2010.11.30.

2) Kerékpárutak határok nélkül – tanulmányok és tervek
A projekt a határon átnyúló elérhetőség javítását és a szlovák – magyar határmenti közösségek
közötti kommunikáció jobbítását célozta meg. A projekt specifikus célja az építészetre és a mérnöki
tervekre irányuló geológiai kutatások megvalósíthatósági tanulmánya, és a 250 kilométer hosszú,
szlovák – magyar határmenti régiókon áthaladó kerékpárútvonal építési engedélyének
dokumentációja volt. A projekthez a közvetlen közelben fekvő, és ezért hasonló természeti
környezettel, kultúrával, hagyományokkal rendelkező és az idegenforgalom fejlődéséhez közös
érdekkel fűződő 5 közösség illetve térség csatlakozott. A csatlakozó térségek a következők:
Csilizköz, Tőkési ág, Dunajská magistrála, Warkun és Vámosszabadi település. A projekt a
kerékpárutak és idegenforgalom fejlesztésének, valamint a határon átnyúló együttműködés jó
példájának tekinthető.
A projekt fő partnere:ISTER Regionális Fejlesztési Ügynökség
EU hozzájárulás:

706 358.48 EUR, teljes költségvetés: 872 077.69 EUR

kezdés időpontja:

2009.12.01., befejezés időpontja: 2010.06.30.
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3) Kerékpárutak határok nélkül – 1. építési szakasz
A projekt átfogó célja az elérhetőség és a kommunikáció javítása a szlovák – magyar határmenti
régióban. A projekt specifikus célja a szlovák határmenti térségben található 4 kistérség és a magyar
Vámosszabadi község összekapcsolása újonnan épített és kijelölt kerékpárutakkal. Ebben a
szakaszban megközelítőleg 101 kilométer kerékpárút vált elérhetővé. A projekt a kerékpárútfejlesztések jó gyakorlataihoz sorolható a szlovák – magyar határmenti régióban, és egyben
kapcsolódik az előző projekthez.
A projekt fő partnere:Tőkési Ág Kistérség Településeinek Szövetsége
EU hozzájárulás:

2 709 847.72 EUR, teljes költségvetés: 2 446 879.69 EUR

kezdés időpontja:

2012.11.01., befejezés időpontja: 2014.10.31.

4) Révkomárom (Komárno) – Vág (Váh) – Komárom kerékpárút, és csatlakozása a
nemzetközi útvonalhoz
A projekt során egy új kerékpárút épült a Vág (Váh) és a Vág - holtág partján, a révkomáromi
Monostori erőd körül vezető szakasz kiépítésével és a meglévő, Bécsen, Pozsonyon és Budapesten
áthaladó nemzetközi Eurovelo 6 kerékpárúthoz való csatlakozással együtt. A projekt a kerékpárútfejlesztés jó gyakorlataihoz sorolható a szlovák – magyar határmenti régióban, és egyben
kapcsolódik a két előző projekthez.
A projekt fő partnere:Révkomárom városa
EU hozzájárulás:

1 574 633.82 EUR, teljes költségvetés: 1 852 510.38 EUR

kezdés időpontja:

2009.12.01., befejezés időpontja: 2010.11.30.

5) Bősi vízmű Körtvélyesi víztározója határon átnyúló elérhetőségének javítása
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A projekt célja egy lehetséges buszjárat megszervezése Somorja (Šamorín) város és Rajka település
között. A projekt kedvező hatása a helyi lakosokra a települések közötti kapcsolat megtartásán és a
turizmus fejlesztésén mutatkozott meg. A közösségi közlekedés révén fejlődő határon átnyúló
turizmus eszméje sorolja ezt a fejlesztést a jó gyakorlatok közé.
a projekt fő partnere: Nagyszombat Megyei Önkormányzat (Trnavský samosprávny kraj)
EU hozzájárulás:

105 741.70 EUR, teljes költségvetés: 124 402.00 EUR

kezdés időpontja:

2009.09.01., befejezés időpontja: 2011.08.31.

6) Dobrogaz (Dobrohošť) – Dunakiliti gyalogos és kerékpáros híd
A projekt fő célja az elérhetőség és a kommunikáció javítása a közös szlovák – magyar határmenti
régióban. A cél több konkért eredménnyel érték el, úgy, mint egy megvalósíthatósági tanulmány
kidolgozásával, az érintett terület kimérésével, geometriai terv elkészítésével, környezeti
hatásvizsgálat (EIA) és projektdokumentáció kidolgozásával az elvi, azt követően pedig az építési
engedélyhez, végül a kiviteli terv elkészítésével. A projekt a jó gyakorlat példájának tekinthető
elsősorban a határon átnyúló infrastrukturális beruházások és a turizmusfejéesztés támaköráben.
A projekt fő partnere:Vízgazdasági Építő Társaság, állami vállalat
EU hozzájárulás:

914 447.42 EUR, teljes költségvetés: 1 077 700.00 EUR

kezdés időpontja:

2012.01.01., befejezés időpontja: 2014.10.31.

7) Rendszeres buszjárat létrehozása Nagymegyer (Veľký Meder) – Győr útvonalon,
turizmus és foglalkoztatottság támogatás céljából
A projekt fő célja az elérhetőség és a kommunikáció javítása a közös szlovák – magyar határmenti
régióban. A személyszállítási szolgáltatás javítása Nagymegyer (Veľký Meder) és Győr városokban,
illetve azok környékén ösztönzi a határmenti régió lakosainak mobilitását, megkönnyíti a munkába,
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iskolába járásukat, a kulturális, sportolási lehetőségek, stb. elérhetőségét. Ez a projekt a határon
átnyúló közösségi közlekedés, turizmus és mobilitás támogatásának jó példájaként szolgál.
A projekt fő partnere:Nagymegyer Város Önkormányzata (Samospráva mesta Veľký Meder)
EU hozzájárulás:

440 487.00 EUR, teljes költségvetés: 518 220.00 EUR

kezdés időpontja:

2013.05.01., befejezés időpontja: 2015.04.30.

8) Vasútvonal Pozsony – Dunaszerdahely – Komárom (Bratislava – Dunajská Streda –
Komárno)
A vasúti személyszállítás üzemeltetéséről a ŽSR 131 vonalon: Pozsony – Dunaszerdahely – Komárom
(Bratislava – Dunajská Streda – Komárno) szóló szerződés alapján 2012. márciusától a vonal
üzemeltetését a RegioJet magántársaság biztosítja. Ennek a projektnek, illetve vonalnak a
finanszírozása nem a Magyar – Szlovák Határon Átnyúló Együttműködési Programból (2007 – 2013)
történt, azonban a mobilitás és az idegenforgalom fejlesztés jó példájának tekinthető a határmenti
régióban. A magáncég jelenléte ezen az útvonalon elsősorban az elért teljesítményekben
mutatkozik.
2011 év – 789 ezer utas (Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.)
2012 év – 1.252 millió utas (RegioJet)
2013 év – 1.776 millió utas (RegioJet)
2014 év – 2.025 millió utas (RegioJet)

9) TRANSDANUBE Projekt
A projekt célja a fenntartható mobilitás fejlesztése a Duna vonalán, vasúti, buszos, kerékpáros és
hajó közlekedés kihasználásával, valamint a fenntartható turizmus koncepciójának átültetése a
gyakorlatba a Dunamentén, ami elősegíti az európai politikák céljainak és stratégiáinak elérését,
valamint a nemzetközi együttműködés erősítését minden szinten. Ezen a nemzetközi projekten
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összesen 14 pénzügyi partner, 35 társult partner és megfigyelő működött közre, 8 országból. A
projekt társfinanszírozója az Európai Regionális Fejlesztési Alap, és a Délkelet Európa program
kertén belül valósult meg. Ez a projekt megfelel számos, a TransHUSK+ projekt feltételeihez hasonló
paramétereknek, ezért szerepel a jó gyakorlatok között.
A projekt fő partnere:Osztrák Környezetvédelmi Ügynökség (szlovák partner Pozsony Megyei
Önkormányzat volt)
EU hozzájárulás:

2 015 375.00 EUR, teljes költségvetés: 2 371 030.00 EUR

kezdés időpontja:

2012.10.01., befejezés időpontja: 2014.09.30.

A célterület középső része
1) Kerékpáron Hollókőről Murányaljáig– határon átnyúló kerékpárutak megvalósításának
előkészítése
A projekt lényege a 190 kilométer hosszú kerékpárkörút projektdokumentációjának előkészítése, a
kerékpárút várhatóan a következő településeken és városokon halad keresztül: Hollókő, Rimóc,
Szécsény, Ludányhalászi, Nógrádszakál, Litke, Ipolytarnóc, Kalonda (Kalonda), Losonc (Lučenec),
Poltár (Poltár), Rimaszombat (Rimavská Sobota), Fülek (Fiľakovo), Salgótarján, Kisbárkány, és
Hollókőn ér majd véget. A projekt eredményei: a projektdokumentáció a területi határozathoz, a
kerékpárkörút építési engedélye és a kiviteli tervdokumentáció. Ez a projekt jó gyakorlatként
mutatható be a turizmus- és a kerékpáros közlekedés fejlesztésére a határmenti régiókban.
A projekt fő partnere:Nógrád Megyei Önkormányzat
EU hozzájárulás:

432 977.99 EUR, teljes költségvetés: 509 385.87 EUR

kezdés időpontja:

2010.04.01., befejezés időpontja: 2011.03.31.

2) Megvalósíthatósági tanulmány a vasúti forgalom újraindításáról az Ipoly-völgyben
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A projekt célja a vasúti forgalom újraindítási lehetőségeinek megvizsgálása volt az Ipoly folyó
határmenti térségében. A vasúti pálya ebben a térségben több mint 100 éve épült, azonban 1963ban a Drégelypalánk és Hont települések közötti szakaszt lebontották, és nemrég az Ipolytarnóc –
Losonc (Lučenec) útvonalon is megszűnt a közlekedés. A projekt jelentősége a vasúti
személyszállítás és a turizmus fejlesztésében rejlik.
A projekt fő partnere:NEOGRADIENSIS Regionális Társulás
EU hozzájárulás:

94 138.10 EUR, teljes költségvetés: 112 091.00 EUR

kezdés időpontja:

2009.08.01., befejezés időpontja: 2010.07.31.

3)

Feketebalog

és

Nagybörzsöny

erdei

vasutak

együttműködése,

koordinált

idegenforgalom fejlesztés
A projekt az erdei kisvasutak szakaszainak megújítására és az idegenforgalom fejlesztésére irányult
Feketebalog (Čierny Balog) és Nagybörzsöny térségben. Alapvető célja az idegenforgalom bővítése
szabadidő eltöltés új lehetőségeinek biztosításával, valamint a turisztikai attrakció kínálat bővítése.
A projekt a turizmus, a mobilitás és a vasúti személyszállítás fejlesztésének támogatása okán jó
gyakorlatnak tekinthető.
A projekt fő partnere:Čiernohronská železnica, n.o. (Feketeerdő Vasúttársaság)
EU hozzájárulás:

1 519 429.95 EUR, teljes költségvetés: 1 849 686.00 EUR

kezdés időpontja:

2010.10.01., befejezés időpontja: 2012.04.30.

4) Szlovák és magyar élményvölgyek történelmi kisvasúttal
A projekt a „Feketebalog és Nagybörzsöny erdei vasutak együttműködése, koordinált
idegenforgalom fejlesztés” projekthez kapcsolódik. A projekt lényege a kisvasutak további
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szakaszainak felújítása az említett településeken és azok térségében, valamint a turisztikai vonzerő
és a települések arculatának javítása.
A projekt fő partnere:Čiernohronská železnica, n.o. (Feketeerdő Vasúttársaság)
EU hozzájárulás:

1 258 334.90 EUR, teljes költségvetés: 1 512 944.00 EUR

kezdés időpontja:

2012.09.01., befejezés időpontja: 2014.08.31.

5) Novohrad - Nógrád Geopark tanösvény
A projekt fő célja a turisztikailag vonzó attrakció megépítésének határmenti együttműködésen
alapuló támogatása, a Novohrad – Nógrád Geopark területén egy új turista tanösvény megépítése
formájában. Ez a projekt jó gyakorlatként ötleteket nyújt a turizmus fejlesztése és a határmenti
(határon átnyúló) együttműködések ösztönzése iránt érdeklődő, elkötelezett szervezetek számára.
A projekt fő partnere:Régiófejlesztési Központ
EU hozzájárulás:

639 105.32 EUR, teljes költségvetés: 791 461.72 EUR

kezdés időpontja:

2013.07.01., befejezés időpontja: 2014.12.31.

6) Természetvédelmi bemutatóhelyek infrastrukturális fejlesztése Királyréten és az
Ipolymentén
A projekt célja az idegenforgalom növelése az érintett térségben a látogatók számárab elérhető, s
egyben a védett területek állapotát fenntartó, megóvó infrastruktúra-fejlesztés révén. A projekt
keretében a következő tevékenységeket valósították meg: az érintett térség gazdag természeti
örökségének bemutatása különféle eszközökkel, a bemutatóhelyek jobb elérhetőségének
biztosítása és a látogatóknak szóló információk gyors és könnyű elérésének biztosítása. Ez a projekt
jó gyakorlatként a turisztikai fejlesztéseket és az ehhez kapcsolódó kommunikációs csatornák és
formák fejlesztését célul kitűző szervezetek, vállalkozások számára.
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A projekt fő partnere:Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága
EU hozzájárulás:

298 095.17 EUR, teljes költségvetés: 355 297.23 EUR

kezdés időpontja:

2012.10.01., befejezés időpontja: 2013.11.30.
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3. A fenntartható turizmus, közlekedés és szervezeti, pénzügyi,
jogszabályi rendszer SWOT elemzése
A helyzetelemzés és a szervezeti, jogszabályi háttér feltérképezése indokolttá teszi a helyzet
egyfajta értékelését, annak felmérését, mely területeken tapasztalhatók kihasználható előnyök, és
hol kell ügyelni a hátrányokból adódó kockázatokra. A tanulmányban mindkét ország tekintetében
elkészültek a SWOT elemzések, mégpedig a


gazdaság és turizmus,



közlekedés,



települési kapcsolatok,



intézményrendszer,



finanszírozási rendszer,



jogi szabályozás és



területi tervezés

területekre.
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3.1. Turizmus és közlekedés
Magyar oldal
Győr-Moson-Sopron megye és Komárom-Esztergom megye nyugati része
Erősségek
Gazdaság és
turizmus

-

Győr fejlett ipari bázisa – európai jelentőségű járműipari
központ kiterjedt beszállítói bázissal;
a Szigetköz, a Fertő-táj, Sopron, Győr, Pannonhalma,
Komárom turisztikai vonzereje nemzetközi szinten is
kiemelkedő;

Gyengeségek
-

-

bizonyos szakképesítések tekintetében tartós munkaerőhiány,
elsősorban Győr vonzáskörében (mérnökök, informatikusok,
gépészek, motortechnikusok, stb.);
kevés a hosszú távú koncepció mentén történő, komplex
turisztikai fejlesztés (mind infrastrukturális beruházások, mind
programcsomagok tekintetében);
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Erősségek
-

Közlekedés

-

-

-

-

a GYSEV dinamikusan fejlődő vasúti szolgáltatásai: vonalak
átvétele és fejlesztése, utas kiszolgáló infrastruktúra
korszerűsítése integrált szemléletben, újító közlekedési
csomagok kiajánlása;
a MÁV szolgáltatásait Győrt Ausztriával illetve Budapesttel
összekötő vonalon jelentős mértékben fejlesztették az elmúlt
években;
újraindult a Győrt Nagymegyerrel (Veľký Meder) (átszállással
Dunaszerdahellyel [Dunajská Streda]) összekötő
menetrendszerinti autóbuszjárat;
folyamatban vannak az új Duna-híd építésének előkészületei
Komáromban és Révkomáromban (Komárno), amely az északdéli közlekedési kapcsolatokat hivatott erősíteni;
az elmúlt években Rajka és térsége Pozsony (Bratislava)
agglomerációjának részévé vált, és a közúti közösségi
közlekedésben a közelmúltban létesült a két települést
összekötő közvetlen elővárosi buszjárat, továbbá a térségből a
szlovák fővárosba a távolsági buszjáratok is biztosítanak
(korlátozott módon) eljutási lehetőséget;

Gyengeségek
-

-

-

-

az idegen nyelvű és egységes utas tájékoztatás hiányos, csak
egyes viszonylatokon indult el ilyen szolgáltatás;
kiritkított menetrend a térségi vasúthálózaton (a GYSEV
szolgáltatási területén is hiányzik az ún. integrált ütemes
menetrend); továbbá az autóbusz-vonat menetrendi
integrációja is komoly hiánnyal küzd;
a Győr– Nagymegyer (Veľký Meder) buszjárat menetrendje
nem ütemes, a vasútállomásokkal való összekötése a szlovák
oldalon nincs megoldva;
kevés a dunai határátkelő (a vámosszabadi és komáromi hídon
kívül csak kis forgalmat bonyolító kompok érhetők el, pl.
Dunaremete–Bős [Gabčíkovo]);
a fejlődő tömegközlekedés ellenére: hiányosan kiszolgált
települések, busz-vasút integráció hiánya; pozsonyi
elővárosban a kötöttpályás szolgáltatás hiánya a meglevő
vasútvonal ellenére, hiányos járatkövetés és tarifális
megoldások, munkaszünetes napokon ritkított menetrend;
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Települési kapcsolatok

Erősségek
-

a térség északi és nyugati területein erős külföldi kapcsolatok:
Bécs, Burgenland és Pozsony jelentős agglomerációs hatása;
több, nagyobb földrajzi területet lefedő európai területi
társulás (ún. ETT) aktívan működik a térségben (pl. RábaDuna-Vág, Arrabona, Pons Danubii); a magyar és szlovák
területek szakmai összekapcsolódása az ETT által alkotott
stratégia mentén (gyakoribbá válik pl. a kulturális,
közlekedési, helyi gazdasági lehetőségek fejlesztését célzó
ötletek megfogalmazása és megvalósítása);

Gyengeségek
-

Lehetőségek

Közlekedés

Gazdaság és
turizmus

-

-

-

a Dunától északra fekvő területekkel gyenge illetve esetleges
kapcsolatok: a jelentős agglomerációval rendelkező szlovákiai
központok távolabbra esnek a magyarországi megyéktől,
közösségi közlekedéssel csak kerülőkkel elérhetők;

Veszélyek

a kerékpáros turizmus térhódítása, amely összekapcsolható a
tudatos fogyasztói kör bővülésével: turisztikai kártyák
népszerűségének növekedése, kis mennyiségű, ellenőrzött
minőségű helyi termékek iránti kereslet növekedése;
a következő 6 évben a vállalkozási környezet és a
vállalkozások közvetlen támogatása révén a gazdasági
központok további erősödése és diverzifikálódása;

-

a térség nemzetközi közúti, vasúti, vízi és kerékpáros
közlekedési folyosók által érintett, melyek folyamatos
fejlesztését nemzetközi szintű érdekek motiválják;

-

-

-

a térséget / megyét érintő turisztikai fejlesztési pontok
meghatározásakor a szakmai szervezetek kimaradása a
fejlesztésekből (pl. Magyar Turizmus Zrt., ETT-k, stb.);
a nagyobb gazdasági központok mellett a kistelepülések
munkahelyteremtő, fenntartható fejlődési képessége tovább
gyengül (ez különösen igaz Szlovákia határmenti magyarlakta
falvaira);
az észak-déli közlekedési kapcsolatok további elhanyagolása a
kelet-nyugati folyosók kizárólagos fejlesztése mellett;
a regionális közlekedési hálózat további elhanyagolása
hatékony érdekérvényesítés híján;
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Települési kapcsolatok

Lehetőségek
-

-

a Bécs-Pozsony-Győr gazdasági csomópontjának szorosabb
kapcsolati hálójával a környező térségek is bekapcsolódhatnak
a közlekedési és gazdasági fejlődésbe;
Komárom és Révkomárom (Komárno) tekintetében szoros
lakossági és gazdasági kapcsolatok, beleértve a szomszédos
magyarlakta kistérségeket is;

Veszélyek
-

-

a városok vonzereje munkahelyteremtés, életvitel és
kikapcsolódási szempontból is folyamatosan nő (egyes
kutatások szerint a lakosság 60%-a városban él), ennek
következtében a kisebb települések közlekedési kapcsolatai
gyengülhetnek, ami tovább felgyorsítja az adott térségben az
elvándorlási folyamatot;
jelentős munkáltatók elvándorlása miatt beszűkülnek a helyi
és a határon túli munkavállalási lehetőségek;

Komárom-Esztergom megye keleti része és Pest megye

Gazdaság és turizmus

Erősségek
-

-

két jelentős agglomeráció között található a térség: Győr és
Budapest vonzáskörzetének területén;
kisebb vonzáskörzettel rendelkező gazdasági központok:
Tatabánya, Tata, Esztergom, speciális tőke-intenzív,
exportorientált ipari területek képviseletével (pl. megújuló
energia)
jelentős turisztikai vonzerők: Dunakanyar, Börzsöny,
Esztergom, Komárom, Tata, Visegrád, Szentendre, Pilis;

Gyengeségek
-

-

földrajzi sajátosságok (a térségben több hegység található)
okán a kistelepülések létfenntartó képessége gyenge, a
munkaképes lakosság és a képzett munkaerő elvándorol a
falvakból, főként az agglomeráció központjától messzebb
fekvő településekről;
hiányzó illetve gyenge felsőoktatási és szakképzetséget
biztosító potenciál;
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Erősségek

Közlekedés

-

-

Települési
kapcsolatok

-

-

Gyengeségek

nemzetközi szintű kelet-nyugati vasúti és közúti közlekedési
folyosók szelik át a térséget (M1-es autópálya, 1-es sz.
vasútvonal), jelentősebb térségi szintű közúti kapcsolat észak
felé (10-es, 11-es, 12-es és 13-as útvonalak Esztergom és
Komárom irányába);
szintén nemzetközi és fejlesztésre váró kerékpáros útvonal
érinti a térséget: Eurovelo 6;

-

Párkány (Štúrovo) és Esztergom között, valamint a magyar
többségű határmenti területekkel szoros lakossági és
gazdasági kapcsolatok;
több jelentős európai területi társulás tevékenysége és pozitív
hatása a földrajzilag lehatárolt saját térségében (Ister
Granum, Pons Danubii, Rába-Duna-Vág);

-

-

-

Lehetőségek
Gazdaság és
turizmus

-

-

az ipari bázis fejlesztése mellett (elsősorban a meglévő ipari
központokon) a helyi termék előállítás és értékesítés
lehetőségeinek bővülése a térség erős mezőgazdasági
potenciáljára való támaszkodással;
a szelídturizmus: bakancsos és kerékpáros turizmus, valamint
a vízi turizmus iránti kereslet növekedése;

a belső perifériák és a kistelepüléseket összekötő útvonalak
hiányosságai;
erősen korlátozott tömegközlekedési kapcsolatok a két ország
között: kizárólag a szobi vasúti határátkelőn van számottevő
személyközlekedés, ezen kívül csak Komárom és Esztergom
esetében van sporadikus, határon túli buszjárat;
a Duna menti vasútvonalon gyenge a személyközlekedés,
emiatt a kerékpáros turizmus szempontjából nem jellemző;
a térség belső kapcsolatai gyengék, területfejlesztési
szempontból nem jellemző a térségi szemlélet, azaz egységes
térségben való gondolkodás, a központok egymás közti
kommunikációja esetleges;

Veszélyek
-

-

Budapest és Győr gazdasági súlyának további erősödése okán
a helyi kisebb központok, gazdasági és turisztikai vonzerők
elsorvadása, lehetőségeik szűkülése, fejlesztések elmaradása,
vagy alacsony hatékonysága;
a térségen kívül lévő nagy felsőoktatási központok elszívó
hatása;
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Lehetőségek

Települ
ési
kapcsol
atok

Közlekedés

-

-

-

-

Veszélyek

a közúti, vasúti és kerékpáros közlekedés fejlesztése,
integrációja mellett a Dunán történő alternatív közlekedési
kapcsolatok kialakítása, erősítése (pl. komp, vizibusz,
személyszállító hajók, stb.);
a Duna-menti vasútvonal korszerűsítése, térségi közlekedési
gerincjárattá történő fejlesztése (a budapesti elővárosi
hálózathoz kapcsolódóan);
a Szlovákiában fejlesztési igényként felmerülő
makroregionális vasúti közlekedési kapcsolat fejlesztésével
lehetőség nyílik a határtérség észak-déli vasúti kapcsolatainak
erősödésre is;

-

az európai területi társulások (ETT-k) által megvalósított
projektek jótékonyan hatnak a települések közötti
együttműködési hajlandóságra;

-

-

-

-

a térséget észak-déli irányban érintő V/C. helsinki közlekedési
folyosó kiépülésének további késlekedése;
a térségen áthaladó kelet-nyugat irányú tranzitforgalom
erősödése miatt a közlekedéspolitika az ezt kiszolgáló
viszonylatok fejlesztésére összpontosulhat, mellőzve az egyéb
szükséges beruházásokat;
a határon átvezető vasúti infrastruktúra lehetőségeinek
kihasználatlansága többek között amiatt, hogy az ezeken a
vonalakon megvalósítható fejlesztések összehangolása
elmarad;
a térségen kívüli regionális központok elszívó hatásának
további erősödése;
a térség érdekérvényesítési képességének további gyengülése;

Nógrád megye és Heves megye északi része
Erősségek

Veszélyek
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Erősségek
Gazdaság és
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-

-

Tele
pülé
si
kapc
sola
tok

Közlekedés

-

-

Veszélyek

a gazdag és változatos természeti adottságok, jelentős
történelmi és kulturális értékek kedveznek a turizmus
fejlődésének (Hollókő, várak, Bükki Nemzeti Park, Geopark,
Szécsény, stb.);
kisebb, emberléptékű térségi ipari központok, melyek
szemléletükben megőrizték a termelői tradíciókat;
a térségben hagyományosan erős a szelídturizmus;

-

a főútvonalak fejlesztése (a 21-es főút M3-as autópályától
Salgótarjánig történő négynyomúsítása);
az Ipoly folyón való átkelés megkönnyítése új hidak
megépítésével;
az Ipoly-völgyi vasút több szlovákiai térséget köt össze
magyarországi területekkel (jelenleg csak Nagykürtös [Veľký
Krtíš] és Losonc [Lučenec] között hasznosítják a
teherszállításban);

-

kisebb, egymáshoz viszonylagosan közel fekvő térségi
központok, amelyek térségszervező hatással is bírhatnak

-

Lehetőségek

-

-

-

a megyére jellemző nehézipari bázis nem volt képes
megújulni, a barnamezős területek kihasználatlanok
(gazdasági és környezeti ártalmak színterei);
a hosszabb távú koncepció és az összefogás alapú szemlélet
hiánya okán pontszerű és koordinálatlan fejlesztések
valósultak meg;
a kkv szektor a térségben gyenge innovációs potenciálja;
a megyét csak érintik, de nem szelik át nemzetközi közlekedési
folyosók;
a megye belsejében lévő települések gyenge minőségű,
részben hiányos közlekedési kapcsolatai;
a vasúti határátkelők személyszállításban, részben
teherszállításban is kihasználatlanok (Somoskőújfalu,
Ipolytarnóc–Nógrádszakál esetében csak teherforgalom,
illetve Ipolyság [/Šahy] vasúti vonalát felszámolták), a határon
túli közúti közösségi közlekedés megszűnt a térségben;
a térséget nem jellemzik a határon átnyúló területi
együttműködések (ETT-k hiánya)
Veszélyek
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Gazdaság és
turizmus

Lehetőségek
-

Közlekedés

-

-

Veszélyek

az alternatív illetve szelíd turizmus iránti igények
növekedésével a megye szolgáltatói bázisának erősödése;
a közlekedés fejlesztésével, határon túli integrációjával a
szelídturizmus a tömegturizmus életszerű alternatívájává
válhat;

-

a megyén kívüli gazdasági központok további munkaerő- és
szellemi potenciált elszívó hatása visszafordíthatatlan negatív
eredményei a térség önfenntartó képességére;

a kormányzat több helyi / térségi szintű jelentőséggel bíró
határátkelő létesítését határozta el, melyek részben már
létesültek, illetve előkészítés, kivitelezés alatt állnak; a
kistérségeket összekötő közlekedési kapcsolatok kiépülése
megkönnyíti a térség regionális közúti és vasúti (elsősorban
kelet-nyugati irányú) hálózatokkal való kapcsolódásának
fejlesztését;
a meglevő ill. visszaépíthető vasúti határátkelők reaktiválását
követően a közlekedés határon túl is integrálható, beleértve
az észak-déli vasúti tengelyek és Szlovákia déli vasútvonalának
fejlesztését, ezáltal a határ két oldalán levő turisztikai
helyszínek könnyebben elérhetők vasúton és kerékpárral is;

-

a 2014-2020-as időszakban a közlekedésre fordítható
fejlesztési források szűkössége, emiatt a megyének fontos
térségi közlekedési formák fejlesztésének elmaradása;
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Lehetőségek
Települési kapcsolatok

-

-

-

Szlovákia középső részével kialakult gazdasági kapcsolatok (pl.
Besztercebánya [Banská Bystrica] térségével) határon túli
kiaknázása, kiterjesztése;
a Budapest agglomerációjának kiterjesztésével (a közvetlen
környezetének telítődése révén) Nógrád megye érintetlen,
természetközeli területei felértékelődnek;
az Ipoly-menti térségben a hazai és nemzetközi
együttműködés példaértékű kultúrája alakult ki, jelentős
eredményeket elérve (Ipoly-hidak, turisztikai kínálat
összekapcsolása);

Veszélyek
-

a közvetlenül a határmenti térségek esetében a hasonlóan
problémákkal küzdő területek egymást gyengítő hatása
a kistérségek érdekérvényesítési képességének csökkenése
helyi kezdeményezések részleges vagy teljes
eredménytelenségét eredményezheti (pl. Ipoly-völgyi vasút,
hídépítés);
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Gazdaság és
turizmus

-

-

Erősségek
Miskolc jelentős vonzerővel bíró regionális gazdasági központ,
melyet az egyetem erős szellemi bázisa is támogatja;
több térségi jelentőségű gazdasági központ (pl. Ózd, Putnok)
nehézipari vállalati hagyományokkal rendelkezik, és egyben
modern, innovatív iparágaknak is teret adhat;
sokszínű, jelentős turisztikai potenciál (Aggtelek, TokajHegyalja, Tisza és Bodrog, várak, erdőségek, termálturisztikai
központok: Mezőkövesd, Tiszaújváros, Miskolc, Sárospatak);

-

-

Gyengeségek
alacsony a turizmus részesedése a gazdaság eredményeiből: a
gazdag és sokrétű lehetőségek ellenére gyenge színvonalú a
szolgáltatói kör és a marketing tevékenység;
a jó földrajzi fekvés ellenére a keleti térségekkel való
gazdasági kapcsolatok viszonylag gyengék és esetlegesek;

Közlekedés

-

-

Gazdaság és turizmus

Telep
ülési
kapcs
olato
k

-

-

-

Erősségek
sugaras szerkezetű és Miskolc irányultságú útvonal-szerkezet,
amely révén a megye gazdasági központja egyéni és közösségi
közlekedéssel könnyedén elérhető;
számos közúti határátkelő, Kassa (Košice) felé jelentős
közlekedési kapcsolat (V. helsinki folyosó része);
több kiépült helyi jelentőségű kerékpárút, továbbá az
EuroVelo 11-es nemzetközi útvonal áthalad a megyén északdéli irányban (Tokaj érintésével);
a Tisza, Bodrog, Hernád folyókon jelentős (egyéni ill.
turisztikai) vízi forgalom;
Szlovákiával ápolt aktív határmenti térségi kapcsolatok,
együttműködések (pl. Via Carpatia ETT megalakítása és
működtetése)
Lehetőségek
a térség erős, de jelenleg kihasználatlan zöldség- és
gyümölcstermesztési potenciáljára építve a helyi termék
előállítás és értékesítés előretörése, ezáltal a vidéki területek
önfenntartó képességének növekedése;
a kassai szuburbanizációs folyamat hatásai már
Magyarországon is érződnek, ennek okán szorosabbá válnak a
határtérségben a közlekedési és gazdasági kapcsolatok, mely
révén a helyi / térségi együttműködési lehetőségek is
bővülnek;

-

-

-

-

-

Gyengeségek
a megyeközpontúság okán a térség kevésbé frekventált kisebb
központjaihoz, valamint a kistelepülésekhez való eljutás
nehézségei: a tömegközlekedési erőforrások fejlesztésre
szorulnak, kiemelve a vasútvonalak sebességkorlátozásait;
a határon túli regionális közforgalmú közlekedési kapcsolatok
hiányoznak (a vasúti távolsági forgalomban mindössze napi
két Budapest–Kassa viszonylatú InterCity vonatpár
közlekedik);

aprófalvas térségek, funkcióhiányos kisvárosok és országos
szinthez képest magasabb számban elmaradott kistérségek
(járások)
Veszélyek
Ukrajna törékeny geopolitikai helyzete okán a térség
gazdaságilag és társadalmilag érzékeny szituációja, potenciális
válsághelyzetek, befektetői kedv alacsony volta, a jelenlévő
beruházók kivonulása a térségből, ezáltal a perifériára való
szorulás felerősödése;
a fejlődési lehetőségek kihasználatlanok maradnak, mivel az
együttműködési készség a közlekedés és a területfejlesztés
szereplői között esetleges és gyenge hatékonyságú;
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Közlekedés

-

-

Települési
kapcsolatok

-

-

Lehetőségek
az M30-as autópálya kiépülésével a határig az elzártabb
területek bekapcsolódása a gyorsforgalmi úthálózatba;
a térség észak-déli, határon átvezető vasúti kapcsolatai
kismértékű infrastrukturális fejlesztés melletti hasznosítása a
regionális és távolsági személyszállításban;
a közlekedési integráció és kerékpárszállító szolgáltatás
kiépítése erősíti a térség turisztikai kínálatából a
legjellemzőbb és legtöbb adottsággal rendelkező turisztikai
attrakciókat és vonzerőket;
az észak-déli közlekedési kapcsolatok erősödésével a térség
északi (szlovák, lengyel) együttműködési lehetőségeinek
bővülése;
a térségben hagyománya van a trilaterális magyar-szlovákukrán kapcsolatoknak, továbbá feléledtek a település szintű
magyar-lengyel kapcsolatok is, amelyek folytán több
lehetőség nyílik a közlekedés- és turizmusfejlesztésre is;

-

-

-

Veszélyek
az elmaradó közösségi közlekedést érintő fejlesztések
esetében a gyorsforgalmi út megépítése gazdasági és
környezetvédelmi szempontból kedvezőtlen hatásokkal járhat;

az EU külső határa műszaki, jogi, politikai és nyelvi-kulturális
szempontból továbbra akadályozza a térségbeli kapcsolatok
kibontakozását;
a keleti geopolitikai helyzet romlása esetén a válságkezelés
kedvezőtlenül hat a helyi együttműködésekre, mivel az
erőforrásokat a válság okozta problémák megoldására és az
esetleges károk enyhítésére kell fordítani;
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A magyar-szlovák határtérsége egészére szóló összesített SWOT elemzés

-

Települé
si
kapcsola
tok

Közlekedés

-

Erősségek
a határtérségben megtalálható gazdasági és turisztikai
központok általában megfelelő vonzerővel és hatással bírnak
a saját térségükre (munkahely, szakképzési lehetőségek,
közlekedési csomópontok, turisztikai célpont);
nagymértékben kiépült, jelenleg is dinamikusan fejlődő közúti
közlekedési kapcsolatok;
meglévő és elfogadható színvonalú vasúti infrastruktúra;
két EuroVelo (6 és 11-es) kerékpáros útvonal érinti a térséget,
a kapcsolódó hálózat is fejlődik;
a vízi közlekedés és a határfolyók (Duna, Ipoly) tekintetében is
elindultak a fejlesztések;
az országok nyugati térségében (pl. Pozsony
vonzáskörzetében) és a működő ETT-k területén (Duna
térsége, Miskolc környéke) aktív kapcsolatok, közös projektek
és egyéb kezdeményezések;
Lehetőségek

-

-

-

Veszélyek
a nyugati határszakasz prosperáló, innovációra fogékony, de a
szlovákiai kapcsolatok tekintetében még nem látszik jelentős
fellendülés, azonban a keleti országrészek felé haladva a
magyar és szlovák területeken egyre kevesebb a fejlődési
lehetőség, ami megnehezíti az együttműködési kapcsolatokat;
elenyésző számú közösségi közlekedési kapcsolat, Szlovákia
felől csak Rajkát, Győrt, Komáromot, Esztergomot, Vácot és
Miskolcot lehet tömegközlekedéssel elérni (előbbiek jelenleg
csak autóbusszal, Vácot és Miskolcot csak vasúton elérhetők;
szabályos, minden napra érvényes ütemes menetrenddel a
szolgáltatások nem rendelkeznek);
kerékpáros hálózat még erősen hiányos;
bizonyos területeken tapasztalható eltérő szabályozások okán
(pl. közlekedésszervezés, adózás, kistermelői szabályozás, stb.)
az együttműködési hajlandóság akadályoztatása (projektek
meghiúsulása);
Veszélyek
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-

-

-

Lehetőségek
a helyi adottságokon (beleértve a helyi termékeket is) alapuló
kisebb vonzerők fejlesztése és összekapcsolása, akár határon
túl;
a szelídturizmus lehetőségei iránti nagyobb kereslet (a
kerékpáros turizmus előretörése okán is, melyet a szlovákiai
rendszerszintű szabályozás támogat);
a kerékpáros turizmus segítségével összefonódhatnak a határ
két oldalán lévő célpontok és programlehetőségek,
egymáshoz közelebb hozva a szolgáltatókat és turisztikai
vállalkozásokat is, ez kismértékben enyhítheti az egyelőre
még hiányos közlekedési kapcsolatok miatti gondokat;

-

-

Veszélyek
a turizmusban tapasztalható hiányosságok, tekintettel a
marketingre és a koncepcionális fejlesztési elképzelésekre,
hátráltatják a két ország közötti aktív kapcsolatok kialakulását
és erősödését;
a sok esetben komoly hiányosságokkal küzdő közösségi
közlekedés akadályozza a turizmus minden formáját,
kiemelten a szelíd (bakancsos, kerékpáros, vízi stb.) és boros
turizmus fejlődését;
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-

Települési
kapcsolatok

Közlekedés

-

-

-

Lehetőségek
az európai szintű nemzetközi közlekedési útvonalak
fejlesztésének szükségessége (pl. V. helsinki folyosó)
ösztönözheti az észak-déli közlekedési kapcsolatok fejlődését,
ami jótékonyan hatna a folyosó menti regionális közlekedés
fejlesztésére is;
személyközlekedés terén nemzetközi szakmai kezdeményezés
a viszonylag fejlett, növekvő mértékben ütemesített és
integrált közösségi hálózatokkal rendelkező országok (At, Cz,
Sk, Hu) távolsági vasúthálózatainak infrastrukturális és
menetrendi összekapcsolására; helyenként kezdeményezések
a hiányzó térségi kapcsolatok helyreállítására;
Sk-Hu vasútfejlesztések: megvalósításuk esetén egymást
erősítik az észak-déli és a nyugat-keleti útvonalak, a korridor
és regionális jellegű fejlesztések, ami nagyban javítja a térség
turisztikai vonzerőinek elérhetőségét is (kiemelendő a délszlovákiai fővonal fejlesztése [jobb menetrend, busz-vasút
integráció], továbbá az Ipoly-völgyi vasút és a Kassa [Košice] –
Vác – Pozsony [Bratislava] kapcsolat kiépítése Magyarország
területén át jobb kapcsolatot létesíthet Szlovákia több térsége
és legnagyobb városai között);
a 2014-2020-as időszakban elérhető Szlovák-Magyar Határon
Átnyúló Program támogatásai, mint egy lehetőség az
együttműködések ösztönzésére (a támogatási rendszer
megváltozása, továbbá az ETT-k egy részének beleszólása a
támogatások felhasználásba);

-

-

-

Veszélyek
az esetleges és pontszerű beruházások, fejlettebb központok
vonzása gyenge motivációval bír a közösségi közlekedési
lehetőségek bővülésére, kevés valódi igény kerül feltárásra,
emiatt a jelenlegi is működő viszonylatok is veszélybe
kerülhetnek (pl. Salgótarján környéki vasúti kapcsolatok
megszüntetése);
a központosító törekvések a térségi illetve szakmai
kezdeményezések megvalósulására negatívan hatnak;
a vasúti projektek komolyabb fokú szervezettséget és
együttműködést igényelnek, és a kisebb közúti fejlesztések
előnyben részesülnek, ami viszont nem kedvez a hosszabb
távú éghajlatvédelmi, nemzetgazdasági és területfejlesztési
célok elérésének;

a két ország gazdasági kapcsolatainak nyugati és keleti
(Oroszország, Kína), részben eltérő érdekek mentén
megvalósuló irányultsága a közös ötletek megvalósítását
nehezíthetik még abban az esetben is, ha közös érdekek
motiválhatják az adott fejlesztés szükségességét;
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Szlovák oldal
Az egész tárgyalt határmenti területet szlovák oldalon nyugati, középső és keleti részre osztottuk.
Az érintett terület nyugati részébe tartozik Pozsony, Nagyszombat és Nyitra megye. Középső részt
Besztercebánya járásai alkotják, a keleti rész pedig Kassa megye határmenti területeiből áll. A SWOT
elemzés alapját elsősorban az előző fejezetek információi adják, valamint Nagyszombaton (Trnava)
és Kassán (Košice) megtartott workshopokon elhangzott észrevételek.

A tárgyalt terület nyugati része – Pozsony megye, Nagyszombat megye és Nyitra megye

-

Idegenforgalom

-

-

-

-

Erősségek
elegendő számú természeti érték,
kulturális emlék a határmenti területen
a kivitelezett határon átnyúló projektek
know-howja
Bratislava Region Tourism megyei
szervezet tevékenysége Pozsony
megyében
a lezárult határon átnyúló turisztikai
projekt tapasztalatai és know howja
idegenforgalmilag vonzó helyek Bősön
(Gabčíkovo), Pozsonyban (Bratislava) és
Párkányban (Štúrovo)
három regionális idegenforgalmi
szervezet tevékenysége (Bratislava
Tourist Board, Región Senec és Žitný
ostrov – Csallóköz)
rendszeres buszjárat létrehozása
Nagymegyer (Veľký Meder) – Győr
útvonalon, turizmus és
foglalkoztatottság támogatás céljával

-

-

Gyengeségek
elégtelen intézményi támogatás megyei
szintű idegenforgalmi szervezetek hiánya
okán Nagyszombat és Nyitra megyékben
SK-HU projekt – előkészítés elégtelen
rendszerfinanszírozása
kerékpáros közlekedést célzó
idegenforgalmi csomagok hiánya
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-

-

-

-

-

Mobilitás

-

-

-

-

-

-

Erősségek
biztonságos kerékpártároló
a dunaszerdahelyi buszállomáson
kerékpárszállító busz Dunaszerdahely
(Dunajská Streda) – Bősi vízmű
útvonalon
Pozsony (Bratislava) – Komárom
(Komárno) vasútvonal
meglévő tanulmány a Pozsony
(Bratislava) – Gútor (Hamuliakovo)
hajóközlekedés összekapcsolásáról
meglévő tanulmány Dobrogaz
(Dobrohošť) – Dunakiliti gyalogos és
kerékpáros híd megépítéséről
bevezetett nemzetközi buszjárat
Bratislava-Nové SND – Jarovce –
Rusovce – Čúnovo – Rajka útvonalon
SK – HU határ mellett vezető, európai
jelentőségű kerékpárút Eurovelo 6
a lezárult határon átnyúló turisztikai
projekt tapasztalatai és know howja
Csilizköz, Tőkési ág, Dunajská
magistrála, Warkun kistérségeket és
Vámosszabadit összekötő kerékpárutak
megépítése
dunai hidak építésének terve 25
kilométeres távolságig (Pat [Patince],
Doborgaz [Dobrohošť], Dévényújfalu
[Devínska Nová Ves])
Bősi vízmű Körtvélyesi víztározója
határon átnyúló elérhetőségének
javítása közösségi közlekedés révén
Helemba (Chľaba) melletti vasúti híd
hozzáférhetőségének javítása
kerékpárosok számára
kerékpáros kapcsolat kialakítása
Komárno – Komárom közötti hídon
D1 autópálya, E65 és E75 nemzetközi
utak, és a TEM1 és TEM2 nemzetközi
útvonalak
magas számú vasúti főútvonal
a határmenti területen
díjmentes vasúti közlekedés a diákok
számára 26 éves korig és
a nyugdíjasoknak

-

-

-

-

-

-

-

Gyengeségek
hiányzó kompok Bős (Gabčíkovo) alatt,
valamint Gútor (Hamuliakovo) és
a Dunacsúny (Čúnovo / Danubiana) között
problematikus kerékpárszállítás
tömegközlekedési eszközökön
hiányzó hajó telefonhívásra Vlčie Hrdlo –
Dunacsúny (Čúnovo) – Gútor
(Hamuliakovo) útvonalon, hiányzó
lehetőség a Pozsony (Bratislava)
belvárosában lévő kikötők elővárosi
hajóközlekedésre való használatra
a kerékpárutak telkeinek rendezése, és
a kerékpárút kivitelezés műszaki előírások
körüli problémák
a fenntartható városi mobilitási tervek és
a kerékpáros közlekedésfejlesztési tervek
módszertana körüli problémák
a nemzeti kerékpár stratégia
implementációjának nem megfelelő
anyagi támogatása
biztonságos kerékpáros határátkelők
hiánya
SK-HU területek kerékpáros térképeinek
hiánya, határon átnyúló útvonaltervező
hiánya, valamint egyetlen hivatalos
kerékpárút adatbázis statisztikai adatainak
hiánya SK – HU kapcsolatok, és célforgalmi
számlálás tekintetében
autós közlekedés erős preferálása
hiányzó vasúti kapcsolat Ipolyság és
Drégelypalánk között
Rajka – Bratislava vasúti kapcsolat
kihasználatlan potenciálja
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Idegenforgalom

-

-

-

-

-

Mobilitás

-

-

-

-

Lehetőségek
ihlet merítés a kerékpáros turizmus
fejlesztés témakörében a környező
országokban és az EU országaiban
elérhető tapasztalatokból
a határmenti régiók népszerűsítése
a Szlovák Idegenforgalmi Ügynökség
(Slovenská agentúra cestovného ruchu)
révén
a projekteknek integrált területi
fejlesztésekként való növekvő
támogatása
integrált vonatjegy és a idegenforgalmi
látogatójegyek bevezetése
kompjárat bevezetési projekt Gútor
(Hamuliakovo) és Dunacsúny (Čúnovo /
Danubiana) között
Rusovce (Oroszvár) – BratislavaPetržalka (Pozsonyligetfalu) vasútvonal
és villamos összekapcsolási lehetősége
a Janíkov Dvor megállóban
a „Pozsony megye integrált közlekedési
rendszere pozsonyi integrált közlekedés
révén” projekt támogatása a Pozsony
Megyei Önkormányzat és Pozsony
főváros részéről
fokozott érdeklődés a kerékpáros
közlekedés iránt egész Szlovákiában
a Kerékpáros közlekedés és kerékpáros
turisztika nemzeti fejlesztési stratégia
jóváhagyásának köszönhetően
pénzügyi források megszerzésének
lehetősége az EU közlekedési
infrastruktúra fejlesztési forrásokból
twin cities: Komárno – Komárom és
Štúrovo – Esztergom kihasználható
fejlesztési potenciálja

-

-

-

-

-

-

Veszélyek
lassú és merev törvényhozási – hivatali
folyamatok
kevés (szűkös, korlátozott) elérhető
támogatási forrás a formálódó és
kidolgozott projektötletek
megvalósításához
negatív tendencia a külföldi turisták
számában

sok résztvevő és érdekelt csoport –
egyéni vélemények érvényesítése
nehézzé válhat
alacsony hozam, illetve veszteség
termelés okán kevésbé vonzó
a szállítmányozók számára
a kerékpáros közlekedés és kerékpáros
turizmus nem megfelelő
kihasználásának kockázata
a szállítási vállalatok további függése
a Szlovák Köztársaság Közlekedési,
Építésügyi és Regionális Fejlesztési
Minisztériumától kapott támogatás
mértékétől
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A tárgyalt terület középső része – Besztercebánya megye

-

Idegenforgalom

-

-

-

-

-

Mobilitás

-

Erősségek
a középső rész vonzó területei –
Budapest agglomeráció és annak
kapcsolódása Ipolymentéhez és
Selmecbányához (Banská Štiavnica)
Turistický Novohrad és Podpoľanie
regionális idegenforgalmi szervezetek
tevékenysége
Novohrad - Nógrád Geopark tanösvény
természetvédelmi bemutatóhelyek
infrastrukturális fejlesztése Királyréten
és az Ipolymentén
elegendő számú természeti érték,
kulturális emlék a határmenti területen
Feketebalog és Nagybörzsöny erdei
vasutak együttműködése, koordinált
idegenforgalom fejlesztés
Tőrincs (Trenč) és Szécsénykovácsi
(Kováčovce) településeken az Ipolyt
átívelő hidak megépítése
buszjárat bevezetése Besztercebánya
(Banská Bystrica) – Budapest útvonalon
Szlovák és magyar élményvölgyek
történelmi kisvasúttal projekt
eredményei
R1 és R2 gyorsforgalmi út, TEM5
nemzetközi útvonal szakasz
díjmentes vasúti közlekedés a diákok
számára 26 éves korig és a nyugdíjasok
számára

-

-

-

-

-

-

Lehetőségek

Gyengeségek
elégtelen intézményi támogatás megyei
idegenforgalmi szervezetek hiánya okán
SK-HU projekt – előkészítés elégtelen
rendszerfinanszírozása
kerékpáros közlekedést célzó
idegenforgalmi csomagok hiánya

problematikus kerékpárszállítás
tömegközlekedési eszközökön
a kerékpárutak telkeinek rendezése, és
a kerékpárút kivitelezés műszaki
előírásai körüli nehézségek
a fenntartható városi mobilitási tervek
és a kerékpáros közlekedés általános
tervei módszertana nehézségei
a Nemzeti Kerékpár Stratégia
implementációjának nem megfelelő
anyagi támogatása
biztonságos kerékpáros határátkelők
hiánya
SK-HU területek kerékpáros térképeinek
hiánya, határon átnyúló útvonaltervező
hiánya, valamint egyetlen hivatalos
kerékpárút adatbázis statisztikai
adatainak hiánya SK – HU kapcsolatok,
és célforgalmi számlálás tekintetében
autós közlekedés erős preferálása
alacsony számú vasúti főútvonal
a határmenti területen

Veszélyek
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Lehetőségek
ihlet merítés a kerékpáros turizmus
fejlesztéséhez a környező országok és
az EU országainak tapasztalataiból
a határmenti régiók népszerűsítése
a Szlovák Idegenforgalmi Ügynökség
(Slovenská agentúra cestovného ruchu)
révén
a projektek integrált területi
fejlesztésekként való támogatása
integrált vonatjegy turista- (látogató-)
jegy bevezetése
fokozott érdeklődés a kerékpáros
közlekedés iránt egész Szlovákiában
a Kerékpáros közlekedés és kerékpáros
turisztika nemzeti fejlesztési stratégia
jóváhagyásának köszönhetően
pénzügyi források megszerzésének
lehetősége az EU közlekedési
infrastruktúrafejlesztési forrásokból

Idegenforgalom

-

-

-

Mobilitás

-

-

-

-

-

-

-

-

Veszélyek
lassú és merev törvényhozási – hivatali
folyamatok
szűkös támogatási források a formálódó
vagy kidolgozott projektötletek
megvalósításához
negatív tendencia a külföldi turisták
számában

sok résztvevő és érdekelt csoport –
egyéni vélemények gyenge
érvényesítése
alacsony hozam, illetve veszteség
termelés okán kevésbé vonzó
a szállítmányozók számára a közösségi
személyszállítás
a kerékpáros közlekedés és kerékpáros
turizmus nem megfelelő
kihasználásának kockázata
a szállítási vállalatok függése a Szlovák
Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és
Regionális Fejlesztési Minisztériumától
kapott támogatás mértékétől

A tárgyalt terület keleti része – Kassa megye

Idegenforgalom

-

-

Erősségek
elegendő számú természeti érték,
kulturális emlék a határmenti
területen
vonzó úti célok: Szlovák Karszt
(Slovenský Kras) és Tokaj
Kassa megyei idegenforgalmi hivatal
tevékenysége
Košice Turizmus regionális
idegenforgalmi hivatal tevékenysége

-

-

-

Gyengeségek
kevés számú megyei szintű
idegenforgalmi szervezetek száma,
emiatt elégtelen az intézményi
támogatás a tiurizmus területén
SK-HU támogatási rendszerben a
projekt – előkészítésre kevés elérhető
támogatás jut
kerékpáros közlekedést célzó
idegenforgalmi csomagok hiánya
kevés számú a lezárult, a turizmusfejlesztéssel kapcsolatos határon
átnyúló projekt
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-

-

Mobilitás

-

Erősségek
Kassa (Košice) – Sárospatak
egybefüggő kerékpáros főútvonal
kialakítása, megépítése és jelölése
Kassa (Košice) – Miskolc autóbuszjárat
bevezetése
megtervezett, a határ mentén vezető,
európai jelentőségű kerékpárút
Eurovelo 11 további fejlesztése
D1 autópálya és TEM6 nemzetközi
útvonal szakasz
díjmentes vasúti közlekedés a diákok
számára 26 éves korig és
a nyugdíjasok számára

-

-

-

-

-

Idegenforgalom

-

-

-

Lehetőségek
ihlet merítés a kerékpáros turizmus
fejlesztés témakörében a környező
országokban és az EU országaiban
elérhető tapasztalatokból
a határmenti régiók népszerűsítése
a Szlovák Idegenforgalmi Ügynökség
(Slovenská agentúra cestovného
ruchu) révén
a projektek integrált fejlesztésekként
való támogatásnak növekedése
integrált vonatjegy és a turista(látogató-) jegy bevezetése

-

-

Gyengeségek
problematikus kerékpárszállítás a
tömegközlekedési eszközökön
a kerékpárutak telkeinek rendezése, és
a kerékpárút kivitelezés műszaki
előírásai körüli problémák
a nemzeti kerékpár stratégia
megvalósításához szűkös anyagi
források érhetők el
biztonságos kerékpáros határátkelők
hiánya
SK-HU területek kerékpáros térképeinek
hiánya, határon átnyúló útvonaltervező
hiánya, valamint egyetlen hivatalos
kerékpárút adatbázis statisztikai
adatainak hiánya SK – HU kapcsolatok,
és célforgalmi számlálás tekintetében
autós közlekedés erős preferálása
kevés számú lezárult, a közelekdésfejlesztéssel kapcsolatos, határon
átnyúló projekt
alacsony számú vasúti főútvonal
a határmenti területen

Veszélyek
lassú és merev törvényhozási – hivatali
folyamatok
szűkös támogatási források a formálódó
vagy kidolgozott projektötletek
megvalósításához
negatív tendencia a külföldi turisták
számában
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Mobilitás

-

-

-

Lehetőségek
fokozott érdeklődés a kerékpáros
közlekedés iránt egész Szlovákiában
a Kerékpáros közlekedés és
kerékpáros turisztika nemzeti
fejlesztési stratégia jóváhagyásának
köszönhetően
pénzügyi források megszerzésének
lehetősége az EU közlekedési
infrastruktúrafejlesztési forrásokból
Eurovelo 11 kerékpárút befejezése a
megye egész területén

-

-

-

Veszélyek
sok résztvevő és érdekelt csoport –
egyéni vélemények érvényesítése
alacsony hozam, illetve veszteség
termelés okán kevésbé vonzó
a szállítmányozók számára a
személyszállítás területén
a kerékpáros közlekedés és kerékpáros
turizmus nem megfelelő
kihasználásának kockázata
a szállítási vállalatok függése a Szlovák
Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és
Regionális Fejlesztési Minisztériumától
kapott támogatás mértékétől
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3.2. Szervezési, pénzügyi, jogszabályozási és fejlesztési helyzet
Magyar oldal

Intézményrendsz
er

A magyar-szlovák határtérsége egészére szóló összesített SWOT elemzés

-

Finanszírozási rendszer

-

Erősségek
a turisztikai tevékenységet folytató intézmények, szervezetek
egy része információ szolgáltatás vagy szolgáltatásszervezés
tekintetében a helyi vagy térségi sajátosságokra épülve jelenik
meg és működik (pl. tourinform irodák, TDM szervezetek)

mindkét ország esetében 2004-től (EU-hoz való csatlakozás)
elérhető, a korábbi évekhez mérve nagyságrenddel nagyobb
mennyiségű támogatási forrás jelenléte, s a rendszerben
szerzett több, mint 10 éves tapasztalat a helyi szereplők
részéről;

-

-

-

Gyengeségek
a MÁV és ZSSK (szlovák oldali) államvasúti személyszállítási
társaságoknál a regionális szervezeti, döntési szintek hiánya
(ebből kifolyólag a térségi vasutak fejlesztésének,
fenntartásának háttérbe szorulása); magyar oldalon a
közösségi közlekedést térségi szinten megrendelő szerv hiánya
(a közlekedési szövetségek részletes jogszabályi háttere
hiányzik);
az eu-s támogatási rendszerbe (illetve a forrásokat
megalapozó tervezési dokumentumokba) nem illeszthető
hazai fejlesztési elképzelések számára az azokat kezelni képes
hazai források megszűnése (pl. turisztikai célú támogatások),
ily módon bizonyos, valós igényeket kielégítő ötletek nem
valósulhattak meg;
az elmúlt 10 év támogatáspolitikai intézményrendszerének
működésére jellemző volt a lassú ügyintézési folyamat, a
körülményes és sok adminisztrációs teherrel járó projektelőkészítési és megvalósítási időszak, amely nehezítette a
beruházások megvalósítását;
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Jogi szabályozás
Területi tervezés

-

-

Erősségek
az új létesítmények építése során a helyi települési és a
megyei szabályozási tervekkel való összhang, ahhoz való
illeszkedés jogszabályi köztelezettség (enélkül nem adhat ki
építési engedélyt az illetékes járási építési hatóság), ennek
okán az adott települések, térségek szándékainak megfelelő,
azokkal együttműködő beruházások valósulhatnak meg;
1996169 óta a települések, megyék, régiók számára, valamint
bizonyos szakterületek esetében indokolt / kötelező
fejlesztési tervet készíteni, ennek okán akár turisztikai, akár
közlekedésfejlesztési vonatkozásban a koncepciók, stratégiák,
operatív programok és intézkedési tervek készítésében az
érintett szereplők nagy gyakorlattal és sokrétű szakmai
tapasztalattal rendelkeznek
Lehetőségek

169

a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény

-

-

Gyengeségek
az újszerű, a településhez, térséghez (a szabályozási tervben
szereplő kötelmek okán) nem illeszthető, de a város vagy a
térség történelmi, kulturális, földrajzi és műszaki sajátosságai
alapján indokolt fejlesztés esetén a szabályozási tervek
hosszadalmas módosítási folyamata nagymértékben
lassíthatja vagy akár meg is akadályozhatja az elképzelés
megvalósulását;
az EU-hoz való csatlakozást követően a településeket,
térségeket érintő fejlesztési terveknek a mindenkori
támogatási rendszerekhez való igazodása, s a valós, közép- és
hosszú távon indokolt fejlesztési elképzelések betervezésének
elmaradása vagy háttérbe szorulása
356
Veszélyek

-

Intézményrendszer

-

Lehetőségek
a turisztikai ágazat pozíciójának erősödésével (a turizmusból
származó költségvetési bevétel növekedése okán) a turisztikai
intézményi struktúra modernizációja (pl. a TDM szervezetek
hatókörének és működési feltételeinek módosítási igénye)
Szlovákiában a közúti közösségi közlekedésben a térségi
megrendelői szint létesítése és egyes vasúti hálózati elemek
megpályáztatása (a pilóta-projektnek tekinthető Komárom–
Pozsony [Bratislava] vasútvonal esetében látványos
eredménnyel);

-

-

Finanszír
ozási
rendszer

-

Jogi
szabályozás

-

-

2015-től megnyílnak 2014-2020-as tervezési időszak
magyarországi, szlovákiai, határon átnyúló és nemzetközi
támogatási forrásai a közlekedési és a turizmust ösztönző
kezdeményezésekhez;
a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályi háttér módosulása,
az európai uniós irányelvek és szempontok várhatóan
hatékonyabb figyelembe vételével, amely tisztább és
gyorsabban realizálódó versenyt eredményezhet a
beruházások megvalósításához;

-

-

Veszélyek
a turizmus és a közlekedés irányításával, koordinálásával,
szabályozásával foglalkozó intézmények, szervezetek központi
koncentrációja, amely gyengíti a helyi szintű elképzelések
megvalósításának esélyét;
helyi turisztikai információ-szolgáltató és szervező
intézmények gyenge finanszírozása megnehezíti a
jelentősebb, hatékonyabb kommunikációs tevékenységet, a
helyi image erősítését és a helyi turisztikai vállalkozások
támogatását;
a közlekedés-irányításban résztvevő szervezeteknél,
intézményeknél jellemző a központosítási törekvések
erősödése (pl. a Volán-társaságok államosítása), ami hosszabb
távon kedvezőtlenül hathat a térségekben megvalósuló
intermodalitásra (gyengítheti az egyes csomópontok helyi
igényekre alapozott létesítésének, fejlesztésének esélyeit),
illetve háttérbe szorulhatnak térségi szinten a valós
szükségletekre épülő kezdeményezések;
a 2014-2020-as tervezési időszakra Magyarország számára
kidolgozott operatív programok esetében a turisztikai és
közlekedési nagyprojektek túlsúlya, a kisebb és indokolt
fejlesztések megvalósulási esélyének csökkenése;
a turizmussal és a közlekedéssel foglalkozó központi
szervezetek, intézmények számának növekedése révén az
adott terület túlszabályozásának, elbürokratizálódásának,
valamint a hiányos koordinációnak veszélye;
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Területi tervezés

-

Lehetőségek
a megyei jogú városok számára ún. integrált települési
programok, az egyéb városok esetében integrált
városfejlesztési stratégiák készítésének kötelezettsége (az EUs források elérése érdekében), amely együtt jár a földrajzi
környezetében lévő településekkel (esetenként a határon
túliakkal is) való kapcsolatok, hatások, együttműködések
feltárásával is – ezáltal válhatnak ismertté a helyi és térségi
szinten inkább meghatározó települési vagy térségi
törekvések;

-

Veszélyek
a korábbi tervezési időszakokban tapasztalt hiányosságokra,
problémákra hivatkozva a hazai tervezési folyamatok lassulása
az EU-s intézmények által beépített szigorúbb ellenőrzése
folytán, így az elérhető támogatásokra szánt időszak
lerövidülése, ami egyes kezdeményezések elmaradásával
járhat;
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Szlovák oldal

Szervezeti és jogszabályi keret

-

-

-

Erősségek
elegendő számú lezárt projekt, mely jó
gyakorlatként mutatható be a nyugati és
a középső részben
egy megyei és három regionális
idegenforgalmi szervezet tevékenysége
a nyugati részben
regionális idegenforgalmi szervezet
tevékenysége a középső részben
egy megyei és egy regionális
idegenforgalmi szervezet tevékenysége
a keleti részben

-

-

-

-

-

Pénzügyi fejlesztési keret

-

-

-

-

hat regionális fejlesztési ügynökség
működése a nyugati részben
négy európai területi együttműködési
csoportosulás működése a nyugati
részben
stabil mértékű támogatás az
idegenforgalmi szervezetek számára
a Szlovák Köztársaság Közlekedési,
Építésügyi és Regionális Fejlesztési
Minisztériumtól
az idegenforgalmi feladatok ellátásáért
fekelős szervezetek által kidolgozott
számos fejlesztési terv
a fejlesztési szervezetek több forrásból
történő támogatásának lehetősége
öt regionális fejlesztési ügynökség
működése a középső és keleti térségben
hét európai területi együttműködési
csoportosulás működése a keleti
térségben

-

-

-

-

Gyengeségek
kommunikációs akadályok a magas
számú szereplő okán az
idegenforgalom és mobilitás területén
magán- és közszféra
együttműködésének alacsony szintje
az idegenforgalomban dolgozók
nyelvismereti hiányosságai
idegenforgalmi szervezet hiánya
a középső térségben
tartalékok a fejlesztés és marketing
stratégiai tervezésében a középső és
keleti részében
alacsony számú lezárt projekt, mely jó
gyakorlatként mutatható be a keleti
részben
idegenforgalom és mobilitás fejlesztés
szereplőinek nem megfelelően kiépült
hálózata
a nemzeti kerékpár stratégia
megvalósításához szűkös anyagi
források
a fejlesztési projektek tobb forrásból
történő támogatásának kötött
lehetőségei
az idegenforgalmi feladatok
ellátásáért fekelős szervezetek által
kidolgozott fejlesztési tervek száma
kevés a keleti térségben
csupán két európai területi
együttműködési csoportosulás
tevékenysége a vizsgált terület
középső részében
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Szervezeti és jogszabályi keret

-

-

-

Pénzügyi fejlesztési keret

-

-

-

Lehetőségek (O)
együttműködés kialakítása a szlovákiai és
magyarországi idegenforgalmi
szervezetek között
a közös határmenti területfejlesztési
memorandumok kidolgozása Pozsony,
Nagyszombat és Nyitra megye és GyőrMoson-Sopron és Komárom-Esztergom
megye között, Besztercebánya megye és
Pest, Nógrád és Heves megye között,
valamint Kassa megye és Borsod-AbaújZemplén megye között
együttműködés kialakítása a Szlovákiában
és Magyarországon működő
idegenforgalmi szervezetek között a
középső és keleti térségben
európai területi együttműködési
csoportosulások fejlődése, mint
a határom átnyúló fejlesztések
lehetséges szervezeti formái
a határmenti terület fejlesztésére
elkülönített pénzügyi támogatás
sémájának kidolgozása
az EU strukturális alapokból való
közvetlen támogatások elnyerése
külső finanszírozási források kihasználása
a mobilitás és turizmus fejlődéséhez
(beleértve PPP megoldást is)

-

-

-

Veszélyek (T)
lassú és merev törvényhozási –
hivatali folyamatok
a politikai preferenciáktól függő
fejlődés
a közbeszerzési folyamatok lassítják
a határon átnyúló projektek
kivitelezését

beruházások megvalósítása és azok
finanszírozása közötti időbeni
eltolódáshoz igénybe vehető
hitelkonstrukciók szűk köre
az EU strukturális alapokból való
támogatási források szűkössége
Pozsony megye számára
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4. Hiányosságok és szükségletek
A jelen fejezetben bemutatjuk a tanulmány témakörét befolyásoló, erre ható problémákat,
megoldandó helyzeteket a 3. fejezetben bemutatott hármas tagolásban.
A magyar oldalon a fejezet kiinduló pontját egy ún. problémafa adja, amely átfogó, stratégiai és
részproblémák rendszerében vázolja a határtérségben jelentkező hiányosságokat. A problémafa
tömör információit az alábbiakban egészítettük ki és részleteztük.
Annak érdekében, hogy teljes képet és egyfajta tervezési ívet kaphassunk, elkészült a célfa is, amely
hasonló struktúrában és komplex módon bemutatja az elérendő átfogó és konkrét célokat,
feladatokat. A célokhoz és hiányokhoz illeszkedő konkrét intézkedésjavaslatok a következő, 5.
fejezetben kerülnek részletesen bemutatásra.
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4.1. A közlekedést érintő hiányosságok

Magyar oldal

I. a közösségi közlekedésszervezés tekintetében a központi döntéshozói szint
elsősorban a gyors gazdasági megtérüléssel / bevétellel / rövid távú költségvetési
megtakarítással járó fejlesztésekre és intézkedésekre fókuszál, mellőzve a hosszabb
távon társadalmi haszonnal (is) járó rendszerek megalkotását

1. kevés helyen zajlik
tömegközlekedés a két
ország között: néhány
szomszédos vagy közeli
város között van forgalom
(Komárom–
Révkomárom/Komárno,
Esztergom–
Párkány/Štúrovó, Győr–
Nagymegyer/Veľký Meder,
Rajka–Pozsony/Bratislava,
Kassa/Košice–Miskolc–
Budapest), de mivel egyik
esetben sem beszélhetünk
megfelelő szintű,
használható
szolgáltatásról, a lakosok
csak kis mértékben élnek a
lehetőséggel

2. kevés a működő
közúti, vasúti és vízi
kapcsolat, a határmenti
infrastruktúra minősége
gyenge, az utak és
vasútvonalak fejlesztésre
szorulnak

3. a közelmúltban vasúti
határátmenetek kerültek
szüneteltetésre, ahol a
meglévő szolgáltatások
emellett sem érték el a
kielégítő szintet, de
reaktiválásuk indokolt
lehet a meglevő és
várható igényeknek
megfelelő szolgáltatás
felépítése mellett

4. a Duna és az Ipoly
5. a kerékpárút-hálózat kiépítése
határfolyókon kevés az
(a gerinc-útvonalakat is
átkelő lehetőség, az ezzel
beleértve) várhatóan a helyi
járó strukturális
önkormányzatok hatáskörébe
nehézségeken a meglevő
kerül, ami különösen a gyengébb
vízi szállítás (pl. kompok,
gazdasági potenciállal rendelkező
II. infrastrukturálisszemélyszállító
beruházásokkiránduló
esetébenésfőleg térségiországrészekben
szinten ritka a nehézségeket
charter
forgalomtartós
a Dunán)
vetít előre
költséghatékony és
hosszútávon
minőséget biztosító
megoldás
csak keveset enyhít
(korszerű/innovatív
technológiák alkalmazása)
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A közlekedés témakörére vonatkozó problémafa szöveges kiegészítése, magyarázata:
I.

átfogó probléma: „a közösségi közlekedésszervezés tekintetében a központi döntéshozói
szint elsősorban a gyors gazdasági megtérüléssel / bevétellel / rövid távú költségvetési
megtakarítással járó fejlesztésekre és intézkedésekre fókuszál, mellőzve a hosszabb
távon társadalmi haszonnal (is) járó rendszerek megalkotását”:
Az elmúlt időszakban (2015. januári kezdéssel) megtörtént az adott térségekben /
megyékben tömegközlekedést bonyolító Volán-társaságok regionális szintű összevonása,
s egyben a rendszer szorosabb állami irányítás alá helyezése. A kis társaságok helyett a
helyismerettel és kiforrott szabályozással kevéssé rendelkező nagyobb vállalatok fogják
irányítani a közlekedés szervezést (pl. életszerű, az igényeket kielégítő menetrendek
összeállítása, s az érintett vasúti viszonylatokkal való összekapcsolása). A nagyobb,
költséghatékonyabb területi egységek hatékonyabb működtetést irányoznak elő, de
létük veszélybe sodorhatja a kisebb egységeket és az elért előnyeiket, így a
busztársaságok helyi beágyazottsága is gyengülhet a kommunikációs útvonalak
meghosszabbodása, valamint a meglévő kapcsolatrendszer felbolygatása miatt.
A nagyobb államvasúti társaság, a MÁV folyamatos átszervezése során szintén leépültek
a regionális szintű egységek. .A térségi hálózatok már a nagy szervezeti átalakulások
előtt döntően elavultak voltak, amely probléma forrásaként az elmaradt fejlesztések és a
regionális hálózatok háttérbe szorulása jelölhető meg. A közelmúltban kísérleti jelleggel
és

korlátozott

hatáskörrel

két

térségi

vasútszervezet

alakult,

Nógrádban

(Balassagyarmaton) és a Körös-vidéken (Vésztőn), de végül - a biztató eredmények
ellenére - a térségi vasútszervezeteket nem integrálták a hálózati rendszerekbe, és a
kezdeményezések megszűntek. Továbbá a MÁV a regionális igazgatóságainak
feladatkörét

is

leszűkítette

illetve

felszámolta

azokat.

A

magyar-szlovák

határszakaszokon ugyan hoztak döntéseket a kishatár-forgalom fenntartása érdekében,
azonban a szlovák partner, hivatkozva a költséghatékonysági mutatókra, megszüntette a
határon átlépő térségi viszonylatokat (felszámolva ezáltal az érintett területeken a vasúti
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személyszállítást). Fontos figyelmeztető jelzés az adott térség számára, ha beszűkülnek a
tömegközlekedési lehetőségek, mivel ez a térség elnéptelenedési folyamatának
felgyorsulásával járhat.
II.

átfogó probléma: „infrastrukturális beruházások esetében főleg térségi szinten ritka a
költséghatékony és hosszútávon tartós minőséget biztosító megoldás (korszerű/innovatív
technológiák alkalmazása)”:
Magyarországon az útépítések esetében általában alkalmazott technológia nem bizonyul
elég tartósnak, rövid időn belül jelentkeznek minőségi hibák a közutak és a kerékpárutak
esetében is, melyek javítása nehézkes és arányaiban több forrást igényelnek, mintha egy
drágább megoldással kiépülő útvonal hosszú távú fenntartását terveznék. A
határtérségben számos helyen látható a kistelepüléseket összekötő mellékútvonal
hálózat egyre romló állapota, mely felújítására nincs sok lehetőség. A probléma
hátterében állhat többek között a gyorsforgalmi utak építésére való koncentrálás. Ez
forrásokat köt le (nem utolsó sorban az új autópályák karbantartási forrásigénye miatt),
illetve von el a közösségi közlekedés kiépítése, és a meglevő regionális úthálózat
megfelelő karbantartása elől. Különösen súlyos a helyzet e tekintetben a megvizsgált
határ-menti magyarországi és szlovákiai járásokban, ahol a leírtakon túl az esetleg
indokolt gyorsforgalmi út- és vasútfejlesztések nagy része sem valósult meg.
1. részletes / részprobléma: „kevés helyen zajlik tömegközlekedés a két ország között:
néhány szomszédos vagy közeli város között van forgalom (Komárom–Révkomárom
[Komárno], Esztergom–Párkány [Štúrovo], Győr–Nagymegyer [Veľký Meder], Rajka–
Pozsony [Bratislava], Kassa [Košice]–Miskolc–Budapest), de mivel egyik esetben sem
beszélhetünk megfelelő szintű, használható szolgáltatásról, a lakosok csak kis
mértékben élnek a lehetőséggel”:
A munkahelyteremtés, a vásárlási tradíciók, a turisztikai vonzerők és a
továbbtanulási lehetőségek okán vannak egymáshoz közel fekvő központok, melyek
közösségi közlekedéssel való összekötése oly fontos az érintett városoknak,
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térségeknek, hogy akár egyéni megoldással élnek – például a leginkább érdekelt
város szervezésében üzemeltetett járat, mint Rajka esetében a pozsonyi nemzetközi
helyi járat létesítése. A kisebb, egymástól távolabbra eső települések esetében (pl.
Salgótarján és Fülek [Fiľakovo]) ilyen megoldás nem lenne életszerű az elérhető
szervezeti és pénzügyi kereteken belül; pedig a hatékony vasúti kapcsolat két fő
közlekedési folyosó között, megfelelő átszállási és átszállásmentes kapcsolatok
biztosítása mellett akár ki is válthatná egy-egy komolyabb közúti beruházást. Ezzel
összefüggésben különösen érezhető az integrált rendszer hiánya: csak integrált
ütemes menetrenddel lehet átfogóan kiszolgálni a különböző lakossági igényeket,
ami a párhuzamos közutakon bonyolódó egyéni közlekedést csökkentő modal shiftet (jellemző módválasztási arány eltolódását) eredményezheti.
2. részletes / részprobléma: „kevés a működő közúti, vasúti és vízi kapcsolat, a
határmenti infrastruktúra minősége gyenge, az utak és vasútvonalak fejlesztésre
szorulnak”:
A két ország között kiépült utak és vasutak száma nemzetközi összehasonlításban
kevés, nem beszélve a karbantartás elégtelen voltáról és a térségi vasúti kapcsolatok
szüneteltetéséről. Ez azt jelzi, hogy a két ország közötti kapcsolatok még mindig
gyengének tekinthetők. Az elmúlt időszakban új útvonalak létesítése nem történt, a
határhoz vezető útszakaszok felújítása, karbantartása pedig esetleges. Az érintett
határmenti járások közlekedési útvonalai periférikus voltuk miatt jellemzően nem
kerültek a felújítandó viszonylatok sorába.
3. részletes / részprobléma: „a közelmúltban vasúti határátmenetek kerültek
szüneteltetésre, ahol a meglévő szolgáltatások emellett sem érték el a kielégítő
szintet, de reaktiválásuk indokolt lehet a meglevő és várható igényeknek megfelelő
szolgáltatás felépítése mellett”:
A szlovák fél a költséghatékonyság nevében meghozott döntése hatására több, a
magyar-szlovák határt átlépő, addig legalább minimális szinten működő vasúti
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viszonylat közös személyvonati kiszolgálását le kellett állítani. Figyelmeztető jelzés az
adott térség számára, ha beszűkülnek a tömegközlekedési lehetőségek, mivel ez a
térség elnéptelenedési folyamatának felgyorsulásával járhat. Ennek hátterét az
átfogó problémakör leírásában megvilágítottuk. Fontos, hogy az indokolt
reaktiválásokat a szünetelő vonalszakasz és a kapcsolódó viszonylatok, valamint a
párhuzamos közúti forgalmak egyéni vizsgálata előzze meg. Az életszerű
menetrenddel, tarifával történő reaktiválással egy időben szükség van a térségi
buszjárat-szerkezet átalakítására, összehangolva a két közösségi közlekedési módot
és az igényeket kiszolgáló átszállásos kapcsolatokat biztosítva.
4. részletes / részprobléma: „a Duna és az Ipoly határfolyókon kevés az átkelő
lehetőség, az ezzel járó strukturális nehézségeken a meglevő vízi szállítás (pl.
kompok, személyszállító kiránduló és charter forgalom a Dunán) csak keveset
enyhít”:
A magyar-szlovák határszakaszon Vámosszabadinál, Komáromnál és Esztergomnál
lehet átkelni a Dunán, ezek közül vasútvonal csak Komáromnál keresztezi a határt. A
folyón az ún. zöldhatár-átkelés, azaz infrastruktúra nélküli helyeken történő átkelés
nehézkes, ezért a szorosabb és aktívabb kapcsolatok kiépítése céljából indokolt az
egymáshoz közelebb lévő határátkelő helyek létesítése vagy fejlesztése (pl. komp,
kikötő formájában).
Az Ipoly folyón további fejlesztési igények fogalmazódnak meg: az elmúlt időszakban
elmaradt (az előző 2007-2013-as tervezési időszak forrásaiból) az egyik jól
előkészített, valós igényeknek megfelelő Ipoly-híd építése, mely Ipolytarnóc és
térsége számára különösen fontos fejlődési lehetőséget jelentene.
5. részletes / részprobléma: „a kerékpárút-hálózat kiépítése (a gerinc-útvonalakat is
beleértve) várhatóan a helyi önkormányzatok hatáskörébe kerül, ami különösen a
gyengébb gazdasági potenciállal rendelkező országrészekben nehézségeket vetít
előre”:
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Az Országos Területfejlesztési Koncepcióban kijelölésre kerültek országos szinten a fő
kerékpáros útvonalak, melyek megépítésére várhatóan a 2014-2020-as időszakban
kerül sor. Az eredetileg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
(GINOP) forrásai terhére épülő hálózat vonalait tekintve felmerült az a forgatókönyv
is, hogy a helyi önkormányzatok egyéb forrásokból kénytelenek lesznek megépíteni a
közigazgatási területüket érintő szakaszokat, ami jóval több emberi és anyagi
erőforrást igényelne.

Szlovák oldal
1. Vasúti közlekedés kihasználatlan potenciálja:
Közel az egész vizsgált határmenti térség mentén kiépült a vasúti infrastruktúra, melynek
kihasználatlan vonalai vannak. A kidolgozott SWOT elemzésekben, az egyes részekben a gyenge
oldalak között meghatározásra kerültek a vasúti közlekedés kihasználtságának hiányosságai,
valamint a gépjármű közlekedés magas preferenciája. A vasúti közlekedés népszerűsítésével a
kiválasztott útszakaszokon megnőhetne az utazó közönség érdeklődése e közlekedési mód
kihasználása iránt, ami végeredményben pozitív hatással járna nem csak a gépjármű forgalom
csökkenésére, de zöldebb, környezetkímélőbb közlekedési módot is támogatna. A kerékpárszállítás
lehetővé tétele minden személyvonaton, és a szállítási feltételek részletes meghatározása szintén
pozitív hatással lenne a fenti tényekre, és a vonatok kihasználtsága is növekedne. Ez az intézkedés
támogatná az intermodális közlekedést, mely olyan fontos a mobilitás fejlesztésének
szempontjából.
1) sz. intézkedés

Rajka – Pozsony (Bratislava) vasúti közlekedési kapcsolat kialakítása

2) sz. intézkedés

Ipolyság – Drégelypalánk közötti vasúti kapcsolat építésének befejezése

3) sz. intézkedés

vonatokon történő kerékpárszállítás szabályozása

4) sz. intézkedés

közlekedési kutatások elvégzése a határmenti érdeklődés célpontok között
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2. Gazdaságilag fenntartható közösségi közlekedés:
További feltárt hiányosság, mely szintén a feldolgozott SWOT analízisből következik, a közösségi
közlekedés gazdasági fenntarthatósága. Súlyos felmerülő probléma az új közösségi közlekedési
vonalak bevezetésénél azok gazdasági haszna és megtérülése. A problémakör keretében feltárt
hiányosságok elsősorban a magán- és az állami szektor közötti alacsonyszintű együttműködésben
rejlenek. A közlekedésfejlesztés pozitív irányba való terelése a néhány közszolgálati tevékenység
magánszolgáltatónak való átengedésében rejlik, valamint magán szállítási cégek számára elérhető,
a közszolgálati szállítási tevékenységért kapott támogatások garantált szintjének biztosításában.
Ilyen szándék megvalósításában a jó gyakorlat egyik kiemelt példája is segíthet, a Pozsony –
Dunaszerdahely – Komárom (Bratislava – Dunajská Streda – Komárno) közötti vasútvonalon
elindított személyszállítás. Három évvel azután, hogy a vasútvonalat egy szállítási magánvállalat
(RegioJet Vasúttársaság) kapta, a szállított személyek száma ezen a vonalon közel 1.2 millió utassal
növekedett.
1) sz. intézkedés

kombinált vonat- és a idegenforgalmi látnivalók jegy bevezetése

2) sz. intézkedés

garantált támogatási séma kidolgozása a szállítók számára

3. Kerékpáros szállítás, és kerékpáros turizmus fejlesztése:
Jelenleg a Szlovák Köztársaság kerékpáros közlekedés és kerékpáros túrizmus nemzeti fejlesztési
stratégia van érvényben, mely meghatározza a prioritásokat az ország egész területén, tehát a
tárgyalt határmenti térségben is. A kerékpáros turizmus és kerékpáros közlekedés területének
neves szakértői szerint, akik az ezzel a projekttel kapcsolatban szervezett nemzeti workshopokon is
részt vettek, a kerékpáros turizmus és kerékpáros közlekedés fejlődésének elsődleges problémája
az elfogadott stratégia pénzügyi szempontból történő alultervezésében rejlik. Jelenleg létezik egy
állandó pénzügyi mechanizmus az elfogadott kerékpáros stratégia megvalósítására, azonban a jelen
elfogadott dokumentumban is több javaslat szerepel, melyek elfogadásával jelentős mértékben
javulhatnának a fejlesztések finanszírozási feltételei. Ezen problematikus rész további
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problémaköre, mely a feldolgozott SWOT analízisből derült ki, a fenntartható városi mobilitás
hiányzó tervei és a kerékpáros közlekedés általános terveinek hiányzó módszertana.
1) sz. intézkedés

kerékpáros turizmus megyei szintű pénzügyi sémájának kidolgozása

2) sz. intézkedés

kerékpáros közlekedés általános tervei módszertanának kidolgozása

4.2. Turizmus területén tapasztalható hiányosságok

Magyar oldal
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I. a források és a lehetséges fejlődési irányok meghatározása, a kívánatos és indokolt
beruházások beazonosítása tekintetében hiányzik a megfelelően koncentrált és
ugyanakkor decentralizált döntéshozói szint

1. a szelídturizmus (beleértve a kerékpáros
turizmust is) népszerűsége hátrányban van
más turisztikai ágakkal szemben (wellness,
kulturális turizmus stb.)

a) a meglévő
kerékpárutak és
úthálózat minősége
romlik, továbbá az
útvonalak hiányos
információkkal vannak
ellátva (tájékoztató
táblák, útjelző táblák,
elektronikusan
elérhető információ,
térképek, szolgáltatásleltár stb.)

b) a kerékpáros
turizmus
lehetőségei
(vonzerők
elérhetősége,
szolgáltatások)
jelenleg
korlátozottak a
térségben,
fejlesztésre
szorulnak

2. a turisztikai vállalkozások és attrakciók színhelyei megyei /
regionális szinten általában kisebb mértékben járulnak hozzá a
gazdasági eredményekhez, mint amennyi forrásbevonást
igényelnek a fejlesztéseikhez illetve működésükhöz

c) a helyi vagy
térségi szinten
jelentős, egyedi
attrakciók
tőkehiány miatt
nem kapnak
megfelelő
figyelmet és így
rejtve
maradnak a
látogatók előtt

d) a turisztikai fejlesztések
általában hosszabb távú
koncepció nélkül, gyakran a
térség meghatározó
döntéshozóinak
közreműködése nélkül
jönnek létre, ezáltal
szigetszerű projektek
valósulnak meg, melyeknek
nincs, vagy gyenge
kapcsolata a saját
térségével

e) Budapestet
és néhány
kiemelt
turisztikai
központot
kivéve a
vonzerők
gyenge
marketingje

f) kevés a
magas
színvonalú
turisztikai
szolgáltatás,
amely
megfelelő
(el)ismertséget
kapna
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A turizmus témakörére vonatkozó problémafa szöveges kiegészítése, magyarázata:
I.

átfogó probléma: „a források és a lehetséges fejlődési irányok meghatározása, a
kívánatos és indokolt beruházások beazonosítása tekintetében hiányzik a megfelelően
koncentrált és ugyanakkor decentralizált döntéshozói szint”:
A turisztikai gazdasági ágazat kezelése több országos hatáskörű szervezethez tartozik
attól függően, hogy a források elosztása, s az ezzel járó fejlesztési irányok meghatározása
a feladat, vagy pedig az egyes turisztikai ágak népszerűsítése és kiajánlása (pl.
Nemzetgazdasági Minisztérium, Magyar Turizmus Zrt.). Ugyanakkor a nagyobb (értsd
regionális vagy nagytérségi szintű) turisztikai központoktól eltekintve a kisebb, helyi vagy
térségi szintű vonzerők esetében szükség lenne a hosszabb távú koncepción alapuló, a
helyi viszonyokat (adottságok, emberi erőforrások, kereslet alakulása, stb.) és fejlődési
irányokat figyelembe vevő döntéshozatali szintre, amely elég közel van a helyi szinthez,
hogy lássa a valós igényeket, lehetőségeket, de eléggé koncentrált ahhoz, hogy a
stratégia alkotás és megvalósítás színtere legyen.
1. stratégiai szintű probléma: „a szelídturizmus (beleértve a kerékpáros turizmust is)
népszerűsége hátrányban van más turisztikai ágakkal szemben (wellness, kulturális
turizmus stb.)”:
Az országos szintű marketing koncepció minden évben kijelöl egy turisztikai ágat,
melynek népszerűsítésére és attrakcióinak bemutatására koncentrál. A XXI.
században egy tudatos fogyasztói attitűd látszik erősödni, amely megnyilvánul a
turisztikai szokásokban: a természetközeli turisztikai formák iránti kereslet (pl. aktív
kikapcsolódásként kerékpáros vagy gyalogos túrák) vagy a minőségi, kis
mennyiségben termelt javak fogyasztása. Az erre a turisztikai ágra fordított figyelem
jelenleg még nem oly mértékű, mint amekkora jövedelmi potenciállal rendelkezik.
2. stratégiai szintű probléma: „a turisztikai vállalkozások és attrakciók színhelyei
megyei / regionális szinten általában kisebb mértékben járulnak hozzá a gazdasági
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eredményekhez, mint amennyi forrásbevonást igényelnek a fejlesztéseikhez illetve
működésükhöz”:
A nemzetközi szinten is jól ismert turisztikai attrakciók helyszínei nagy általában
rentábilisak, azaz jövedelmet generálnak, ahogyan jellemzően az erősebb,
Magyarországon jól bejáratott ágak szolgáltatói is (pl. gyógyfürdők, wellness
szállodák, egészségturizmus helyszínei vagy a népszerű boros pincészetek).
Ugyanakkor az indokolt fejlesztések, főként a kisebb jelentőségű helyszíneken csak
külső

erőforrások

bevonásával

(pl.

vissza

nem

térítendő

támogatások

igénybevételével) valósulhatnak meg és tarthatók fenn, azzal együtt, hogy jelentős
mértékben

hozzájárulhatnak

a

turisztikai

kínálat

teljessé

tételéhez, több

vendégéjszakát és specifikáltabb turisztikai kínálatot eredményezve.
a) részletes / részprobléma: „a meglévő kerékpárutak és úthálózat minősége
romlik, továbbá az útvonalak hiányos információkkal vannak ellátva (tájékoztató
táblák, útjelző táblák, elektronikusan elérhető információ, térképek, szolgáltatásleltár stb.)”:
A meglévő kerékpárutak az elmúlt 5-10 év során kiépült része mára rossz műszaki
állapotba került, mivel a fenntartás általában a helyi önkormányzatokra hárul, és
abban az időszakban az építtető más szervezet volt. Ez közlekedésbiztonságtechnikai szempontból is problémát jelent, továbbá nehezíti a kerékpárutak
hálózatosodásának folyamatát, amely viszont erősödő igényként jelentkezik mind
hivatásforgalmi, mind turisztikai szempontból. További nehézség az utak
megfelelő információval való ellátásának a hiánya (nincsenek kihelyezve a
környéken lévő szolgáltatásokat, látnivalókat, fontosabb közintézményeket jelző
táblák), melyek összekapcsolódnak a különböző elektronikus felületeken elérhető
információszolgáltatással, ami jellemzően szintén hiányzik (pl. térkép a közeli
szolgáltatások, attrakciók, közintézmények, vasútállomások és vasúti illetve
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buszmegállók megjelölésével, integrált időjárás-előrejelzéssel, menetrend- és
útvonalkeresőkkel stb.).
b) részletes / részprobléma:„a kerékpáros turizmus lehetőségei (vonzerők
elérhetősége, szolgáltatások) jelenleg korlátozottak a térségben, fejlesztésre
szorulnak”:
A megépített kerékpárút-hálózat még meglehetősen hiányos, az egyes szakaszok
általában nincsenek összekötve, megnehezítve a nagyobb térségi körutak
szervezését. Hiányos a kerékpár-barát szolgáltatási spektrum is (pl. kerékpárbarát
szálláshálózat, kerékpáros útvonalra felfűzött vonzerők, egyéb ráépülő
szolgáltatók).
c) részletes / részprobléma: „a helyi vagy térségi szinten jelentős, egyedi attrakciók
tőkehiány miatt nem kapnak megfelelő figyelmet és így rejtve maradnak a
látogatók előtt”:
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A keleti országrészben halmozottan, de a dunántúli területeken is előfordul, hogy
egyedi értékkel bíró látnivalók vagy vonzerők forráshiány miatt nem kerülnek
bemutatásra, illetve a szabad forrás szűke miatt kevéssé képesek a jellegüknek
megfelelő piacokhoz, kereslethez kapcsolódni. Emellett a meglévő marketing
tevékenység nem eléggé hatékony ahhoz, hogy elégséges mértékű látogatót,
ezáltal bevételét és jövedelmet generálja.
d) részletes / részprobléma: „a turisztikai fejlesztések általában hosszabb távú
koncepció nélkül, gyakran a térség meghatározó döntéshozóinak közreműködése
nélkül jönnek létre, ezáltal szigetszerű projektek valósulnak meg, melyeknek
nincs, vagy gyenge kapcsolata a saját térségével”:
Kevés jó példától eltekintve az adott fejlesztés gazdája nem vonja be a térség
meghatározó szereplőit annak érdekében, hogy számukra is egyértelmű és
világossá váljon a tervezett kezdeményezés körülményei, fenntarthatósági

feltételei. Ezáltal az ötlet nehezebben válik a térség szerves részévé, ami túl
gyakran negatívan hat a látnivaló életképességére is.
e) részletes / részprobléma: „Budapestet és néhány kiemelt turisztikai központot
kivéve a vonzerők gyenge marketingje”:
A nemzetközi szinten ismert és elismert látogatóközpontok, mint Budapest, a
Dunakanyar, Aggtelek, Pannonhalma, egy-egy rangosabb fesztivál helyszíne stb.
mind megkapják a Magyar Turizmus Zrt. és egyéb, érdekképviseleti vagy szervező
tevékenységet folytató intézmények részéről azt a segítséget, ami nagyban
megkönnyíti számukra a népszerűségét fenntartását, illetve növelését. A kisebb,
térségi vagy helyi szintű vonzerők nehezebben termelnek akkora mértékű
bevételt, hogy a marketing és kommunikációs tevékenységre megfelelő arányú
összeget fordíthassanak, s a külső források szűkülése (pl. marketing
tevékenységet támogató források) szintén egyre kevesebb lehetőséget hagynak a
működtetőknek.
f) részletes / részprobléma: „kevés a magas színvonalú turisztikai szolgáltatás,
amely megfelelő (el)ismertséget kapna”:
Hasonlóan az előző pontban leírtakra, a frekventált turisztikai helyszíneken
könnyebb a színvonalas, magas igényeket is kiszolgálni képes szolgáltatói kör
kialakítása, amely megfelelő számú és költési hajlandóságú látogató esetében
alakítható ki és tartható fenn. Viszont a kevesebb látogatót vonzó turisztikai
területeken, pl. a kerékpárturizmus fejlesztése kapcsán is szükséges a minőségi
szolgáltatói kör felépítése, mivel ebben az esetben magasabb igényű látogatói
kört is meg lehet szólítani. Erre is vannak nemzetközi példák, mint a dunai
kerékpárút ausztriai szakasza. A tájképileg többé-kevésbé látványos magyar
kerékpáros útvonalak mentén – helyenként rokon turisztikai ágakkal összefogva –
hasonlóan meggyőző eredményeket lehet elérni.
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Szlovák oldal
1. Negatív irány a külföldi turisták csökkenő számában:
A jelen dokumentum elemző része szerint a határmenti járások többségében a külföldi turisták
látogatottsága csökkenő tendenciát mutat. Számos tényező befolyásolja a külföldi turisták
érdeklődését a kiválasztott térség iránt, és nem minden negatív tényező hatása szüntethető meg
gyorsan és egyszerűen. A jelen tanulmányból kiindulva a tárgyalt terület minden részében
hiányosságként jelentkezett a kerékpáros közlekedésre irányuló idegenforgalmi csomagok nem
megfelelő kínálata. Nagy jelentőséggel bírhat a feltárt negatív irány csökkentésénél, illetve
megszüntetésénél éppen a kerékpárosokat célzó idegenforgalmi csomagok kidolgozása, melyek
bemutathatók lennének külföldi kiállításokon és prezentációkon, és melyek színesebb és vonzóbb
kínálatot jelentenének a turisták számára. Így az idegenforgalmi kínálat megújítása új, specifikus
attrakciók modern marketing eszközökkel történő bemutatásával az az út, mely képes pozitív
irányban befolyásolni a turisták érdeklődését.
1) sz. intézkedés

kerékpárosokra irányuló idegenforgalmi csomagok kidolgozása

2) sz. intézkedés

marketing stratégia kidolgozása a határmenti térség fejlesztésére

2. Nyelvtudás az idegenforgalomban:
Súlyos probléma, mely korlátozza a külföldi látogatók érdeklődését a térség iránt, az itt dolgozók
relatíve gyenge nyelvtudása. A nyelvi hiányosság nem csak a verbális kommunikációban jelenik
meg, hanem az idegen nyelvű táblákkal való nem megfelelő jelölés, az attrakciókhoz irányító táblák
esetében, a térségben zajló események bemutatásra hivatott internetes oldalakon, az éttermek italés étlapjain, és egyéb felületeken, melyekkel a külföldi turisták kapcsolatba kerülnek. E nyelvi
akadály megszüntetése, és kedvesebb hozzáállás a külföldi turistákhoz, alapvető lépés a hazai
természeti, kulturális értékek és idegenforgalmi vonzerők iránti érdeklődés fokozásához. A belföldi
érintettek motivációja a külföldi turisták hazai úti célok iránti érdeklődésének felkeltése kellene,
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hogy legyen, valamint a turisták érdeklődésének megtartása az ismételt látogatáshoz. A vázolt
ideális helyzet eléréséhez ezért szükséges fokozott figyelmet fordítani erre a hiányosságra.
1) sz. intézkedés

nyelvtanfolyamok támogatása

2) sz. intézkedés

többnyelvű információs táblák kihelyezése

4.3. Szervezési, pénzügyi, jogszabályozási és fejlesztési terület hiányosságai

Magyar oldal
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I. a közlekedésirányítással foglalkozó szakmai szervezetek (RKI,
KKK stb.) egymással és az egyéb szakmai szervezetekkel történő
koordináció, együttműködés hiányos, emiatt a számos térségben
mutatkozó közlekedési igények, szükségletek csak részben vagy
lassabb ütemben kerülnek kielégítésre

1. kevés az intermodális
csomópontnak tekinthető
közlekedési centrum, ahol
legalább a vasúti és/vagy
autóbuszos közlekedést
összekötik a kerékpáros
közlekedési lehetőséggel:
hiányzó kerékpáros zárt
tárolók, kerékpárkölcsönzők,
kerékpár-szállítási lehetőség,
a megállóból induló
kerékpárutak, fizikai és
elektronikus
információnyújtási
szolgáltatás, stb.

2. sem Magyarországon, sem a
szlovákiai térségekben (a főváros
kivételével) nem alakultak meg a
közlekedési szövetségek, melyek
feladatai közé tartozik a területén
elérhető tömegközlekedési
eszközök járatszerkezetének,
menetrendjének, tarifájának
összehangolása, a szomszédos
térségek rendszereivel való
kapcsolódás kialakítása, valamint
a lakosok, látogatók közlekedési
szokásainak, igényeinek
rendszeres felmérése

II. a helyi turisztikai információ-szolgáltató és szervező
intézmények gyenge finanszírozása megnehezíti a jelentősebb,
hatékonyabb kommunikációs tevékenységet, a helyi image
erősítését és a helyi turisztikai vállalkozások támogatását

3. a kerékpáros
közlekedés és a
kerékpáros turizmus
koordinálására
szakosodott szervezetek
közti együttműködés
hiányos a következőkben:
a jogi keretek (pl.
szabályozások), a műszaki
feltételek, a fejlesztési
lehetőségek
feltérképezése és az
ezekhez szükséges
források előteremtése
tekintetében

4. a helyi vagy térségi tdm
szervezetek több esetben
névlegesen vagy
információ áramoltató
módon működnek, az
attrakciók, szolgáltatások
menedzselése,
pozícióinak növelése, és a
turisztikai marketing
tevékenység végzése
hiányos vagy hiányzik
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Az intézményi, pénzügyi és jogi helyzet témakörére vonatkozó problémafa szöveges kiegészítése,
magyarázata:
I.

átfogó probléma: „a közlekedésirányítással foglalkozó szakmai szervezetek (RKI, KKK
stb.) egymással és az egyéb szakmai szervezetekkel történő koordináció, együttműködés
hiányos, emiatt a számos térségben mutatkozó közlekedési igények, szükségletek csak
részben vagy lassabb ütemben kerülnek kielégítésre”:
A helyközi közlekedésben sok nehézséget okoz, hogy a rendszerváltás óta eltelt
időszakban jellemzően nem vált könnyebbé az A helységből B helységbe való eljutás
(akár munkahely, iskola vagy egyéb intéznivaló céljából, akár magánjellegű, szabadidős
helyváltoztatási igényekről van szó), annál inkább, ha az útvonal vonattal és busszal,
átszállással utazható be, netalán megye- vagy szolgáltatói határon túli utazásról van szó.
A megrendelői funkciók hatékony ellátása és a közlekedési integráció megvalósítása
irányító, koordináló szinten több országos hatáskörű intézmény együttműködését
kívánja meg, ami jelenleg hiányosan működik. A szervezetek egymástól függetlenül
működnek, részben még nemrég kapták meg bővített hatáskörüket, ami viszont még
mindig döntően végrehajtói jellegű, és nem jár sem érdemi jogosítványokkal, sem
megfelelő térségi apparátussal.
A busz-vasút integráció nincs megoldva, sem járatszerkezeti, sem menetrendi és tarifális
értelemben. A közlekedési szövetségek jelenleg is hiányoznak (Budapesten a még csak
egy irodával rendelkező ún. közlekedési szövetség formálisan is fel lett számolva). Így
pedig a megrendelési szerepkör továbbra központosított módon működik. Ma már az
állami közlekedési társaságok nem saját hatáskörben döntenek fejlesztésekről,
szolgáltatási szintek beállításáról stb., a közlekedési társaságok vezetőinek nincs meg az
érintett témákban a megfelelő szintű önálló döntési és jogköre.

II.

átfogó probléma: „a helyi turisztikai információ-szolgáltató és szervező intézmények
gyenge finanszírozása megnehezíti a jelentősebb, hatékonyabb kommunikációs
tevékenységet, a helyi image erősítését és a helyi turisztikai vállalkozások támogatását”:
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A helyi tdm szerveztek, tourinform irodák stb. jelenleg nem rendelkeznek megfelelő
forrással és jogi kerettel ahhoz, hogy a legjobb külföldi példákat követve egy adott térség
turisztikai irányító, támogató, menedzselő szervezetévé válhassanak.
1. részletes / részprobléma: „kevés az intermodális csomópontnak tekinthető
közlekedési centrum, ahol legalább a vasúti és/vagy autóbuszos közlekedést
összekötik a kerékpáros közlekedési lehetőséggel: hiányzó kerékpáros zárt tárolók,
kerékpárkölcsönzők, kerékpár-szállítási lehetőség, a megállóból induló kerékpárutak,
fizikai és elektronikus információnyújtási szolgáltatás stb.”:
A jelenlegi magyar viszonyok között nem sok olyan intermodális csomópont létezik,
mely megfelelő színvonalon kiszolgálná a közösségi közlekedés eszközeivel és
kerékpárral utazni vágyókat. A csomópontok kialakításának egyik fontos akadálya a
megvalósításhoz szükséges forrás hiánya, a másik pedig szabályozási keretek
rendszerszintű kialakításában tapasztalható hiányosságok: minden közlekedési
módozat (vasút, autóbusz stb.) külön szabályozási rendszer alapján működik. A
módozatok járatszerkezete még nem lett módszeresen, országosan illetve
térségenként egymásra hangolva, a vasút- és busztársaság forgalomirányítói,
alkalmazottjai közötti kommunikáció esetleges, szabályozatlan. Jellemzően az
alkalmazottak jóindulatán, vagy a helyben kialakult szokásokon múlik, hogy adott
helyzetben az átszálló utasok érdekei milyen mértékben lesznek figyelembe véve. A
kerékpáros közlekedés igényeit és lehetőségeit jelenleg alacsony szinten veszik
figyelembe (pl. a kerékpár-megőrzés, -szállítás, -kölcsönzés néhány helyen
megoldott), a GYSEV szolgáltatási területén és néhány fejlesztett MÁV vonal
esetében már tervszerűen foglalkoztak e területtel. Elsősorban a személyszállító
vasúttársaságok nyújtanak kerékpárszállító szolgáltatást, országosan a járművek
kialakítása függvényében kis kapacitással, néhány kiemelt turisztikai viszonylaton
nagyobb befogadóképességű, kifejezetten e célra rendszeresített kerékpárszállító
kocsikkal, vagy kocsirészekkel (Balaton, Dunakanyar, hamarosan Sátoraljaújhely stb.).
Ami a magyar-szlovák határmenti térségek elérhetőségit illeti, az InterCity járatokon
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megszüntették a kerékpárszállítást, az osztrák ÖBB által biztosított RailJet vonatokon
még csak előkészítik a kerékpárszállítás lehetőségét, így a fővonali távolsági
forgalomban jelenleg igen korlátozott a kerékpárszállítás lehetősége (leginkább a
többcélú Schlieren vagy halberstadti kocsival kiadott gyorsvonatokon számíthatunk a
lehetőséggel).

A

kapcsolódó

térségi

vonalakon,

amennyire

van

rajtuk

menetrendszerinti személyszállítás, az orosz Metrowagonmash és a csehszlovák Bzmot motorvonatokon van lehetőség korlátozott számú kerékpár előterekben való
szállításra. Itt jelenleg nem terveznek külön kerékpárszállító terek kialakítását, mivel
a (helyenként feltehetőleg jelentős) igény jelenleg túlságosan szezonális (hétvégék,
nyári szünet) ahhoz, hogy saját forrásból gazdaságos lehessen egy ilyen jellegű
beruházás. Viszont egyrészt a folyamatban levő kocsi-felújítási program keretében
figyelnek oda arra, hogy az alkalmas kocsitípusokban kisebb kerékpárszállító
kapacitást hozzanak létre, és az osztrák vasúttól öt multifunkciós térrel rendelkező
kocsit szereztek be használtan, ami a térségben közlekedő gyorsvonatokon növeli a
kapacitást. Másrészt komplex turizmusfejlesztő projektek keretében meg lehet
keresni a MÁV-Start illetékeseit annak érdekében, hogy külső forrás bevonásával
valósuljon meg az adott viszonylaton megjelenő fokozott szezonális igényeknek
megfelelő kapacitás kialakítása, mint erre Csehországban a hasonló típusú járművek
átalakítása, korszerűsítése révén több példát lehet látni.
2. részletes / részprobléma: „sem Magyarországon, sem a szlovákiai térségekben (a
főváros kivételével) nem alakultak meg a közlekedési szövetségek, melyek feladatai
közé tartozik a területén elérhető tömegközlekedési eszközök járatszerkezetének,
menetrendjének, tarifájának összehangolása, a szomszédos térségek rendszereivel
való kapcsolódás kialakítása, valamint a lakosok, látogatók közlekedési szokásainak,
igényeinek rendszeres felmérése”:
A közlekedési szövetségek létrehozása, határon átnyúló összekötése szükséges és
indokolt feladat. A térségi szövetség keretében egységes rendszerként működhetnek
a ma még más és más szervezeti struktúrában irányított és szabályozott közúti és
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kötöttpályás, helyi és helyközi módozatok. A Duna vonalában a vasúti és autóbuszos
közlekedés mellett a vízi közlekedést is indokolt a szövetségekbe integrálni, arra való
tekintettel, hogy a határtérség két oldalának jelenlegi gyenge kapcsolataiért a kevés
helyen megvalósítható átkelés is okolható.
3. részletes / részprobléma: „a kerékpáros közlekedés és a kerékpáros turizmus
koordinálására

szakosodott

szervezetek

közti

együttműködés

hiányos

a

következőkben: a jogi keretek (pl. szabályozások), a műszaki feltételek, a fejlesztési
lehetőségek feltérképezése és az ezekhez szükséges források előteremtése
tekintetében”:
Egy adott településen vagy térségben tervezett kerékpáros fejlesztés igényli a
műszaki és a turisztikai szempontokat ötvöző tervezői és irányítói szemléletet, melyet
a gyakorlatban elsősorban a kivitelezést megelőző tervezést végző iroda és a
beruházást megvalósító (majd fenntartó) önkormányzat képvisel. A szakhatóságok és
a turisztikai, kerékpáros szakmai szervezetek bevonása a tervezési, kivitelezési
folyamatba esetleges, ahogyan az önkormányzatoknál is hiányzik a szükséges
tapasztalat és rálátás az igényekre, lehetséges problémákra. Emiatt számos esetben
nem a valódi igényeknek és a műszaki előírásoknak megfelelő létesítmény jött létre,
melyet azonban fenntartani és működtetni kell.
4. részletes / részprobléma: „a helyi vagy térségi tdm szervezetek több esetben
névlegesen vagy információ áramoltató módon működnek, az attrakciók,
szolgáltatások menedzselése, pozícióinak növelése, és a turisztikai marketing
tevékenység végzése hiányos vagy hiányzik”:
Magyarországon a tdm szervezetek még kezdeti stádiumban vannak, működésük
még kevéssé hatékony annak ellenére, hogy a helyi szereplők bevonásával, független
akaratuk alapján jöttek létre. Viszont sem forrásaik, sem jogi keretfeltételei alapján
nem kapnak a gyakorlatban önálló és az egész térséget átfogóan kezelő feladat- és
hatáskört. Emiatt jelenleg elsősorban információt szolgáltatnak a tagoknak és a
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turistáknak, illetve részben ellátják – a lehetőségekhez képest – a közös marketing
tevékenység feladatait.

Szlovák oldal
1. Koordinálatlan intézményi támogatás
A tanulmány több intézményt is azonosított, melyek tevékenysége a tárgyalt térségben történő
fejlesztésekre irányul, azonban hiányosságként merült fel az intézmények hiányzó közös, koordinált
eljárása. A tanulmány kidolgozása idején az öt határmenti régióból háromban nem működött
idegenforgalmi szervezet. Az ilyen szervezetek ugyanis áttekintést adnak az egész térség turisztikai
attrakcióiról, melyek színesítik a turisztikai kínálatot. Ez a hiányosság egyik példája az összes érintett
közötti együttműködés kialakítását fékező akadályoknak, ami végeredményben az idegenforgalom
és a mobilitás fejlesztés korlátozott támogatását jelenti. A hiányosság megszüntetésének lehetséges
módja az érintett intézmények közös elköteleződésének megalapozása a fejlesztési szándékok
kölcsönös koordinációjáról.
1) sz. intézkedés

megyei idegenforgalmi szervezetek kialakítása

2) sz. intézkedés

memorandum megalkotása az érintettek között a fejlődés együttes
támogatásának céljával

2. Támogató pénzügyi mechanizmus hiánya:
Jelentős hiányosság mutatkozik a projektek kivitelezése és az utófinanszírozással történő
támogatások kifizetése közötti időbeni eltolódás hitellel történő lefedésében is. Ez a probléma az
uniós alapokból származó támgatások kifizetésének esetében jelentkezik. Az uniós projektek amúgy
is körülményes adminisztrációja mellett ez a hiányosság jelentős teherként jelentkezik a
kedvezményzetetteknél. Az EU alapokból származó támogatás gyakran csak a projekt lezárása után
több hónappal kerül kifizetésre, ami azt jelenti, hogy a kedvezményzetetteknek maguknak kell
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gondoskodniuk az egész projekt finanszírozásáról. Ezen kívül ez a tény eltántorítja a további
potenciális érdeklődőket a saját fejlesztési ötleteikkel, melyek különben jelentős mértékben
segíthetnék az idegenforgalom és a mobilitás területének fejlődését is. Megoldást, illetve eszközt az
említett hiányosság csökkentésére bizonyos, a kedvezményzetetteket segítő finanszírozási
mechanizmus bevezetése jelenthetné.
1) sz. intézkedés

pénzügyi mechanizmus kialakítása a fejlesztési projektek számára

3. Stratégiai tervezés fejlesztése:
A jelen tanulmány második fejezetében szereplő stratégiai dokumentumok listájából kiindulva, az
érintett regionális résztvevők részéről bizonyos hiányosságok jelentkeznek a stratégiai tervezés
területén. Az érintettek itt szereplő dokumentumai általában nem aktuálisak, és nem foglalkoznak a
fenntartható fejlődéssel és mobilitással az idegenforgalom területén a határmenti régiókban.
További hiányosság a támogató eszközök hiánya, melyek kapcsolatban lennének a jóváhagyott
fejlődési dokumentumokkal, és lépést tartanának velük a fejlesztési célok elérésében. Egy ilyen
komplex eszköz kidolgozása, mely tartalmazná a határmenti régió fejlesztési prioritásait a
felhasználható támogatási eszközökkel, remek alapja lehetne a további hiányosságok azonosítására,
melyek következésképpen elősegítenék az új fejlesztési ötletek megfogalmazását.
1) sz. intézkedés

határmenti régiók fejlesztési stratégiai tervének kidolgozása

2) sz. intézkedés
komplex eszköz megalkotása a határmenti térség támogatására egy
internetes portál formájában

ÖSSZEGZÉS
A hiányosságok feltárása és elemzése sorűn összesen nyolc terület került azonosításra, mely a
tárgyalt határmenti térség fejlődésének akadályát jelenti. Közlekedési összefüggésben a vasúti
közlekedés gyenge kihasználásában, a gazdaságilag fenntartható közösségi személyszállításban és a
kerékpáros turizmus fejlesztésében került sor hiányosságok megállapítására. Az idegenforgalom
terén a külföldi turisták csökkenő száma, valamint a nyelvtudás hiánya jelent problémát. A
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szervezési, pénzügyi, jogszabályozási és fejlődési keretben a legkiemelkedőbb probléma az
intézményi támogatásban, a pénzügyi támogatásban és a stratégiai tervezésben jelentkezik. Az
összes említett területhez intézkedési javaslatokat tett a tanulmány, melyek csökkenthetik, illetve
megszüntethetik a megállapított hiányosságokat. Az egyes hiányosságok leírása és részletesebb
jellemzése a következő fejezetben szerepel.

Magyar oldal
Az alábbiakban bemutatjuk a problémafához illeszkedő célrendszert, szintén a megszokott hármas
tagolásban, amelyhez kapcsolódva, annak konkrét javaslatokként való realizálódása az 5. fejezetben
bemutatni kívánt intézkedések listája.

Közlekedésre vonatkozó célrendszer
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I. a politikai és gazdasági előnyökkel járó hosszú távú és
komplex közlekedési koncepció kidolgozása és elfogadtatása a
helyi, térségi és központi szereplőkkel, amely figyelembe veszi
a fejlesztendő területek társadalmi vonatkozásait is

1. részletes vizsgálatok
(pl. forgalomszámlálás,
célterület-kutatások,
stb.) alapján a kisebb,
térségi központok
összekapcsolásának
elősegítése közösségi
közlekedési módokkal
(vonat, busz, közösségi
taxi, stb.), többek között
annak érdekében, hogy
a határtól távolabb eső
kelet-nyugati irányú fő
közlekedési útvonalakra
közvetlen csatlakozások
épülhessenek ki

2. indokolt esetben új
kapcsolatok kiépítésének
támogatása (pl. Miskolc–
Košice gyorsforgalmi út vagy
autópálya), illetve a meglévő
térségi és távolsági útvonalak
minőségi fejlesztése (pl.
Miskolc–Kassa [Košice]
elővárosi vasúti szolgáltatás,
vagy a Kassa [Košice]–
Miskolc–Vác–Pozsony
[Bratislava] InterCity
kapcsolat, illetve Bécs
[Wien]–Pozsony [Bratislava]–
Miskolc–Záhony/Čierna nad
Tisou tehervasúti kapcsolat
fejlesztése, piaci bevezetése)

II. a regionális közlekedési infrastruktúra fejlesztése során is a hazai
innovatív (szabadalmaztatott) és nemzetközileg bizonyított műszaki
eljárások alkalmazásának támogatása a közlekedési rendszerek
kialakítása során (előnyös paraméterű anyagok, újító technológiák)

3. a határon áthaladó
vasúti viszonylatok
reaktiválása a mindenkori
igényeknek megfelelő
viszonylatokon, melyet az
alábbi feltételek mellett
lehet elérni:
- a térségi és/vagy
elővárosi, interrégiós,
távolsági jellegű
szolgáltatás fokozatos
bevezetése,
- az infrastruktúra
korszerűsítése/kiépítése,
- a határ mindkét oldalán
kiépítendő integrált
közlekedési rendszerekhez
kapcsolódó ütemes
menetrend kialakítása

4. a Duna illetve az
Ipoly határszakaszán
a klasszikus, közúti
hidas határátkelők
számának növelése
mellett alternatív
kerékpár és/vagy
személygépkocsi
átkelésére alkalmas
rendszerek kiépítése
a határátkelők
közötti távolság
csökkentése
érdekében (esetleg
csak szezonális
jellegű
üzemeltetéssel)

5. a vízi átkelést
nem igénylő
határszakaszokon
a kerékpáros és
gyalogos útvonalak
mennyiségének
növelése a
megfelelő szintű
karbantartás
rendszeresítése
mellett,
információszolgált
atással egybekötve
(kitáblázás, GPS,
elektronikus
térképrendszereke
n történő
megjelölés)
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Turizmust érintő célrendszer

I. a turizmus egyes szegmenseinek egymás közti kommunikációjának
elősegítése, s annak ösztönzése, hogy az attrakciókról, a szolgáltatásokról, a
marketingről, stb. való döntéshozatal szintje közelebb kerüljön a helyi szinthez

1. koncentrált (azaz országos és nemzetközi szintű) és
rendszeres kampány szervezése a természetközeli
turisztikai ágak népszerűsítése érdekében

a) koncepcionális, térségi
összefogáson alapuló
kerékpáros fejlesztések
megvalósítása: összefüggő,
hosszú és jó minőségű
útvonalak, az útvonalak
mentén kerékpárosbarát
szolgáltatások létesítésének
ösztönzése, az útvonalakról
korszerű formátumú, pontos
és naprakész információk
nyújtása, beleértve az érintett
térségek sajátosságairól való
tájékoztatást

b) a kis mennyiségben
előállított, ellenőrzött
minőségű helyi
termékek (beleértve
az egyedi
szolgáltatásokat is)
értékesítési
csatornáinak bővítése
és a termelés
feltételeinek
biztosításához
megfelelő
támogatások nyújtása

c) egyrészről alulról
jövő, közös akaratot
tükröző, hosszú távú
és az adott térséget
jellemző turisztikai
koncepció
megalkotása és
betartatása,
másrészről az új vagy
meglévő vállalkozások
segítése, támogatása
a koncepció mentén
való működés
érdekében

2. az adott térség turisztikai potenciáljának részletekbe
menő és átfogó feltárását követően a turizmus
szerkezetének / szervezetrendszerének olyan jellegű
átszervezése, hogy több helyben működő vállalkozás
közvetve vagy közvetlenül kapcsolódhasson be a
d) összefogáson
e) azon színvonalas
turisztikai kínálatba, ezáltal növelve a gazdasági ág
alapuló, térségi vagy
szolgáltatások
jövedelmezőségét
regionális szintű közös
marketing
tevékenység és
kommunikációs
csatornák felkutatása,
működtetése az
önállóan kevésbé
életképes, de egyedi
vonzerővel bíró
attrakciók
ismertségének
növelése érdekében

beindulásának és
fenntartásának
támogatása
(adókedvezmények,
vissza nem térítendő
támogatások, kedvező
kamatozású hitelek
stb.), amelyek az
adott térségben
releváns turisztikai
ágakhoz kapcsolhatók
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I. A közösségi közlekedést irányító, összefogó intézmények, valamint az egyéb
szakmai szervezetek együttműködéséhez egy platform kialakítása, amely célja
az adott helyben, térségben (beleértve a határon túli kapcsolatokat is)
felmerülő közlekedési igények kielégítésének elősegítése (ehhez a jogszabályok,
rendelkezések meghozatala előtt előzetes egyeztetések biztosítása)

1. tervezett intermodális
csomópont esetén a
kerékpáros közlekedéshez
kapcsolódó infrastruktúra
kialakítása, bővítése:
- zárt vágy térfigyelő
kamerával ellátott
kerékpártárolók kialakítása;
- kerékpáros kölcsönzők
létesítése;
- kerékpárszállítás
biztosítása a
tömegközlekedési
járműveken,
- fentiek jogi-szabályozási
szempontból való
rendezése (szabályozás
frissítés), illetve a
működtetést biztosító
források előteremtése.

2. a közlekedési szövetségek szabályozási keretének
biztosítása a személyközlekedési törvény
módosításával; térségi közlekedési szövetségek
kialakítása, többek közt a következő felek
bevonásával:
- MÁV Csoport, illetve GYSEV
- Volán közlekedési központ
- helyi illetve magán szolgáltatók
- Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK;
koncepcionális szinten)
- Közlekedéstudományi Intézet / Regionális
Közlekedésszervező Iroda (KTI-RKI; illetékesség
esetén központi megrendelői szint képviselete,
finanszírozás)
- Kerékpáros Magyarország Szövetség
- nagyobb térségi munkáltatók
- megyei és helyi önkormányzatok
- felsőoktatási intézmények,
- Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK –
középiskolák, általános iskolák, óvodák)

II. a helyi turisztikai információ-szolgáltató és szervező intézmények
számára megfelelőbb jogszabályi környezet, központi háttérintézményi
keret (pl. a Magyar Turimzus Zrt. és a Magyar TDM Szövetség
pozíciójának megerősítése), illetve rajtuk keresztül helyben
felhasználható források biztosítása

Szervezési,

pénzügyi,

jogszabályozási

és

fejlesztési terület célfája

3. A kerékpáros közlekedés
infrastrukturális és
közlekedésbiztonsági
témakörében hatósági vagy
koordinálási jogkörrel eljáró
szervezetek, intézmények
kapcsolatainak erősítése a
kerékpáros turisztikai
fejlesztéseket kezelő
szervezetekkel (fejlesztések
támogató intézményei és a
kedvezményezettek egyaránt)
annak érdekében, hogy a meglévő
és az új létesítmények megfelelő
műszaki állapotban legyenek,
biztonságos közlekedést tegyenek
lehetővé, és megfeleljenek a
helyszín turisztikai szempontú
elvárásainak is.

4. A tdm szervezetek
jogi szabályozásának
megerősítése,
frissítése annak
érdekében, hogy a
helyi vagy térségi
szinten kezelendő
turisztikai
koordináció,
menedzselés és
marketing hatékony,
célirányos és
eredményes lehessen
a helybeliek és a
turisták érdekében.
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5. Fejlesztési javaslatok, intézkedések
Az alábbi javaslatok csomagja több fontos forrásból táplálkozik:
-

a helyzetelemzés és helyzetértékelés által feltérképezett hiányokból és szükségletekből,
valamint az ezekre adott válaszként kialakított célrendszerből,

-

a tanulmány készítési időszakában szlovák és magyar határtérségben megtartott workshopokon elhangzott javaslatokból, véleményekből, valamint

-

a hatóságoktól és szakmai szervezetektől, szakemberektől begyűjtött dokumentációkból,
tanulmányokból, javaslatokból stb.

A tanulmány készítői felhívják a figyelmet arra, hogy az előző négy fejezetben jelzett megoldandó
problémák és lehetséges fejlesztések nem teljeskörűen kerültek az alábbi táblázatba: a választás
azon reménybeli kezdeményezésekre esett, melyek megvalósítása (léptéke okán) várhatóan meg is
történhet, valamint amelyek élvezik helyi/térségi illetve országos szinten a létrehozásukhoz
szükséges támogatást.

5.1. A fenntartható közlekedésre vonatkozó javaslatok, intézkedések
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Magyar oldal
Sorszám

16.

17.

Hiány, szükséglet

Fejlesztési intézkedés

4. a Duna és az Ipoly
határfolyókon kevés az
átkelő lehetőség, az ezzel
járó strukturális
nehézségeken a meglevő
vízi szállítás (pl. kompok,
személyszállító kiránduló
és charter forgalom a
Dunán) csak keveset
enyhít

A Dunaremete–Bős
(Gabčíkovo) komp
szolgáltatásainak bővítése,
a kis területen használható
sétahajó hatóterületének
kiterjesztése

5. a kerékpárút-hálózat
kiépítése (a gerincútvonalakat is beleértve)
várhatóan a helyi
önkormányzatok
hatáskörébe kerül, ami
különösen a gyengébb
gazdasági potenciállal
rendelkező
országrészekben
nehézségeket vetít előre

Győr–Pannonhalma
kerékpárút megépítése,
biztosítva a kapcsolatot az
EUROVELO 6 útvonal felé,
és a párhuzamos
vasútvonalon kerékpárszállító kapacitás
biztosítása

Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)
Hatások:
bővül a térségben a közlekedési lehetőségek köre, nem csupán a turisták, hanem a helyi
lakosok számára is;
a vízi közlekedés összekapcsolható a vasúti vagy közúti tömegközlekedéssel: menetrend
harmonizáció révén a fejlesztés élénkíti a kisebb léptékű gazdasági és közösségi kapcsolatokat;
Érintettek:
turisztikai szolgáltatók
közlekedésszervezők
helyi lakosok
kisebb részben kerékpáros szolgáltatók
Pénzügyi feltételek:
tekintettel a fejlesztés kisebb finanszírozási igényére, annak elsősorban „szoftveres” jellegére
indokolt egyéb hazai forrásokra támaszkodni, mint pl. a TOP vagy a Vidékfejlesztési Program
helyi turisztikai fejlesztéseket célzó intézkedése, illetve a LEADER mindkét országban
tervezhető programjaira.
Hatások:
az UNESCO Világörökség részét képező Pannonhalmi Apátság iránt érdeklődő hazai és külföldi
kerékpáros turisták biztonságosan elérhetik a célpontot. A betervezett és megvalósításra váró
11. sz. Győr- Veszprém vasútvonal korszerűsítése (pályaoldali és menetrendi fejlesztések)
megalapozhatja a kerékpár-szállító kapacitás kialakítását (pl. átépített mellékvagonok,
előtérrel illetve többcélú rakodótérrel rendelkező termes kocsik biztosításával), a turisták
számára (is) több lehetőség nyílik a térség bejárására. Várhatóan a vasúti fejlesztésekkel
párhuzamosan vagy ennek nyomán sor kerül a busz-vonat járatszerkezet összehangolására is.
szintén a vasúti fejlesztések kapcsán a térségben hiányt pótló fejlesztések valósulhatnak meg,
mint a Pannonhalma településen buszforduló létesítése, kerékpáros és gyalogos útvonalak
létesítése/javítása és jelölése, információs és útjelző táblák elhelyezése;
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Fejlesztési intézkedés

(további kapcsolódási
pont: 1. kevés az
intermodális
csomópontnak
tekinthető közlekedési
centrum, ahol legalább a
vasúti és/vagy
autóbuszos közlekedést
összekötik a kerékpáros
közlekedési
lehetőséggel)

18.

5. a kerékpárút-hálózat
kiépítése (a gerincútvonalakat is beleértve)
várhatóan a helyi
önkormányzatok

Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)
-

A Révkomárom (Komárno)
környéki kerékpárutak
felfűzése az EUROVELO 6ra, összekapcsolva őket a
meglévő magyar oldali

a kezdeményezés ösztönzi a kerékpárbarát szolgáltatások kialakítását, a szolgáltatási kör
bővítését a térségben, ezáltal erősödhet a helyi gazdaság is;
a kerékpárút-hálózat helyi viszonylatban (kis távolságon) kedvez a hivatásforgalmú
kerékpározásnak is, aminek a lakosság körében kiadáscsökkentő és egészségmegőrző hatása
van;
Érintettek:
Pannonhalmi Apátság
turisztikai és kerékpáros vállalkozók
közlekedésszervezők
közlekedési operátorok és pályavasút (MÁV, MÁV-START, Volán)
Bakonyvasút Szövetség
kerékpáros infrastruktúrát fejlesztő és fenntartó önkormányzatok
tourinform irodák
helyi lakosok
Pénzügyi feltételek:
az útvonal kiépítését illetve bizonyos helyeken az útszakaszok kijelölését a GINOP, a TOP
forrásaira támaszkodva ajánlott szorgalmazni, vagy a kiegészítő, kisebb léptékű fejlesztések
esetében a Vidékfejlesztési Program turisztikai célú támogatási lehetőségeit igénybe venni.
ennek előfeltételei:
o részletes műszaki és közgazdasági megvalósíthatósági tanulmány
o építési engedélyezési és kiviteli terv
o tulajdonviszonyok rendezése az elfogadott útszakaszokon
o a fenntartás tekintetében részletes feladat-meghatározás és forrásbevonás a helyi
szereplőkkel egyeztetve
Hatások:
erősödnek két ország közötti kerékpáros kapcsolatok, több turistával és növekvő bevétellel
számolhatnak a két város térségében működő turisztikai és egyéb vállalkozások, így mindkét
város termálfürdője is;
ösztönzi a kerékpárbarát szolgáltatások kialakítását, bővítését, ezáltal erősödik a helyi
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Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)

hatáskörébe kerül, ami
különösen a gyengébb
gazdasági potenciállal
rendelkező
országrészekben
nehézségeket vetít előre
(további kapcsolódási
pont: a) a meglévő
kerékpárutak és
úthálózat minősége
romlik, továbbá az
útvonalak hiányos
információkkal vannak
ellátva)

kerékpárutakkal; továbbá
a meglévő útszakaszok (pl.
Komárom–Ács)
karbantartása, felújítása,
valamint a két város
vasútállomásához vezető
összekötő kerékpárútszakaszok létrehozása,
kerékpáros sávok kijelölése

4. a Duna és az Ipoly
határfolyókon kevés az
átkelő lehetőség, az ezzel
járó strukturális
nehézségeken a meglevő
vízi szállítás (pl. kompok,
személyszállító kiránduló

A Duna határmenti
szakaszán a vízen való
átkelés elősegítése kikötők
létesítésével kompok és
kishajók számára a
következő helyszíneken:
Süttő – Dunamocs (Moča),

gazdaság;
a kerékpárút-hálózat helyi viszonylaton (kisebb távolságon) kedvez a hivatásforgalmú
kerékpározás felerősödésének, amelynek a lakosság körében kiadáscsökkentő és
egészségmegőrző hatása van;
a fejlesztések ösztönzik a vasúti kerékpárszállító szolgáltatás színvonalának növelését (jelenleg
személyvonatokon, gyorsvonatokon korlátozott számú kerékpár szállítható);
Érintettek:
turisztikai vállalkozók
kerékpáros szolgáltatók
közlekedésszervezők
kerékpáros infrastruktúrát fenntartó és fejlesztő önkormányzatok
helyi lakosok
Pénzügyi feltételek:
az útvonalak összekötése esetében a TOP, a GINOP és a határon átnyúló együttműködési
programban indokolt támogatásért folyamodni;
ennek előfeltételei:
o új útszakasz kiépítése esetén részletes műszaki és közgazdasági megvalósíthatósági
tanulmány
o építési engedélyezési és kiviteli terv
o tulajdonviszonyok rendezése az elfogadott útszakaszokon
o a fenntartás tekintetében részletes feladat-meghatározás és forrásbevonás a helyi
szereplőkkel egyeztetve
Hatások:
a kishatár- és turisztikai forgalmat egyaránt segítheti (tekintettel az EUROVELO 6 a Duna
mindkét partján történő kiépülésére a határfolyó-szakaszon is) a jelzett viszonylatokon
tervezett kikötők létesítése a kompok és sétahajók számára, melyek vízi túrázóknak is
biztosítanak lehetőséget a kikötésre, pihenésre;
a kikötők közvetlen környezetében elindulnak a kiegészítő szolgáltatások letelepedése is, pl.
kerékpáros kölcsönzők, turistaházak, a védett területeken látogatóközpontok, egyéb
-
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és charter forgalom a
Dunán) csak keveset
enyhít

20.

5. a kerékpárút-hálózat
kiépítése (a gerincútvonalakat is beleértve)
várhatóan a helyi
önkormányzatok
hatáskörébe kerül, ami
különösen a gyengébb
gazdasági potenciállal
rendelkező
országrészekben
nehézségeket vetít előre

Fejlesztési intézkedés
Neszmély – Dunaradvány
(Radvaň nad Dunajom),
Dunakiliti – Doborgaz
(Dobrohošť), Gönyű –
Kolozsnéma (Kližská
Nemá), Dunaalmás – Pat
(Patince)

Mosonmagyaróváron a
vasúthoz vezető
kerékpárút kiépítése
(összekötve a településen
és a térségében kiépített,
aktívan használt
útvonalakat is), továbbá a
várost Jánossomorjával
összekötő kerékpárút
kiépítése

Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)
turistalátványosságok;
Érintettek:
helyi önkormányzatok a folyó két oldalán
vízi közlekedési szolgáltatók (pl. MAHART Passnave)
turisztikai és kerékpáros vállalkozók
közlekedésszervezők
helyi lakosok turisták
Pénzügyi feltételek:
beruházásokhoz a TOP és a határon átnyúló együttműködés támogatási forrásait indokolt
megcélozni.
ennek előfeltételei:
o részletes műszaki és közgazdasági megvalósíthatósági tanulmány mér rendelkezésre
áll (lásd a KKK dokumentációját)
o építési engedélyezési és kiviteli terv
o tulajdonviszonyok rendezése az elfogadott útszakaszokon
o a fenntartás tekintetében részletes feladat-meghatározás és forrásbevonás a helyi
szereplőkkel egyeztetve
Hatások:
a városban s a környéken tervezett kirándulások tervezéséhez megnyílik a lehetőség a
mikrorégióba nagyobb távolságokról történő beutazásra;
növekszik a turisztikai szolgáltatások igénybevétele, amely bevételt indukál a vállalkozásoknak;
ösztönzi a térségben a kerékpárbarát szolgáltatások kialakítását, bővítését, ezáltal erősíti a
helyi gazdaságot;
bővül azok köre (lakosok, iskolások, látogatók), akik kerékpárral kívánnak közlekedni a
városban és a környéken, illetve vonattal érkeznek a térségbe;
Érintettek:
turisztikai és kerékpáros vállalkozók
önkormányzatok
helyi lakosok és itt tanulók
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Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)
Pénzügyi feltételek:
az útvonalak kiépítéséhez a TOP (vagy relevancia esetében a GINOP) forrásait indokolt
megcélozni.
ennek előfeltételei:
o részletes műszaki és közgazdasági megvalósíthatósági tanulmány
o építési engedélyezési és kiviteli terv
o tulajdonviszonyok rendezése az elfogadott útszakaszokon
o a fenntartás tekintetében részletes feladat-meghatározás és forrásbevonás a helyi
szereplőkkel egyeztetve

21.

1. kevés helyen zajlik
tömegközlekedés a két
ország között: néhány
szomszédos vagy közeli
város között van
forgalom, de mivel egyik
esetben sem
beszélhetünk megfelelő
szintű, használható
szolgáltatásról, a lakosok
csak kis mértékben élnek
a lehetőséggel

22.

5. a kerékpárút-hálózat
kiépítése (a gerincútvonalakat is beleértve)
várhatóan a helyi
önkormányzatok

Rajka – Pozsony
(Bratislava), ezen belül
Ligetfalu (Petržalka) között
a vasúti személyszállítás
újraindítása, mely
kihatással van
Szombathely és Győr,
valamint Nagyszombat
(Trnava) könnyebb
elérhetőségére, s amelyhez
kapcsolódik a
kerékpárkölcsönzés
feltételeinek
megteremtése is
A Komárom és Esztergom
közötti térségben
kerékpárút kiépítse
(EUROVELO 6), ezen belül
bizonyos meglévő

Nevezett projektötlethez külön megvalósíthatósági vizsgálat született (lásd a tanulmány 6. fejezetét).
Pénzügyi feltételek:
Javasolt a határon átnyúló együttműködési program, valamint az IKOP és a TOP forrásait
bevonni.

Hatások:
a térség számos természeti és kulturális értéke nagyobb ismertségre tehet szert, s az útvonal
megépítésével a kerékpárhálózat újabb szakaszon kapcsolódik össze, amely a többnapos
turistautak megtervezését is lehetővé teszi;
A térség gazdasági potenciálja jelentős mértékben erősödhet a turizmus növekedésével,
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Fejlesztési intézkedés

Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)

hatáskörébe kerül, ami
különösen a gyengébb
gazdasági potenciállal
rendelkező
országrészekben
nehézségeket vetít előre

szakaszok összekötése (pl.
Nyergesújfaluban a
települést Bajóttal,
valamint a határ felé
kiépített útvonal közötti új
úttal – Nyergesújfalu és
Esztergom között)

figyelembe véve azt, hogy az elmúlt évtizedekre jellemző ipari túlsúly leépült, s emiatt a térség
jelentős gazdasági hanyatlást s az ezzel járó problémákat kellett, hogy kezeljen;
további újdonságot jelenthet a térségben megtermelhető helyi termékek kínálása és
mennyiségének növelése, hogy többek között a kerékpáros turisták is élvezhessék őket;
a kerékpárút-hálózat helyi viszonylaton (kis távolságon) kedvez a hivatásforgalmi kerékpározás
térnyerésének is, aminek a lakosság körében kiadáscsökkentő és egészségmegőrző hatása van.
Érintettek:
kerékpáros szolgáltatók és kerékpáros civil szervezetek
turisztikai vállalkozások
tdm szervezetek és tourinform irodák
helyi termékek előállítói
lakosok
Pénzügyi feltételek:
az útvonalak kiépítéséhez elsősorban a GINOP és TOP forrásait indokolt megcélozni,
esetenként a határon túli támogatási forrásokat;
ennek előfeltételei:
o részletes műszaki és közgazdasági megvalósíthatósági tanulmány
o építési engedélyezési és kiviteli terv
o tulajdonviszonyok rendezése az elfogadott útszakaszokon
o a fenntartás tekintetében részletes feladat-meghatározás és forrásbevonás a helyi
szereplőkkel egyeztetve
Hatások:
a Szob–Letkés közúton jelentős nemzetközi kerékpárforgalom zajlik, amely a híd és a
kerékpárútszakasz megépítésével biztonságos keretek közé terelhető;
a további beruházás: a helembai (Chľaba) vasúti megálló reaktiválásával lehetővé válik a
budapesti elővárosi vasúti közlekedés kiterjesztése egészen Párkányig (Štúrovo). A
kezdeményezés további fejlesztéseket indukálhat, mint pl. Garamkövesd (Kamenica nad
Hronom), Kovácspatak (Kováčov) és Nána (Nána) településeken a megállók újranyitása vagy
újak létesítése, mellyel a szlovákiai 130. sz. vasútvonal forgalma is nőhet, bekapcsolva a

4. a Duna és az Ipoly
határfolyókon kevés az
átkelő lehetőség, az ezzel
járó strukturális
nehézségeken a meglevő
vízi szállítás csak keveset
enyhít (további
kapcsolódás: 2. kevés a

Ipolydamásdi híd
újjáépítése (Ister Granum
ETT-vel együtt): Ipolyvölgyi kerékpárút alsó
szakaszának megépítése;
helembai (Chľaba) vasúti
megálló reaktiválása a
budapesti elővárosi
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Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)

működő közúti, vasúti és
vízi kapcsolat, a
határmenti
infrastruktúra minősége
gyenge, az utak és
vasútvonalak fejlesztésre
szorulnak)

közlekedés kiterjesztésével

térséget a vasúti vérkeringésbe;
a térség számos természeti és történelmi-kulturális értékkel bír, amely célirányos reklámmal
kerékpáros turistákat vonz a környékre, növelve a régió ismertségét, bekapcsolva őt a hazai és
határon átnyúló turisztikai véráramba;
a fejlesztés jelentős gazdasági és társadalmi hasznot hoz a térségnek, arra való tekintettel is,
hogy a kisebb központokon túl kevés a helyi munka-, jövedelmi illetve kitörési lehetőség;
Érintettek:
kerékpáros szolgáltatók és kerékpáros civil szervezetek
turisztikai vállalkozások
személyközlekedési vállalatok (MÁV-Start, ZSSK), megrendelői szervek
tdm szervezetek és tourinform irodák
önkormányzatok
lakosok
Pénzügyi feltételek:
az útvonalak kiépítéséhez a GINOP és TOP forrásait indokolt megcélozni, illetve a határon
átnyúló támogatási program forrásait;
ennek előfeltételei:
o részletes műszaki és közgazdasági megvalósíthatósági tanulmány
o építési engedélyezési és kiviteli terv
o tulajdonviszonyok rendezése az elfogadott útszakaszokon
o a fenntartás kapcsán részletes feladat-meghatározás és forrásbevonás a helyi
szereplőkkel
Hatások:
A hivatásforgalom érezhetően növekszik, és a lakosok körében is jelentős a rokonlátogatás,
vásárlás, egyéb szabadidős célú helyváltoztatás iránti igény. Ezen felül – a megfelelő mélységű
vizsgálatok révén (beleértve a lehetséges viszonylatokat, menetrendi kapcsolódásokat) –
lehetővé válhat a tanulók és hallgatók számára is a határ túloldalán működő intézmény
elérése;
kellő népszerűsítés mellett a turisták létszámára kedvezően hat, ha a buszjáratok útvonala a

1. kevés helyen zajlik
tömegközlekedés a két
ország között: néhány
szomszédos vagy közeli
város között van
forgalom, de mivel egyik
esetben sem

-

A meglévő, a határ két
oldalát összekötő
közösségi közlekedési
kapcsolatok szorosabbra
fűzése, ütemesítése
integrált szemléletben,
kiegészítve hatékony és
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beszélhetünk megfelelő
szintű, használható
szolgáltatásról, a lakosok
csak kis mértékben élnek
a lehetőséggel

Fejlesztési intézkedés
célirányos marketing
tevékenységgel: Győr–
Nagymegyer (Veľký
Meder), Komárom –
Révkomárom (Komárno),
Esztergom– Párkány
(Štúrovo) térségében

Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)
turisztikai célpontokat is érinteni fogja;
Győr – Nagymegyer (Veľký Meder) esetében megvalósulhat a buszjárat további ütemesítése és
meghosszabbítása csúcsidőn kívül is, hogy a két város vasútállomásai között kapcsolatot
biztosítson, és minden közlekedési igénynek rugalmasan megfeleljen; így a turisták is tetszés
szerint spontánul dönthetnek a továbbutazásról, illetve rugalmasan megtervezhetik térségbeli
programjukat;
Komárom esetében lehetőség nyílik a két ország illetve három térségbeli szolgáltató járatainak
(MÁV-START, ZSSK, RegioJet) összekötésére a meglévő összekötő vonalon, továbbá az
összehangolt menetrend kialakítására észak-déli irányban (pl. hosszabb távon egy interrégiós
kapcsolat kialakítása révén Baja – Székesfehérvár – Érsekújvár (Nové Zámky) vonalon,
rövidtávon átszállás biztosítására Révkomáromban (Komárno) Pozsony (Bratislava) és
Érsekújvár (Nové Zámky) felé). Mindehhez a komplexitás jegyében módosulhat a Révkomárom
(Komárno) környéki, vasúti megállóval nem rendelkező kistelepülések buszjáratainak
menetrendje, hogy a két térségben összehangolt vasúti menetrendhez igazodjon, kielégítve az
utasok határon túli közlekedési igényeit;
Esztergom – Párkány (Štúrovo) esetében elsősorban a két vasútállomást autóbuszjárattal
történő összekötésével nyílik meg a lehetőség a turisztikai és közlekedési kapcsolatok
bővülésére, a párkányi járat buszpályaudvaron túli továbbközlekedtetésével, kiszolgálva az
egyéb, útvonalába eső helyváltoztatási igényeket is az állomásközi buszjárattal, beleértve az
esztergomi helyi ráhordást-terítést is;
Érintettek:
helyi önkormányzatok
közlekedésszervezők
közlekedési szolgáltató társaságok
tdm szerveztek és tourinform irodák
a térségben működő közép- és felsőoktatási intézmények
nagyobb munkáltatók
Pénzügyi feltételek:
tekintettel a fejlesztés fajlagosan kisebb finanszírozási igényére, annak elsősorban „szoftveres”
-
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Fejlesztési intézkedés

Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)
jellegére javasolt a TOP forrásaira (és ennek szlovákiai megfelelőjére), valamint a határon
átnyúló együttműködési program, illetve a Vidékfejlesztési Program és a LEADER forrásaira
támaszkodni;
a tervezett fejlesztések igénylik, hogy a lakosok, turisták szükségleteinek a határ mindkét
oldalon történő kiszolgálása okán a határon átlépő helyi és térségi jellegű járatok támogatása
meglegyen a belföldi közszolgálati rendszerek keretein belül is;
A fejlesztési javaslat elsődlegesen a magyar és szlovák oldali közlekedésszervezők, valamint a
döntéshozók, illetve a vasúti társaságok hatáskörébe tartozik.

25.

1. kevés helyen zajlik
tömegközlekedés a két
ország között: néhány
szomszédos vagy közeli
város között van
forgalom, de mivel egyik
esetben sem
beszélhetünk megfelelő
szintű, használható
szolgáltatásról, a lakosok
csak kis mértékben élnek
a lehetőséggel
2. kevés a működő
közúti, vasúti és vízi
kapcsolat, a határmenti
infrastruktúra minősége
gyenge, az utak és
vasútvonalak fejlesztésre
szorulnak

A Somoskőújfalu–Fülek
(Fil’akovo) közötti
vasútvonalon a
személyszállítás
újraindítása

Hatások:
a 2011-ig működő vasúti kapcsolat jelentős szolgálatot tett a kishatárforgalom bonyolításában,
kivált hétvégeken jelentős volt az utaslétszám, a hazalátogatóknak és kirándulóknak
köszönhetően. Közlekedési integráció híján a rendes hivatásforgalomban még belföldi
viszonylaton sem volt nagy jelentősége a ritkán közlekedő motorvonatoknak. A szolgáltatás
újraindítása és fejlesztése, buszforgalmakkal történő összehangolása mind turisztikai, mind
hivatásforgalmi szempontból jelentős pozitív hatással bírhat, mivel a térség gazdasági és
társadalmi szempontból is fejlesztésre szorul, s a lakosok és a turisták közlekedési
lehetőségeinek bővítése igazolhatóan hozzájárul az adott térség fejlődéséhez;
az érintett szakasz bekapcsolódik a nagytérségben kialakítható elővárosi és interrégiós jellegű
hálózatba is (Bátonyterenye–Salgótarján–Fülek [Fil’akovo] integrált városi-elővárosi koncepció,
interrégiós kapcsolat Besztercebánya [Banská Bystrica] – Zsolna [Žilina] felé, Miskolc–
Salgótarján átszállásos viszonylat kialakítása);
Érintettek:
közlekedésszervezők
személyszállító társaságok (jelenleg MÁV-START, ZSSK; jövőbeni pályáztatás esetén egyéb
szolgáltató illetve térségi vasúttársaság)
nagyobb munkáltatók (beleértve a bevásárló központokat)
turisták
lakosok
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5. a kerékpárút-hálózat
kiépítése várhatóan a
helyi önkormányzatok
hatáskörébe kerül, ami
különösen a gyengébb
gazdasági potenciállal
rendelkező
országrészekben
nehézségeket vetít előre
2. kevés a működő
közúti, vasúti és vízi
kapcsolat, a határmenti
infrastruktúra minősége
gyenge, az utak és
vasútvonalak fejlesztésre
szorulnak
(további kapcsolódás:
b) a kerékpáros turizmus
lehetőségei (vonzerők

Fejlesztési intézkedés

Hollókő–Murányalja
(Muráň) térségében 70 km
hosszú kerékpárút
megépítése, az útvonalat
keresztező, vagy azzal
párhuzamos
vasútvonalakon a vasúti
személyszállítás
újraindítása, fejlesztése

Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)
kerékpáros szolgáltatók és kerékpáros civil szervezetek
tdm szervezetek és tourinform irodák
Bükki Nemzeti Park
Pénzügyi feltételek:
indokolt a közszolgálati rendszereken belüli támogatási igény jóváhagyása, valamint a
jogszabályi háttérnek ehhez való módosítása. A döntéshozatali folyamatba, és a szabályozási
háttér kialakításába kívánatos bevonni a mindenkori vasúti társaságokat, valamint a és
települési és megyei önkormányzatokat is;
az utaskiszolgáló infrastruktúra indokolt felújítása, korszerűsítése tekintetében az IKOP és a
szlovákiai megfelelő támogatási programjának forrásait indokolt bevonni;
Hatások:
a természeti és kulturális attrakciók, a kerékpárútra felfűzve, nagyobb számú látogatót fognak
vonzani, ami bevétel-növekedéssel jár;
újabb kapcsolat alakul ki olyan turisztikailag jelentős térségek között, melyek gazdasági és
szociális tekintetben komoly strukturális nehézségekkel szembesülnek;
a kerékpárút nyomvonala magába foglalja a megszűnt Poltár (Poltár) – Rimaszombat
(Rimavská Sobota) vasútvonal töltését, valamint keresztez több szünetelő, vagy csökkentett
forgalmú, viszont turisztikailag jelentős vasúti pályaszakaszt, vagy ezekkel a vonalakkal
párhuzamos, pl.: Ipoly-völgyi vasút (Ipeľské železnice), Somoskőújfalu – Fülek (Fiľakovo), Feled
(Jesenské) – Rimaszombat (Rimavská Sobota) – Tiszolc (Tisovec) – Breznóbánya (Brezno),
Pelsőc (Plešivec) – Murányalja (Muráň). Továbbá szintén a tervezett fejlesztés területén halad
át a jelenleg csak sporadikus távolsági személyforgalmat bonyolító 160. sz. dél-szlovákiai
fővonal, mely hosszú, határral párhuzamos szakaszt mondhat magáénak, jelenleg
kihasználatlanul. A kezdeményezés megvalósulásával és az érintett vasúti vonalakon történő
kiegészítő (esetenként elsősorban szervezést igénylő) fejlesztésekkel a térség bekapcsolódik a
nagyrégiós, határon túli közlekedési vérkeringésbe, továbbá kiajánlásra kerülhetnek olyan
komplex turisztikai csomagok, mint a tiszolci fogaskerekű hegyi vasúton történő utazás vagy
gőzvontatású szezonális nosztalgiavonatok beindítása;
Érintettek:
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Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)

Sátoraljaújhely térségében
a vasútvonal
villamosításával
egyidejűleg felvetődik az

helyi és megyei önkormányzatok magyar és szlovák oldalon
kerékpáros turisták
turisztikai és kerékpáros szolgáltatók
közlekedésszervezők és közlekedési operátorok
utazók, lakosok
tdm szerveztek és tourinform irodák
vasúti nosztalgiajáratokat szervező helyi egyesületek
magyar és szlovák nemzeti parkok
Pénzügyi feltételek:
a beruházási elemek esetében szükség van az alábbiakra:
o építési engedélyek megújítása, szükség esetén az engedélyezési tervdokumentáció
aktualizálása, ez alapján kiviteli terv készítése
o tulajdonviszonyok rendezése az elfogadott útszakaszokon
o a fenntartás kapcsán részletes feladat-meghatározás és forrásbevonás a helyi
szereplőkkel
cél az indokolt infrastrukturális elemek komplex, integrált programként való kezelése, ehhez
nyújthat támogatást a GINOP és szlovákiai megfelelője, valamint a határon átnyúló
együttműködési program;
indokolt a közszolgálati közlekedési rendszereken belüli átszervezések, fejlesztések
elhatározása és rangsorolása, időzítése, a költségvetési elsőbbségek megállapítása (például
gyorsforgalmi és térségi út- és vasútfejlesztések rangsorolása várható klímavédelmi és
gazdasági-költségvetési összhatásuk alapján, vagy komplex turisztikai projekthez kapcsolódó
szolgáltatásfejlesztés soron kívüli megvalósítása), melyhez fontos bevonni a mindenkori vasúti
társaságokat és a települési, megyei önkormányzatokat;
Hatások:
a villamosítás révén az alábbi kiegészítő, kapcsolódó fejlesztések valósulhatnak meg:
o a szlovákiai 190. sz. vasútvonal újraindítása és szolgáltatásfejlesztése,
o a 80. sz. vonal és a 190. sz. vonal összekötése (beleértve a műszaki és szervezésbeli,

elérhetősége,
szolgáltatások) jelenleg
korlátozottak a
térségben, fejlesztésre
szorulnak

27.

2. kevés a működő
közúti, vasúti és vízi
kapcsolat, a határmenti
infrastruktúra minősége
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Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)

gyenge, az utak és
vasútvonalak fejlesztésre
szorulnak
(további kapcsolódás: a)
a meglévő kerékpárutak
és úthálózat minősége
romlik, továbbá az
útvonalak hiányos
információkkal vannak
ellátva)

igény a lakosok igényeinek
megfelelő vasúti
szolgáltatás kialakítására,
beleértve a határon túli
területekkel és
vasútvonalakkal való
kapcsolat megteremtését,
továbbá a meglévő
kerékpárutak
karbantartására, részben
felújítására, a kerékpáros
forgalom átfogó helyi
kiszolgálására

kiegészítő szolgáltatásokat jelentő feladatokat),
az optimális közvetlen/átmenő és átszállásos kapcsolatok kialakítása Szerencs és
Kisújhely (Slovenské Nové Mesto) állomásokon, integrált ütemes menetrend
kialakítása mellett,
o a kisebb – nagyobb térségben a vasúti kapcsolatokhoz igazodó autóbusz-közlekedés
megszervezése.
rövidtávon a MÁV-START többcélú térrel rendelkező, osztrák használtkocsi beszerzése nyomán
az „új” kocsitípussal kialakított sebesvonatokon megoldódik a nagyobb kerékpárszállító
kapacitás;
Sátoraljaújhelyen és Sárospatakon lehetővé válhat a teljes értékű kerékpáros infrastruktúrával
rendelkező decentrumok létrehozása a Sárospatak és Kassa (Košice) között elterülő
kerékpárút-hálózathoz kapcsolódóan, a többi hegyaljai vasúti megállók esetében korszerű és
az igényeknek megfelelő alapvető kerékpáros infrastruktúra létesítése. Ily módon további
kapcsolatok alakulnak ki a vasúti illetve tömegközlekedési és kerékpáros rendszerek között,
ami nem csupán turisztikai szempontból hoz hasznot a térségnek, hanem megkönnyíti a helyi
lakosok közlekedését is – beleértve a munkavállalási lehetőségek bővülését;
a kerékpárutak felújítása időben összeköthető a tömegközlekedési rendszer fokozatos
kiépítésével, korszerűsítésével (pl. zárt, vagy térfigyelő kamerával védett kerékpártárolók
kialakítása a vasúti megállóhelyeken, információs táblák elhelyezése a megállókban a
kerékpárút-hálózatról és az útvonalak által érintett látnivalókról, szolgáltatásokról);
Érintettek:
közlekedésszervezők és közlekedési operátorok (MÁV START, autóbusz társaságok, ZSSK,
Arriva)
helyi önkormányzatok
turisztikai és kerékpáros szolgáltatók
tdm szerveztek és tourinform irodák
turisták és lakosok
Pénzügyi feltételek:
A beruházási elemek esetében szükség van az alábbiakra:
o
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Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)
o
o
o

-

28.

5. a kerékpárút-hálózat
kiépítése várhatóan a
helyi önkormányzatok
hatáskörébe kerül, ami
különösen a gyengébb
gazdasági potenciállal
rendelkező
országrészekben
nehézségeket vetít előre
(további kapcsolódás: b)
a kerékpáros turizmus
lehetőségei jelenleg
korlátozottak a
térségben, fejlesztésre
szorulnak)

Sárospataktól
északnyugatra az
EUROVELO 11 szlovákiai
szakaszának megépítése,
továbbá Sárospatak
térségében a kerékpáros
kölcsönzés és egyéb
szolgáltatások biztosítása
(pl. kerékpáros barát
éttermek, szálláshelyek, a
fizikai [táblázás] és
elektronikus
információszolgáltatás
minőségi fejlesztése (pl.
okostelefonos
alkalmazások)

építési engedélyezési és kiviteli terv
tulajdonviszonyok rendezése a beruházások helyszínén
a fenntartás tekintetében részletes feladat-meghatározás és forrásbevonás a helyi
szereplőkkel egyeztetve.
A vasúti fejlesztés a villamosítás kivételével a MÁV saját beruházásaként valósul meg,
kiegészítő-csatlakozó, a közlekedés korszerűsítésére és a fenntartható közlekedés fejlesztésére
irányuló elemek a TOP illetve a szlovákiai megfelelő támogatási programjának forrásaiból
részesülhetnek támogatásban.

Hatások:
a természeti és kulturális vonzerők ily módon nagyobb számú látogatót fognak hozni, ami
bevétel-növekedéssel jár;
a projekt kivitelezése nagyfokú közlekedésbiztonsági előrelépést jelent, valamint annak
hasznát, hogy az EUROVELO 11 útvonala ténylegesen, biztonságosan végig bejárható
kerékpárral;
Érintettek:
helyi önkormányzatok
turisztikai és kerékpáros szolgáltatók
tdm szerveztek és tourinform irodák
lakosok
Pénzügyi feltételek:
a beruházási elemek esetében szükség van az alábbiakra:
o részletes műszaki és közgazdasági megvalósíthatósági tanulmány
o építési engedélyezési és kiviteli terv
o tulajdonviszonyok rendezése az elfogadott útszakaszokon
o a fenntartás tekintetében részletes feladat-meghatározás és forrásbevonás a helyi
szereplőkkel egyeztetve.
cél az indokolt infrastrukturális elemek komplex, integrált programként való kezelése, ehhez
nyújthat támogatást a GINOP szlovákiai megfelelője, valamint a határon átnyúló
együttműködési program;
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2. kevés a működő
közúti, vasúti és vízi
kapcsolat, a határmenti
infrastruktúra minősége
gyenge, az utak és
vasútvonalak fejlesztésre
szorulnak

Fejlesztési intézkedés

Az M30-as megépítése
Miskolctól a magyarszlovák határig, valamint
az elővárosi és távolsági
vasúti kapcsolat
reaktiválása, fejlesztése,
optimalizálása

Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)
Hatások:
a fejlesztés pozitív hatásai:
o az új gyorsforgalmi útvonal tehermentesíti a lakott területeket a nemzetközi közúti
teherforgalom nagy részétől, csökkentve ezáltal a helyben jelentkező ártalmakat;
a fejlesztés negatív hatásai:
o egyrészről a 3. sz. főútvonal sok esetben jelenleg is elkerüli a településeket, továbbá
o a gyorsforgalmi útvonal forgalomgeneráló hatással bír, amely környezeti ártalmak
növekedésével járhat;
alternatív megoldásként valósulhat meg a vasúti teherszállítás feltételrendszerének kialakítása:
Hidasnémeti közelében a kombinált teherszállítást lehetővé tevő ún. RoLa terminál létesítése,
amely révén akár a gyorsforgalmi út megépítésének elodázására is sor kerülhet, ha a vasúti
teher- és személyszállítás kielégíti a Miskolcot és Kassát (Košice) összekötő útvonalon
jelentkező közlekedési igényeket;
Kassa (Košice) és Miskolc térségének szuburbanizációs folyamatai felerősödnek, és átfedések is
kialakulhatnak, melyek az elővárosi (közösségi) közlekedési kapcsolatok fejlesztését
követelhetik meg; a két várost összekötő vasútvonalon a menetidő optimalizálása, az ismert
jelenlegi és várható igényeket kielégítő ütemes menetrend kialakítása;
a tervezett illetve javasolt gyorsforgalmi út- és vasútfejlesztés nyomán erősödik a régió
gazdasági súlya, mivel ezek a projektek hatékonyabbá teszik a közlekedési kapcsolatokat Keletés Észak-Európa felé;
Érintettek:
Miskolc és térsége érintett önkormányzatai
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Via Carpatia ETT
közlekedésszervezők
MÁV és ŽSR csoportok
lakosok
Pénzügyi feltételek:
A fejlesztések megvalósítására az IKOP forrásait szükséges igénybe venni.
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2. kevés a működő
közúti, vasúti és vízi
kapcsolat, a határmenti
infrastruktúra minősége
gyenge, az utak és
vasútvonalak fejlesztésre
szorulnak
3. a közelmúltban vasúti
határátmenetek kerültek
szüneteltetésre, ahol a
meglévő szolgáltatások
emellett sem érték el a
kielégítő szintet, de
reaktiválásuk indokolt
lehet a meglevő és
várható igényeknek
megfelelő szolgáltatás
felépítése mellett

Fejlesztési intézkedés

Putnok–Szilvásvárad–Eger
vasútvonal pálya- és
szolgáltatás-oldali
felélesztése/fejlesztése
integrált szemléletben

Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)
A beruházásokra nemzetközi szintű építésjogi és közbeszerzés-jogi szabályok az irányadók.
Hatások:
a vonal több szakaszra bontható aszerint, hogy jelenleg működik-e az adott szakaszon
személyszállítás:
o a déli szakasz esetében (Eger – Szilvásvárad) – a kismértékű infrastruktúrafejlesztések
révén – csökkenhet az utazási menetidő, amely így a jelenleg konkuráló autóbuszközlekedés számára lehetőséget nyújt, hogy a vasúti forgalmat kiszolgálva járuljon
hosszá a térség jobb minőségű közlekedési infrastruktúrájához;
o a jelenleg járhatatlan felső szakasz esetében komolyabb előkészítő és tervező
folyamatot követően (a térség volt bányavidék, a turisztikai vonzereje gyenge,
szolgáltatások nincsenek vagy hiányosak) a személyszállítás megfelelő szintű
újraindítása elsősorban a vidékfejlesztés területén (beleértve a határ túloldalán
található szintén elmaradott területeket) járhat pozitív hatással, mint a tértség
népességmegtartó erejének növelése vagy a kishatármenti forgalom erősödése a
következőkkel:
 kétórás ütemes közlekedés: minden második szilvásváradi járat Putnokig és
azon túl közlekedik tovább;
 a vasút által ki nem szolgált órákban Ózd és Szilvásvárad között a vasúttól
nyugatra eső útvonal közúti buszos kiszolgálása valósul meg, a két átszállásos
viszonylat óránkénti Ózd–Eger kapcsolatot eredményez;
 Putnok után az egri motorvonat tovább közlekedhet Bánréve országhatár
felé, a határátkelés utáni irányváltást követően folytathatja útját Rozsnyóra
(Rožňava), ahol a közbenső helyközi igények kiszolgálása után a
városközponttól távoli nagyállomás felől városi megállók kiszolgálására is sor
kerülhet (a jelenleg szünetelő dobsinai szárnyvonal felől);
a pályarehabilitáció és alapszolgáltatás sikeres megoldása esetén kiegészítő üzletágként
elindulhat a szezonális menetrend-szerinti, vagy charter nosztalgiaforgalom meghonosítása,
amihez már kellő alapot nyújt a romantikus vonalvezetés a hegyi vasút műtárgyaival együtt;
Érintettek:
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Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)
közlekedésszervezők
MÁV Zrt. és közlekedési operátor társaságok (MÁV-START, Volán, ZSSK, SAD, Arriva)
Bükki Nemzeti Park
helyi önkormányzatok
turisták
lakosok
kerékpáros szolgáltatók és kerékpáros civil szervezetek
tdm szervezetek és tourinform irodák
Pénzügyi feltételek:
A beruházási elemek esetében az IKOP és esetenként a TOP forrásait indokolt megpályázni, a
felmerülő kiegészítő szolgáltatások kapcsán (a kezdeményezések típustól függően) a TOP és a
Vidékfejlesztési Program egyes jogcímeit kívánatos megcélozni.
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Fejlesztési intézkedés

1. Vasúti közlekedés
kihasználatlan
potenciálja

Rajka – Pozsony vasúti
kapcsolat kialakítása

1. Vasúti közlekedés
kihasználatlan

Ipolyság (Šahy) –
Drégelypalánk között
vasúti kapcsolat

Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)
Ez az intézkedés újraindítaná a vasúti személyforgalmat, mely komfortos utazást biztosítana az
utazóközönségnek, és egyben környezetkímélő módon tehermentesítené a közúti forgalmat. Ez a
projekt támogatná a mobilitás és az idegenforgalom fejlődését a határmenti régiókban található
helységek között.
Elsődleges cél:
A vasúti közlekedés potenciálja kihasználtságának növelése és támogatása a határmenti térségekben.
Specifikus célok:
1.- Vasúti közlekedés hatékonysági tanulmányának feldolgozása.
2.- Fejlesztési stratégiai javaslat kidolgozása.
3.- Akcióterv kidolgozása és a regionális központok közötti kapcsolat javítása.
4.- Környezetbarát közlekedési rendszer támogatása.
Várható eredmények:
1.- Az egész határmenti térséget feltérképező specifikus közlekedési tanulmány.
2.- Regionális fejlesztési stratégiák.
3.- Rajka – Pozsony új vasúti kapcsolat kialakításának akcióterve.
4.- Népszerűsítési tevékenység.
A projekt partnerei közé tartozna a Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Regionális Fejlesztési
Minisztériuma, Železnice Slovenskej republiky Vasúttársaság, közlekedési szakértők, kiválasztott turista
létesítmények és szállásadók, az érintett önkormányzatok és szállítási vállalatok.
A teljes pénzügyi fedezett biztosításához először is a projekt nagyságát és költségkalkulációját
meghatározó projektdokumentáció kidolgozása szükséges.
A két város közötti vasúti kapcsolat kiépítésével egy új kapcsolati pont jönne létre a két ország vasúti
hálózata között. Ez az intézkedés új vasútvonalak bevezetését tenné lehetővé.
Elsődleges cél:
A vasúti közlekedés potenciálja kihasználtságának növelése és támogatása a határmenti térségekben.
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potenciálja

3.

4.

Fejlesztési intézkedés
építésének befejezése

1. Vasúti közlekedés
kihasználatlan
potenciálja

Vonatokon történő
kerékpár szállítás
feltételeinek szabályozása

1. Vasúti közlekedés
kihasználatlan
potenciálja

Közlekedési kutatások
elvégzése a határmenti
úti célok között

Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)
Specifikus célok:
1.- Vasúti közlekedés hatékonysági tanulmányának feldolgozása.
2.- Fejlesztési stratégiai javaslat kidolgozása.
3.- Akcióterv kidolgozása és a regionális központok közötti kapcsolat javítása.
4.- Környezetbarát közlekedési rendszer támogatása.
Várható eredmények:
1.- Az egész határmenti térséget feltérképező specifikus közlekedési tanulmány.
2.- Regionális fejlesztési stratégiák.
3.- Ipolyság (Šahy) - Drégelypalánk új vasúti kapcsolat kialakításának akcióterve.
4.- Népszerűsítési tevékenység.
A projekt partnerei közé tartozna a Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Regionális Fejlesztési
Minisztériuma, Železnice Slovenskej republiky Vasúttársaság, közlekedési szakértők, kiválasztott turista
létesítmények és szállásadók, az érintett önkormányzatok és szállítási vállalatok.
A teljes pénzügyi fedezett biztosításához először is a projekt nagyságát és költségkalkulációját
meghatározó projektdokumentáció kidolgozása szükséges.
A személyi vonatokon történő kerékpár szállítás feltételeinek javítása pozitívan befolyásolhatja a
kerékpáros turisták érdeklődését ezen közlekedési forma kihasználására az úti célokhoz való eljutáshoz.
A projekt partnerei közé tartozna a Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Regionális Fejlesztési
Minisztériuma és a szállítási vállalatok.
A teljes pénzügyi fedezett biztosításához először is a projekt nagyságát és költségkalkulációját
meghatározó projektdokumentáció kidolgozása szükséges.
Ezen projekt fő célja a turisták által támasztott igényekről szóló információk összegyűjtése lenne. Az
összegyűjtött adatok valódi rátekintést nyújtanának a külföldi látogatókról, azok pénzügyi, közlekedési
lehetőségeiről és egyéb szokásaikról, melyek növelnék a fejlesztések résztvevőinek tájékozottságát. Az
adatoknak kapcsolódniuk kellene a 2013. és 2014. években elvégzett kutatásokhoz, ezek alapján
lehetőség nyílna egy új fejlesztési stratégia kidolgozására.
A projekt partnerei közé tartoznának az érintett önkormányzatok, közlekedési szakértők, kiválasztott
turista látnivalók, valamint gasztronómiai és szállásadói vállalkozások.
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Fejlesztési intézkedés

2. Gazdaságilag
fenntartható közösségi
közlekedés

Integrált vonatjegy és
a idegenforgalmi
látnivalók jegyeinek
bevezetése

2. Gazdaságilag
fenntartható közösségi
közlekedés

Garantált támogatási
séma kidolgozása a
szállítók számára

3. Kerékpáros
közlekedés és
kerékpáros turizmus
fejlesztése

Kerékpáros turisztikai
fejlesztést célzó megye
szintű pénzügy séma
kidolgozása

Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)
A teljes pénzügyi fedezett biztosításához először is a projekt nagyságát és költségkalkulációját
meghatározó projektdokumentáció kidolgozása szükséges. A magyar – szlovák határvonal összes
határátkelője felmérésének teljes becsült költsége 120 000 €.
Az intézkedés célja a vasúti személyszállítás kihasználtsága növekedésének elősegítése, valamint a
turisztikai célpontok vonzerejének növelése. Ez az intézkedés pozitívan befolyásolná a mobilitás és az
idegenforgalom fejlődését.
A projekt partnerei közé tartozna a Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Regionális Fejlesztési
Minisztériuma, az érintett önkormányzatok, a vasúti személyszállításban érintett szállítási vállalatok és
idegenforgalmi vállalkozások.
A teljes pénzügyi fedezett biztosításához először is a projekt nagyságát és költségkalkulációját
meghatározó projektdokumentáció kidolgozása szükséges.
Egy ilyen rendszer kidolgozásának célja a pénzügyi források növelése a közösségi közlekedést biztosító
szállítási vállalatok számára a vizsgált régióban. További cél a közlekedési vállalatok érdeklődésének
fokozása a közösségi közlekedési szolgáltatások nyújtása iránt.
A projekt partnerei közé tartozna a Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Regionális Fejlesztési
Minisztériuma, az érintett önkormányzatok és a közösségi közlekedésbe működő szállítási vállalatok.
A teljes pénzügyi rendszer közelebbi meghatározásához, valamint a szállítóknak nyújtott garantált
támogatások mértékének megállapításához először is az összes résztvevőre kötelező érvényű
memorandum kidolgozása szükséges.
Az intézkedés célja a kerékpáros turizmus fejlesztését támogató állandó finanszírozási rendszer
biztosítása a határmenti megyékben, többforrású pénzügyi mechanizmus révén.
A projekt partnerei közé tartoznának a határmenti megyék, az érintett települések és városok, valamint
a magán- és a harmadik szektor.
A teljes pénzügyi rendszer közelebbi meghatározásához, valamint az egyes résztvevőknek nyújtott
támogatások mértékének megállapításához először is az összes résztvevő kötelező érvényű
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Fejlesztési intézkedés

Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)
memoranduma szükséges.

8.

3. Kerékpáros
közlekedés és
kerékpáros turizmus
fejlesztése

Kerékpáros közlekedés
általános tervei
módszertanának
kidolgozása

A kerékpáros közlekedés általános tervei egységes módszertanának kidolgozása az egész vizsgáét
térségre biztosítaná a tipológiailag azonos adatok gyűjtését, rendszeres frissítésük lehetőségével.
A projekt partnerei közé tartozna a Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Regionális Fejlesztési
Minisztériuma, az érintett önkormányzatok, valamint területfejlesztési szakértők.
A költségek mértékének meghatározásához először a módszertan tartalmának specifikálása, valamint a
résztvevőkből álló szakmai munkacsoport létrehozása szükséges.
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12.

a) a meglévő
kerékpárutak és
úthálózat minősége
romlik, továbbá az
útvonalak hiányos
információkkal vannak
ellátva;
b) a kerékpáros turizmus
lehetőségei (vonzerők
elérhetősége,
szolgáltatások) jelenleg
korlátozottak a
térségben, fejlesztésre
szorulnak;
(további kapcsolódás a
közlekedést érintő
hiányosságok közül: 5. a
kerékpárút-hálózat
kiépítése várhatóan a
helyi önkormányzatok
hatáskörébe kerül, ami
különösen a gyengébb

Fejlesztési intézkedés

Az Eurovelo 6 és 13
összekötése
kerékpárútvonalak
építésével, kijelölésével

Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)
Hatások:
a Nyugat-Európából érkező és a hazai kerékpáros turisták nagyobb térségek bejárását célozzák
meg, ezáltal többnapos itt-tartózkodást tervezhetnek, ami növeli az üdülésre szánt költések
összegét;
ösztönzi a kerékpárbarát szolgáltatások kialakítását, bővítését, ezáltal erősödik a helyi
gazdaság;
a kerékpár-hálózat helyi szinten (kis távolságokban) lehetőséget ad a hivatásforgalmú
kerékpározásnak, ami kiadást csökkent a lakosoknál és az egészségmegőrzéséhez is hozzájárul;
Érintettek:
turisztikai vállalkozók
kerékpáros szolgáltatók
közlekedésszervezők
helyi lakosok
Pénzügyi feltételek:
útvonal kiépítése és útszakaszok kijelölése a GINOP-ból, vagy a határon átnyúló
együttműködési programból származó forrás bevonásával;
ennek előfeltételei:
o részletes műszaki és közgazdasági megvalósíthatósági tanulmány,
o építési engedélyezési és kiviteli terv,
o tulajdonviszonyok rendezése az elfogadott útszakaszokon,
o a fenntartás kapcsán részletes feladat-meghatározás és forrásbevonás a helyi
szereplőkkel.
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Fejlesztési intézkedés

Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)

gazdasági potenciállal
rendelkező
országrészekben
nehézségeket vetít előre)

13.

14.

a) a meglévő
kerékpárutak és
úthálózat minősége
romlik, továbbá az
útvonalak hiányos
információkkal vannak
ellátva

b) a kerékpáros turizmus
lehetőségei (vonzerők
elérhetősége,
szolgáltatások) jelenleg
korlátozottak a
térségben, fejlesztésre
szorulnak

A meglévő turisztikai
kerékpárutak esetében a
megfelelő tájékoztatás
biztosítása a turisták
számára: nyomtatott
térképek, jelzőtáblák
korszerűsítése, pontosítása,
nagyobb mennyiségű és
többnyelvű tábla
kihelyezése, a térségben
fellelhető programok
csomagként való kiajánlása;
okostelefonos alkalmazás az
információs kínálat
elérésére.
Komárom–Tata és térsége
(Gerecse) kerékpárútjai
programcsomagokká való
alakítása, turisztikai
törzskártyával a térség
vonzerejének fokozása, s a
szlovákiai oldal bekapcsolása
rendszerbe (Révkomárom
[Komárno] – Párkány

Hatások:
a kerékpáros turisták nagyobb térségek bejárását célozzák meg, a fejlesztés segítségével
többnapos itt-tartózkodást tervezhetnek, ami növeli az üdülésre szánt költések összegét;
ösztönzi a kerékpárbarát szolgáltatások kialakítását, bővítését, ezáltal erősödik a helyi
gazdaság;
Érintettek:
turisztikai szolgáltatók
kerékpáros szolgáltatók
kerékpáros infrastruktúrát fenntartó és fejlesztő önkormányzatok, egyéb szervezetek
tdm szervezetek és tourinform irodák
Pénzügyi feltételek:
tekintettel a fejlesztés kisebb finanszírozási igényére, annak elsősorban „szoftveres” jellegére
indokolt a TOP forrásaira (és ennek szlovákiai megfelelőjére) támaszkodni.
Hatások:
a kerékpáros turisták nagyobb térségek bejárását célozzák meg, a projekt kedvez a többnapos
itt-tartózkodás tervezhetőségének, ami növeli az üdülésre szánt költések összegét;
ösztönzi a kerékpárbarát szolgáltatások kialakítását, bővítését, ezáltal erősödik a helyi
gazdaság is;
Érintettek:
turisztikai szolgáltatók
kerékpáros szolgáltatók
kerékpáros infrastruktúrát fenntartó és fejlesztő önkormányzatok, egyéb szervezetek
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Fejlesztési intézkedés
[Štúrovo] térség)

15.

a) a meglévő
kerékpárutak és
úthálózat minősége
romlik, továbbá az
útvonalak hiányos
információkkal vannak
ellátva (tájékoztató
táblák, útjelző táblák,
elektronikusan elérhető
információ, térképek,
szolgáltatás-leltár stb.)

A nagy kerékpáros forgalmat
bonyolító
Mosonmagyaróvár-Győr
kerékpárút karbantartása és
felújítása

16.

b) a kerékpáros turizmus
lehetőségei jelenleg
korlátozottak a
térségben, fejlesztésre
szorulnak
e) Budapestet és néhány
kiemelt turisztikai

A Dunakanyar térségében és
a Budapestig húzódó
területen az EUROVELO 6
hiányzó
kerékpárútszakaszainak
kiépítése, valamint a Duna
bal partján kerékpárok

Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)
tdm szervezetek és tourinform irodák
LEADER helyi akciócsoport és ETT
Pénzügyi feltételek:
tekintettel a fejlesztés kisebb finanszírozási igényére, annak elsősorban „szoftveres” jellegére
javasolt a TOP forrásait (és ennek szlovákiai megfelelőjét), valamint a Vidékfejlesztési Program
és a LEADER forrásait tervezni lehetséges támogatásként;
Hatások:
a folyamatos karbantartással, felújítással a Szigetköz egyik meghatározó természetbarát
közlekedési formája őrizhető meg, illetve a helyi tdm szervezetek aktív közreműködésével az
útvonalra alapozva további programcsomagok kiajánlására nyílik lehetőség a vendégek
számára;
a Szigetköz számára jelentős bevételnövelő és a helyi lakosok tudatformálását támogató
hatással jár;
Érintettek:
turisták
lakosok
kerékpáros szolgáltatók és kerékpáros civil szervezetek
tdm szervezetek és tourinform irodák
Pénzügyi feltételek:
amennyiben a felújítások újszerű kezdeményezésekkel párosulnak, úgy elvileg van lehetőség
pl. a TOP támogatási forrásait igénybe venni.
Hatások:
a térség jelentős részét a nemzeti park területei alkotják, melyek számos látnivalóval
rendelkeznek, és a kerékpáros szakaszok megépítésével könnyebbé válik az elérhetőségük;
a kerékpárok menetrendszerinti autóbuszokon történő szállítására egyre növekszik az igény,
amire számos követhető külföldi példa is van: bevezetésével jelentős többletforgalom
alakulhat a régióban, továbbá a hivatásforgalom igényeit is kielégíti azzal, hogy a helyben
kerékpárral közlekedő lakosok nagyobb távolságokra magukkal vihetik kerékpárjukat;
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központot kivéve a
vonzerők gyenge
marketingje
(további kapcsolódás:
1. kevés az intermodális
csomópontnak
tekinthető közlekedési
centrum, ahol legalább a
vasúti és/vagy
autóbuszos közlekedést
összekötik a kerékpáros
közlekedési
lehetőséggel)

17.

b) a kerékpáros turizmus
lehetőségei jelenleg
korlátozottak a
térségben, fejlesztésre
szorulnak
(további kapcsolódás:
5. a kerékpárút-hálózat
kiépítése várhatóan a
helyi önkormányzatok
hatáskörébe kerül, ami
különösen a gyengébb
gazdasági potenciállal

Fejlesztési intézkedés
autóbuszokon történő
szállítási rendszerének
kiépítése annak érdekében,
hogy a vasúton meg nem
közelíthető turisztikai
látnivalók is elérhetővé
váljanak.

Az Ister-Granum ETT
koordinálásával kerékpárszolgáltató hálózat
kialakítása,
kerékpárkölcsönzéssel és
kapcsolódó
szolgáltatásokkal, a hiányzó
útszakaszok az érintett
önkormányzatok
segítségével – összefogásával
történő megépítése

Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)
-

a turisták számának növekedése a nemzeti park területein kisléptékű gazdaságfejlesztést
eredményez;
Érintettek:
kerékpáros szolgáltatók és kerékpáros civil szervezetek
turisztikai vállalkozások
Duna-Ipoly Nemzeti Park
Észak-magyarországi Közlekedési Központ ZRt.
lakosok
Pénzügyi feltételek:
az útvonalak kiépítéséhez, valamint a közlekedésszervezést igénylő fejlesztésekhez a GINOP és
TOP forrásait indokolt megcélozni;
Ennek előfeltételei:
o részletes műszaki és közgazdasági megvalósíthatósági tanulmány
o építési engedélyezési és kiviteli terv
o tulajdonviszonyok rendezése az elfogadott útszakaszokon
o a fenntartás tekintetében részletes feladat-meghatározás és forrásbevonás a helyi
szereplőkkel egyeztetve
Hatások:
az esztergomi és párkányi (Štúrovo) területek még szorosabban kapcsolódhatnak egymáshoz
azáltal, hogy a jelenleg hiányos, határon túli tömegközlekedési lehetőségek kiegészülnek a
kerékpározást kiszolgáló, összehangolt közlekedési és szolgáltatási infrastruktúra révén;
a turisták számának növekedésével a két városhoz kötődő vidéki térségek is nagyobb figyelmet
kapnak, helyi termékeikkel, látnivalóikkal együtt;
a helyi lakosok számára bővülnek a jövedelemszerző lehetőségek, a turisztikai
munkalehetőségek és a helyváltoztatás körülményeinek javulásával;
Érintettek:
Ister Granum ETT
helyi önkormányzatok
kerékpáros szolgáltatók és kerékpáros civil szervezetek
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Fejlesztési intézkedés

rendelkező
országrészekben
nehézségeket vetít előre)

18.

b) a kerékpáros turizmus
lehetőségei (vonzerők
elérhetősége,
szolgáltatások) jelenleg
korlátozottak a
térségben, fejlesztésre
szorulnak
c) a helyi vagy térségi
szinten jelentős, egyedi
attrakciók tőkehiány
miatt nem kapnak
megfelelő figyelmet és
így rejtve maradnak a
látogatók előtt

Rába–Duna–Vág ETT által
kidolgozott kerékpáros
zarándokút kialakítása

Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)
turisztikai vállalkozások
lakosok
Pénzügyi feltételek:
az útvonalak kiépítéséhez, valamint a kerékpáros szolgáltató hálózat feltételeinek
megteremtéséhez a TOP, valamint a határon átnyúló együttműködési támogatások forrásait
indokolt megcélozni;
ennek előfeltételei:
o részletes műszaki és közgazdasági megvalósíthatósági tanulmány
o építési engedélyezési és kiviteli terv
o tulajdonviszonyok rendezése az elfogadott útszakaszokon
o a fenntartás kapcsán részletes feladat-meghatározás és forrásbevonás a helyi
szereplőkkel
Hatások:
a keresztény vallás emlékhelyei iránt érdeklődő, valamint a vallásos turisták igényeit kielégítő
programként jelenik meg a kezdeményezés, mely további területek bekapcsolását teszi
lehetővé a meglévő turisztikai látnivalók, célpontok sorába;
a helyszínek fenntartói számára a hagyományos adományozáson és az állami támogatáson túl
a turisztikai bevételek jelentős bevételt jelenthetnek, melyek további ötletek megvalósítását
indukálhatják;
a tervezett beruházások rendezettebb településképet eredményeznek, ami növeli az érintett
falvak, városrészek vonzerejét;
Érintettek:
Rába–Duna–Vág ETT
helyi és megyei önkormányzatok
szakrális helyek fenntartói
turisztikai és kerékpáros szolgáltatók
tdm szerveztek és tourinform irodák
Pénzügyi feltételek:
A beruházási elemek tekintetében szükség van az alábbiakra:
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Fejlesztési intézkedés

Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)
o
o
o
o

-

19.

c) a helyi vagy térségi
szinten jelentős, egyedi
attrakciók tőkehiány
miatt nem kapnak
megfelelő figyelmet és
így rejtve maradnak a
látogatók előtt
e) Budapestet és néhány
kiemelt turisztikai
központot kivéve a
vonzerők gyenge
marketingje
(további kapcsolódás:
2. kevés a működő
közúti, vasúti és vízi
kapcsolat, a határmenti
infrastruktúra minősége
gyenge, az utak és
vasútvonalak fejlesztésre
szorulnak)

A Bódva Völgye turisztikai
programcsomagjának és
szolgáltatási körének
kibővítése a szlovákiai
területekre

részletes műszaki és közgazdasági megvalósíthatósági tanulmány
építési engedélyezési és kiviteli terv
tulajdonviszonyok rendezése az elfogadott útszakaszokon
a fenntartás kapcsán részletes feladat-meghatározás és forrásbevonás a helyi
szereplőkkel
Cél az indokolt infrastrukturális elemek komplex, integrált programként való kezelése, ehhez
támogatás szerezhető a GINOP és a határon átnyúló együttműködési program forrásaiból,
saját forrás tekintetében pedig javasolt az egyházmegyék támogatását igénybe venni;

Hatások:
a vasúti közlekedés fejlesztésével, beleértve a tornai (Turňa nad Bodvou) határátmenet
reaktiválását, a turisztikai helyszínek még könnyebben érhetők el mind a magyar, mind a
szlovák oldalon, különösen, ha megtörténik a kerékpáros útvonalak és a vasúti szolgáltatások
összekapcsolása (kerékpárszállítás, őrzés, stb.);
a térségben működő, de funkciójában kihasználatlan szlovákiai 160. sz. vasútvonal fejlesztése
várható (többek között Szepsiben [Moldava nad Bodvou] zajló beruházások [villamosítás, új
intermodális állomás kialakítása] okán, annak hatására);
az aggteleki karsztvidék szélén kanyargó 94. sz. vasútvonal és csatlakozó buszjáratai
segítségével erős kapocs alakul ki a Bódva Völgye és Jósvafő-Aggtelek turisztikai kínálatában,
ha a közlekedésszervezés kiterjed a helyi lakosok és a turisták közlekedési igényeinek
kielégítésére (pl. a két közösségi közlekedési forma menetrendjének összehangolása, a
vonalakon a turisták számára információ biztosítása a térségben található látványosságok
elérhetőségéről, a vasúton kerékpár-szállítási lehetőség biztosítása, stb.);
a kezdeményezés határon átnyúló jellege azon túl, hogy szorosabbra fűzi a térségek közötti
kapcsolatokat, jelentős gazdasági haszonnal jár az egyébként kevés helyi jövedelemszerző
lehetőséggel rendelkező térségekben;.
a jellegzetes tájképpel rendelkező térségben megvalósuló turisztikai fejlesztések a környezetet
kímélő módon jöhetnek létre a közösségi közlekedési útvonalak bekapcsolásával;
Érintettek:
turisztikai szolgáltatók
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c) a helyi vagy térségi
szinten jelentős, egyedi
attrakciók tőkehiány
miatt nem kapnak
megfelelő figyelmet és
így rejtve maradnak a
látogatók előtt

Fejlesztési intézkedés

Az Aggtelek és Szilvásvárad
között évente megrendezett
kerékpáros verseny
továbbfejlesztése: a verseny
földrajzi kiterjesztése
(lehetőség esetén szlovákiai
területek bekapcsolása) és
megfelelő marketing
tevékenységgel nemzetközi
szintű ismertségének
biztosítása

Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)
közlekedésszervezők
tdm szervezetek és tourinform irodák
lakosok
Pénzügyi feltételek:
tekintettel a fejlesztés kisebb finanszírozási igényére, annak elsősorban „szoftveres” jellegére
javasolt a TOP forrásait (és ennek szlovákiai megfelelőjét), valamint a határon átnyúló
együttműködési program, illetve a Vidékfejlesztési Program és a LEADER forrásait lehetséges
támogatásként betervezni.
a kerékpár szállítását lehetővé tevő vasúti mellékkocsik átépítése esetében szintén külső
forrást szükséges igénybe venni; a közlekedési járatok átszervezése esetében kívánatos
elkerülni a nagyobb kiadást indukáló megoldásokat;
Hatások:
elsősorban turisztikai haszonnal járó kezdeményezés, amely erősíti a térség turisztikai
potenciálját, és mivel határmenti területről van szó, megkönnyíti a szlovákiai kapcsolatok
bővülését is;
Érintettek:
versenyszervezők
versenyzők
erdőgazdaságok
Aggteleki Nemzeti Park
helyi önkormányzatok
Észak-Magyarországi Regionális Marketing Igazgatóság
tdm szervezetek és tourinform irodák
turisták
lakosok
kerékpáros szolgáltatók és kerékpáros civil szervezetek
Pénzügyi feltételek:
a turisztikai szervezetek forrásainak bevonása mellett a kezdeményezés egyedisége okán a
TOP illetve a határon átnyúló együttműködések támogatási forrásai is igénybe vehetők;
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Fejlesztési intézkedés

c) a helyi vagy térségi
szinten jelentős, egyedi
attrakciók tőkehiány
miatt nem kapnak
megfelelő figyelmet és
így rejtve maradnak a
látogatók előtt
f) kevés a magas
színvonalú turisztikai
szolgáltatás, amely
megfelelő
(el)ismertséget kapna

helyi (turisztikai)
törzskártyák összekapcsolása
a kerékpáros és közösségi
közlekedési szolgáltatásokkal

b) a kerékpáros turizmus
lehetőségei (vonzerők
elérhetősége,
szolgáltatások) jelenleg
korlátozottak a
térségben, fejlesztésre
szorulnak
e) Budapestet és néhány

Az ETT-k tevékenységének
kiterjesztése a helyi lakosok
és a turisták számára
szemléletformáló és
információt nyújtó
szolgáltatásokra

Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)
Hatások:
a kedvezményeket biztosító törzskártyák jelentős ösztönző, kedvcsináló hatással bírnak: a
turisztikai attrakciók helyszínén bevezetett kártyákat összekapcsolják a közlekedési
szolgáltatást érintő kedvezményekkel (pl. többéjszakás tartózkodás esetén a kártya birtokosa
kedvezményesen vagy ingyen használhat bizonyos járatokat, vagy a kerékpárszállítás
szolgáltatását). A kártya ilyen jellegű kiterjesztése a közlekedési vállalatok számára
forgalomnövekedéssel jár, és bevételtöbblet is jelentkezik;
az üzletpolitikai kedvezményeknek forgalomszabályozó és (megfelelő színvonalú
infrastruktúrával)- terelő funkciója lehet, amennyiben további figyelmet biztosít bizonyos
kiemelt célpontok mellett a fenntartható közlekedés és a kerékpározás helyi lehetőségei
számára;
Érintettek:
tdm szervezetek és tourinform irodák
kártyakibocsátó cég vagy szervezet
közlekedésszervezők
kerékpáros szolgáltatók és kerékpáros civil szervezetek
turisztikai szolgáltatók
turisták
Pénzügyi feltételek:
A TOP vagy a Vidékfejlesztési Program támogatásai mellett indokolt a határon átnyúló
együttműködési program forrásait is áttekinteni;
Hatás:
a magyar-szlovák határtérségben több éve megalakult és általában aktív együttműködési
társulások a helyi gazdasági-társadalmi problémák enyhítését és a térségek fejlődésének
elősegítését tűzték ki célul. Mélyrehatóan ismerik a saját térségük viszonyait, lehetőségeit.
Ennek okán van létalapja annak, hogy a hatás- és feladatkörüket kiterjesszék a térségi tervező
és szervező-menedzselő tevékenységre is, beleértve a térség adottságairól szóló információs
szolgáltatást. Ezáltal a lakosok és turisták hozzáférhetnek az egységesen használható
adatbázisokhoz, információkhoz;
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Hiány, szükséglet

Fejlesztési intézkedés

kiemelt turisztikai
központot kivéve a
vonzerők gyenge
marketingje

Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)
Érintettek:
ETT-k munkaszervezetei
érintett önkormányzatok
tdm szervezetek és tourinform irodák
közlekedésszervezők
kerékpáros szolgáltatók és kerékpáros civil szervezetek
turisztikai szolgáltatók
Pénzügyi feltételek:
a kiegészítő tevékenység betervezése az ETT forrásait biztosító intézmények nyújtotta
támogatásokra alapozhat, azonban egy-egy kezdeményezés kiegészítéseképpen szerezhető
hozzá európai uniós támogatás is, pl. a határon átnyúló együttműködési program keretein
belül;
az ETT-k saját alapszabályának módosítása indokolt, az esetleges pluszforrások bevonása
érdekében is;

Szlovák oldal
Sorszám

1.

Hiány, szükséglet

1. Negatív tendencia
a külföldi turisták
csökkenő számába

Fejlesztési intézkedés

A kerékpáros közlekedést
célzó idegenforgalmi
csomagok kialakítása

Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)
A specifikus idegenforgalmi termékcsomagok létrehozásának célja egy átfogó attrakció köteg nyújtása
a turistáknak, melyek megnövelik a kerékpáros turizmus iránti érdeklődést, és segítik megállítani a
csökkenő látogatottsági tendenciát.
A projekt partnerei közé tartoznának az érintett önkormányzatok, az idegenforgalmi szervezetek, a
regionális fejlesztési ügynökségek, valamint az idegenforgalom egyéb résztvevői.
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Hiány, szükséglet

Fejlesztési intézkedés

Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)
A teljes pénzügyi fedezett biztosításához először is a projekt nagyságát és költségkalkulációját
meghatározó projektdokumentáció kidolgozása szükséges.

2.

1. Negatív tendencia
a külföldi turisták
csökkenő számába

A határmenti térség
fejlesztési
marketingstratégiájának
kidolgozása

Ezen intézkedés fő célja a határmenti régiókról, mint idegenforgalmi úti célról kialakult kép javítása.
Népszerűsítő kampány kidolgozása, mely a legnagyobb attrakciókra a kerékpáros és közösségi
közlekedés kihasználásával együtt irányítaná a figyelmet, várhatóan pozitív hatást fog gyakorolni a
látogatók számára az adott térségben.
A projekt partnerei közé tartoznának az érintett önkormányzatok, az idegenforgalmi szervezetek, a
regionális fejlesztési ügynökségek, valamint az idegenforgalomban dolgozó egyéb résztvevők.
A teljes pénzügyi fedezett biztosításához először is a projekt nagyságát és költségkalkulációját
meghatározó projektdokumentáció kidolgozása szükséges.

3.

2. Idegenforgalmi
dolgozók nyelvtudása

Nyelvtanfolyamok
támogatása

Kommunikáció és alapvető információnyújtás képessége az idegenforgalmi létesítményekben,
vendéglátóhelyeken és egyéb turisztikai célpontokban az alapvető feltétele annak, hogy kellemes
környezetet biztosítsunk a külföldi látogatók számára. Ezen intézkedés szándéka az interaktív
nyelvtanfolyamok beindítása, valamint az idegenforgalomban dolgozók számára nyújtott
módszertanok, útmutatók támogatása.
A projekt partnerei közé tartoznának az érintett önkormányzatok, az idegenforgalmi szervezetek, a
regionális fejlesztési ügynökségek, valamint idegenforgalmi szolgáltatók.
A teljes pénzügyi fedezett biztosításához először is a projekt nagyságát és költségkalkulációját
meghatározó projektdokumentáció kidolgozása szükséges.
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Hiány, szükséglet

Fejlesztési intézkedés

Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)
A projekt lényege többnyelvű információs táblák elhelyezése, melyek a külföldi turistáknak a
hazaiakkal azonos mennyiségű információt nyújtanának. A táblák tájékoztatnák a turistákat az egyes
attrakciók történelméről és jelentőségéről, és egyben újabb érdekes helyeket ajánlanának a
környéken.

4.

2. Idegenforgalmi
dolgozók nyelvtudása

Többnyelvű információs
táblák létesítése

A projekt partnerei közé tartoznának az érintett önkormányzatok, az idegenforgalmi szervezetek, a
regionális fejlesztési ügynökségek, valamint az idegenforgalomban dolgozó egyéb résztvevők.
A teljes pénzügyi fedezett biztosításához először is a projekt nagyságát és költségkalkulációját
meghatározó projektdokumentáció kidolgozása szükséges.
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5.3. Az intézményi, pénzügyi, jogi és területfejlesztési rendszerre vonatkozó javaslatok, intézkedések

Magyar oldal
Sorszám

Hiány, szükséglet

5.

1. kevés az
intermodális
csomópontnak
tekinthető közlekedési
centrum, ahol legalább
a vasúti és/vagy
autóbuszos
közlekedést összekötik
a kerékpáros
közlekedési
lehetőséggel
(további kapcsolódás a
közlekedést érintő
hiányosságok közül:
2. kevés a működő
közúti, vasúti és vízi
kapcsolat, a
határmenti
infrastruktúra
minősége gyenge, az
utak és vasútvonalak
fejlesztésre szorulnak)

Fejlesztési intézkedés

Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)

A határtérségben működő
felsőoktatási (és középfokú
oktatási) intézmények
hallgatói igényeinek
felmérése a fenntartható
közlekedési és kerékpárral
történő közlekedési
szokásaikról annak
érdekében, hogy a jövőben
közvéleményt formáló
csoport ötletei
megjelenhessenek pl. az
intermodális csomópontok
kialakításakor

Hatások
a célcsoportban sokan fogékonyak az újszerű, környezetkímélő közlekedési megoldások iránt,
nyitottak a modern információs csatornákon elérhető újításokra, izgalmas programötletekre is.
A kínálat optimalizálása sok esetben kis léptékű, sok haszonnal járó ötletek, intézkedések
megvalósulásából tevődik össze: pl. menetrendek összehangolása a szomszédos magyar és
szlovák térségekben, beleértve a határon át közlekedő vonat- és buszjáratokat, vonat/buszjegy
felmutatására kedvezményes kerékpár-bérlési lehetőség, vagy egyéb szolgáltatások igénybe
vétele a közlekedési társasággal szerződött szolgáltatóknál, stb.;
Érintettek:
tanulók és hallgatók
helyi lakosok
közlekedésszervezők illetve a közlekedési szövetség elődjének tekinthető (megszervezhető)
mobilitási központ
turisztikai és kerékpáros vállalkozók
Pénzügyi feltételek:
egy adott helyszín tekintetében a felmérést és feldolgozást a tervezett beruházás
részelemeként lehet kezelni, azt be lehet építeni a beruházás előzetes tervdokumentációjába
(részletes megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési terv, stb.);
az ilyen jellegű részletes, széleskörű felméréseket fel lehet használni a jogszabályi, szabályozási
környezet módosításához is (pl. autóbuszokon történő kerékpárszállítás lehetőségének
megteremtése), ami újabb fejlesztéseket indukálhat és multiplikátor hatásként megnevezhető
a támogatási forrás igénylésekor.
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Sorszám

6.

7.

Hiány, szükséglet
1. kevés az
intermodális
csomópontnak
tekinthető közlekedési
centrum, ahol legalább
a vasúti és/vagy
autóbuszos
közlekedést összekötik
a kerékpáros
közlekedési
lehetőséggel
(további kapcsolódás a
közlekedést érintő
hiányosságok közül:
2. kevés a működő
közúti, vasúti és vízi
kapcsolat, a
határmenti
infrastruktúra
minősége gyenge, az
utak és vasútvonalak
fejlesztésre szorulnak)
2. sem
Magyarországon, sem
a szlovákiai
térségekben nem
alakultak meg a
közlekedési
szövetségek, melyek

Fejlesztési intézkedés

Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)
A tervezett projekt a vasúti pályainfrastruktúra vonatkozásában a NIF Zrt. hatáskörébe tartozik.

Az 1. sz. vasúti fővonal
Biatorbágy–Tata szakaszán
intermodális csomópontok
kialakítása a
vasútállomások célirányos
átalakításával, beleértve a
kerékpáros infrastruktúra
létesítését és a kerékpárúthálózatba történő
becsatlakoztatást szolgáló
összekötő útvonalak
létesítését

Közlekedési szövetségek
alapítása, integrált ütemes
rendszerek határon túli
összehangolása, és
gerincvonalakra ráhordóterítő helyi-helyközi
buszjáratok indítása a keleti

Hatások:
racionálisabb és több igényt kielégítő integrált ütemes menetrend alakul ki, új vagy javított
közlekedési kapcsolatok létesülnek, összeegyeztetve a hivatásforgalmi és a turisztikai
igényeket;
kerékpáros turizmus rugalmas kiszolgálása vasúti kerékpárszállító szolgáltatással – a turisták
könnyebben és több közlekedési lehetőséget használhatnak fel útjaik megtervezéséhez;
Érintettek:
közlekedésszervezők
NIF Zrt.
MÁV Csoport, Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ ZRt.
turisták
lakosok
kerékpáros szolgáltatók és kerékpáros civil szervezetek
Pénzügyi feltételek:
a pályavasúti projekt finanszírozása a NIF Zrt. hatáskörében KÖZOP forrásból megoldott,
beleértve az állomások átalakítását (EU TEN-T és hazai költségvetési forrás);
a NIF érdekkörébe tartozó-projekten kívül eső, kiegészítő infrastrukturális elemek tekintetében
lehetséges forrás az IKOP illetve a TOP;
Hatások:
a közlekedési szövetségek megszervezésével az integrációnak köszönhetően hatékonyabb, és
az utasok (lakosok, turisták, tanulók, dolgozók, stb.) igényeit kiszolgáló közlekedés alakul ki,
amely a hivatásforgalomban és szabadidős forgalomban egyaránt a tömegközlekedés
részarányának érezhető növekedésével járhat;
emellett a turistaforgalom is megnövekedhet főként azokban a térségekben, ahol sikerül egyegy szüneteltetett vonalon a járat újraindítása, vagy az autóbuszjárat átalakításával javul az
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Hiány, szükséglet
feladatai közé tartozik
a területén elérhető
tömegközlekedési
eszközök
járatszerkezetének,
menetrendjének,
tarifájának
összehangolása, a
szomszédos térségek
rendszereivel való
kapcsolódás
kialakítása, valamint a
lakosok, látogatók
közlekedési
szokásainak,
igényeinek rendszeres
felmérése
(további kapcsolódás:
2. kevés a működő
közúti, vasúti és vízi
kapcsolat, a
határmenti
infrastruktúra
minősége gyenge, az
utak és vasútvonalak
fejlesztésre szorulnak)

Fejlesztési intézkedés
országrész határmenti
térségeiben

Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)
eddig tömegközlekedéssel ki nem szolgált, turisztikailag érdekes területek, célpontok
elérhetősége;
a térségi kezdeményezések hatására módosulhat azon szemlélet, miszerint csak a
hivatásforgalmi, illetve hivatali ügyintézés miatti helyváltoztatási igényeket kell a
közszolgáltatás körében kielégíteni, a szabadidős utazás nem tartozik bele; Ezzel szemben
gyakorlatilag az utazási igények összessége bír népgazdasági jelentőséggel, pl: klímavédelmi
szempontból minden esetre előnyös, ha az emberek (szabadidejükben is) autó helyett a
tömegközlekedést választják. A közszolgáltatást bonyolító vonalak fontos bevételforrása lehet
a turisták kiszolgálása, valamint kiegészítő üzletágként nosztalgiajáratot is lehet
rendszeresíteni, amely hozzájárul a vasúti / közúti tömegközlekedés hatékonyabbá tételéhez,
és a modal shift-nek köszönhetően más közlekedési alágazatokban infrastrukturális és
externális költségcsökkenés, költségvetési tehermentesítés érhető el;
Érintettek:
törvényhozók és döntéshozók (a személyszállítás érintett jogszabályi környezetének kialakítása
céljából)
helyi és megyei önkormányzatok (kivált a leendő szövetség központi megyei jogú város
önkormányzata)
közlekedésszervezők
tdm szerveztek és tourinform irodák
a térségben működő oktatási intézmények
nagyobb munkáltatók
Pénzügyi feltételek:
a modern közlekedésszervezés egyik feltételeként tekinthető közlekedési szövetségek
létrehozása a szakemberek és döntéshozók érdekeit (is) szolgálja, ennek megfelelően a
kormányzat költségvetési forrásait is indokolt bevonni egy-egy szövetség megalakításával és
működtetésével, melyet megelőz a jól körülhatárolt és mozgásteret biztosító jogszabályi háttér
kidolgozása;
tekintettel a nagy volumenű beruházásokhoz (vagy azok előkészítéséhez) kapcsolódó helyi
fejlesztések kisebb finanszírozási igényére, annak elsősorban „szoftveres” jellegére javasolt a
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Fejlesztési intézkedés

Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)
TOP forrásait (és ennek szlovákiai megfelelőjét), valamint a határon átnyúló együttműködési
program forrásait lehetséges támogatásként betervezni;

8.

1. kevés az
intermodális
csomópontnak
tekinthető közlekedési
centrum, ahol legalább
a vasúti és/vagy
autóbuszos
közlekedést összekötik
a kerékpáros
közlekedési
lehetőséggel

A Miskolc–Edelény–
Bódvaszilas térségében
közlekedő
autóbuszjáratokon a
kerékpárszállítás
lehetőségének biztosítása,
kiegészítve a kerékpárútvonalakat, turisztikai
vonzerőket kiszolgáló
buszmegállók melletti zárt
kerékpár tárolók
létesítésével, kerékpáros
szolgáltatások
kialakításával, valamint a
hatékony információs
szolgáltatások biztosításával
(internet, okostelefonos
alkalmazások, kitáblázás,
stb.)

Hatások:
a 94. sz. vasútvonal kerékpár-szállítása kiegészítéseként az autóbuszokon történő
kerékpárszállítás (és ehhez kapcsolódó kerékpáros szolgáltatások) adott viszonylatokon eltérő
célcsoportokat szolgálhat ki;
az újítás kedvező hatással bírhat a turistaforgalomra, ahol turisztikai célpontot érint a buszjárat
útvonala;
egy-egy hatékonyan megszervezett pilot-projekt hatása a jó példa révén kiterjedhet a
határtérség más járásaira és közlekedésszervezőire is;
Érintettek:
Észak-magyarországi Közlekedési Központ ZRt.
közlekedésszervezők
helyi önkormányzatok
turisztikai és kerékpáros szolgáltatók
turisták és lakosok
Pénzügyi feltételek:
a beruházási elemek esetében szükség van az alábbiakra:
o építési engedélyezési és kiviteli terv
o tulajdonviszonyok rendezése a beruházások helyszínén
o a fenntartás kapcsán részletes feladat-meghatározás és forrásbevonás a helyi
szereplőkkel
a közlekedési központot érintő beruházási elemek esetében a szervezet saját forrásait
szükséges igénybe venni, azzal együtt, hogy a közlekedés korszerűsítését célzó és a
fenntartható közlekedés fejlesztésére irányuló ötletek a TOP forrásaiból is részesülhetnek
támogatásban;
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Szlovák oldal
Sorszám

1.

Hiány, szükséglet

1. Koordinálatlan
intézményi
támogatás

Fejlesztési intézkedés

Megyei idegenforgalmi
szervezetek létrehozása

Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)
Idegenforgalmi szervezetek létrehozása Nagyszombat (Trnava), Nyitra (Nitra) és Besztercebánya
(Banská Bystrica) megyékben a téma magasabb fokú intézményi támogatását biztosítaná. Ezen kívül
ezek a szervezetek népszerűsítő szolgáltatásokat nyújthatnának az egész közigazgatási területükön, ami
a határmenti régiók látogatói számára számosabb és tartalmasabb szabadidő eltöltési ajánlatokat
jelentene.
A projekt partnerei közé tartoznának az érintett önkormányzatok, az idegenforgalmi szervezetek,
valamint az idegenforgalomban dolgozó egyéb résztvevők.
A teljes pénzügyi fedezett biztosításához először is a projekt nagyságát és költségkalkulációját
meghatározó projektdokumentáció kidolgozása szükséges.

2.

1. Koordinálatlan
intézményi
támogatás

Memorandum kialakítása
az érintett résztvevők
között a fejlődés közös
támogatása érdekében

Memorandum az idegenforgalmi területen végzett tevékenységek és a határmenti térség mobilitásának
támogatására egy fejlesztési lehetőségekkel foglalkozó munkacsoport kialakítását indítványozná. Ezen
intézkedés célja az összes érintett alany közös és koordinált tevékenységének biztosítása, hatékonyabb
együttműködés érdekében.
A projekt partnerei közé tartoznának az érintett önkormányzatok, az idegenforgalmi szervezetek,
regionális fejlesztési ügynökségek, valamint az idegenforgalomban dolgozó egyéb résztvevők.
A teljes pénzügyi fedezett biztosításához először is a projekt nagyságát és költségkalkulációját
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Sorszám

Hiány, szükséglet

Fejlesztési intézkedés

Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)
meghatározó projektdokumentáció kidolgozása szükséges.
A javasolt pénzügyi mechanizmus biztosítaná a fejlesztési projektek állandó finanszírozását a
határmenti régiókban egy többforrású pénzügyi mechanizmus révén. Ez az eszköz elsősorban
a projektek kivitelezése és az utólagosan érkező támogatás közötti időszakban nyújtana segítséget.

3.

2. Támogató
pénzügyi
mechanizmus hiánya

Pénzügyi mechanizmus
létrehozása fejlesztési
projektek számára

A projekt partnerei közé tartoznának a határmenti megyék, az érintett települések és városok, valamint
a magán- és a harmadik szektor.
A teljes pénzügyi rendszer közelebbi meghatározásához, valamint az egyes résztvevőknek nyújtott
támogatások mértékének megállapításához először is az összes résztvevő kötelező érvényű
memoranduma szükséges.

4.

3. Stratégiai tervezés
fejlesztése

Határmenti
területfejlesztés stratégiai
tervének kidolgozása

Ezen intézkedés egy közös dokumentum kidolgozását célozná meg, mely az összes résztvevő
egyetértését rögzítené a fejlesztési prioritások meghatározásában. A terv a már említett fejlesztési
prioritásokon kívül ezek finanszírozási lehetőségeit, valamint az egyes résztvevők felelősségének
meghatározását ezek teljesítéséért is tartalmazná.
A projekt partnerei közé tartoznának az érintett önkormányzatok, az idegenforgalmi szervezetek,
regionális fejlesztési ügynökségek, valamint az idegenforgalomban dolgozó egyéb résztvevők.
A teljes pénzügyi fedezett biztosításához először is a projekt nagyságát, és költségkalkulációját
meghatározó projektdokumentáció kidolgozása szükséges.

5.

3. Stratégiai tervezés

Átfogó eszköz kialakítása a
határmenti térség

A portál tartalmazná az elvégzett közlekedési kutatások eredményeit, az érintett városok és települések
szociális – gazdasági adatait, a határon átnyúló vonalak menetrendjét, a kerékpárutak adatbázisát, és
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Sorszám

Hiány, szükséglet
fejlesztése

Fejlesztési intézkedés

Az intézkedés leírása (becsült hatások, érintettek, pénzügyi feltételek, stb.)

fejlődésének elősegítéséhez
egy internetes portál
formájában

népszerűsítené a közösségi közlekedés használatát. Egy ilyen internetes portál célja emellett még az
átfogó információnyújtás a projekt céljairól, ezek hatásairól az adott szociális – gazdasági mutatókra. Az
eszköz így szolgálná az egyes projektek hatásának monitoringját, és egyben azonosítaná a fejlesztési
prioritásokat.
Elsődleges cél:
Határon átnyúló közlekedési szolgáltatások támogatása.
Specifikus cél:
Átfogó határon átnyúló közlekedési szolgáltatásokat nyújtó internetes portál kidolgozása.
Várható eredmények:
A határon átnyúló közösségi közlekedés jobb ismerete közlekedési kutatások révén.
Tevékenységek:
1. Közösségi közlekedés határon átnyúló kutatása.
2. A közösségi közlekedési szolgáltatásokban bekövetkezett változások elemzése.
3. GIS adatbázis frissítése a közös határon átnyúló közösségi közlekedés számára.
4. A határon átnyúló közösségi közlekedésre irányuló internetes portál fejlesztése (adatgyűjtés,
alkalmazások fejlesztése, partnerség fejlesztése).
Becsült költségvetés: 400 000 EUR.
A projekt időtartama:
24 hónap.
A projekt partnerei közé tartoznának az érintett önkormányzatok, az idegenforgalmi szervezetek,
regionális fejlesztési ügynökségek, területfejlesztési szakértők, valamint az idegenforgalomban dolgozó
egyéb résztvevők.
A teljes pénzügyi fedezett biztosításához először is a projekt nagyságát és költségkalkulációját
meghatározó projektdokumentáció kidolgozása szükséges.
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A fenti intézkedés-csomag a számos ötletnek, igénynek és szükségletnek egy kisebb, de komplexebb
részét tartalmazza, elsősorban azon kezdeményezés-csírákat vagy kidolgozásra váró fejlesztési
elképzeléseket

tartalmazza,

amelyek

külön-külön

is

lefednek

egy

térséget,

és

mind

közlekedésszervezési, mind turisztikai szempontból összetett, gazdasági folyamatokat indukáló
módon hatnak a területre. A vázolt javaslatokat egy részletesebb, a határmenti érdekelt felek
többéves szakmai tapasztalatát igénybe vevő, és itt csupán érintett célpontokat, lehetőségeket
összesítő dokumentációval indokolt kiegészíteni, mely a magyar-szlovák határtérségben felméri a
lehetséges határátkelőket a kapcsolódó gazdasági és műszaki szempontokkal együtt.
Minderre egy jó példaként állhat a következő fejezetben (illetve terjedelménél fogva külön
dokumentációban) szereplő Rajka - Pozsony (Bratislava), ezen belül is Ligetfalu (Petržalka)
település- és városrészek közötti személyszállítás újraindításának kezdeményezése.
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6. A Rajka – Pozsony vasúti személyforgalom újraindítása
(kulcsprojekt)
6.1.

Vezetői összefoglaló

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. és az Inštitút Priestoroveho Plánovania
(Területfejlesztési Tervező Intézet) az Európai Unió Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2007 - 2013 keretében 2012-ben támogatást nyert a magyar-szlovák
határon átnyúló közös közforgalmú közlekedési rendszer fejlesztési stratégiája (TransHUSK)
elnevezésű projekt megvalósítására.
Az ennek keretében elkészült vizsgálatok és zárójelentés nem vizsgálta meg részletesen a Pozsony –
Rajka régiót és nem tért ki a vasúti közlekedés visszaállításának lehetőségére.
Éppen ezért a jelen tanulmány legfőbb célja annak a vizsgálata, hogy


a Rajka – Pozsony illetve ezen keresztül a Hegyeshalom - Pozsony vasúti összeköttetés
hozzávetőlegesen mekkora célközönség számára és milyen módon lenne visszaállítható úgy,
hogy kedvező összeköttetést, valódi alternatívát kínáljon a személygépjármű vagy akár az
autóbuszos összeköttetés helyett.



érdemes-e további vizsgálatokkal, felmérésekkel, megvalósíthatósági tanulmánnyal
alátámasztani mind a vasúti kapcsolat visszaállításának létjogosultságát, mind az
utaslétesítmények és kapcsolódó, intermodalitást segítő létesítmények fejlesztési
szükségleteit.

A vasútvonal fejlesztésének minden szempontból megvan a stratégiai megalapozottsága, hiszen
részét képezi az Európai Unió TEN-T hálózatán belüli törzshálózatnak, valamint része annak a
korridornak, amelynek felújítását az EU besorolta a Kulcsprojektek („Priority Projects) közé, ld. PP22
(„Priority Project 22”). A vonalon mind magyar, mind szlovák oldalon is több, elsősorban az
átjárhatóságot segítő ETCS rendszer fejlesztése van folyamatban illetve tervben.
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137. ábra: A Rajka-Pozsony közösségi közlekedési lehetőségei

Elővárosi, városi közlekedési fejlesztési szempontból érdemes kiemelni a Pozsony belvárosát
Petrzalkával összekötő új, I. ütemben elkészülő villamosvonalat, amely végső kiépítettségében két
helyen is megközelíti/keresztezi a vizsgált vonalszakaszt, itt hosszabb távon az intermodalitás
jegyében ajánlott a jelenleg még nem tervezett átszállási lehetőségek, kapcsolatok kiépítése.
A vasútvonal által érintett térség demográfiai vizsgálata során elsősorban Pozsony régiójából
jelenleg is folyamatosan – igen nagy részben magyar területre, főleg Rajkára – kiköltözők szokásait,
demográfiai jellemzőit elemeztük. Nagy többségben az átlagon felüli végzettséggel rendelkező, két
keresős, családos kitelepülőkről van szó, akik kb. 82%-a szlovák nemzetiségű, jórészt a magyar
nyelvet nem beszélő szlovák állampolgárok. Számuk a kiadott építési engedélyek, ismert ingatlan

fejlesztések alapján jelenleg is rohamosan nő, 2017-re például a jelenleg kb. fele részben szlovák
nemzetiségű, hivatalosan 2850 fős Rajka szlovák lakosainak száma további 1500 fővel nőhet!
A vizsgált Hegyeshalom – Bratislava Nové Mesto vonalszakaszon jelenleg csak a magyar
Hegyeshalom – Rajka szakaszon folyik vasúti személyforgalom. Bratislava Petržalka állomásra az
ÖBB Sopron – Bécs irányból kb. óránként, a reggeli csúcsidőszakban félóránként közlekedtet
vonatokat, Pozsony észak-keleti, Nové Mesto állomásának fő forgalmát pedig a RegioJet magán
vasúttársaság Komárno – Pozsony járatai adják, kiemelkedő színvonalú , óránként 2-3 vonatos
ütemes menetrenddel.
A csatlakozó autóbuszos közösségi közlekedés a szlovák oldalon (Pozsony elővárosi hatásának
köszönhetően) kiemelkedő színvonalú mind járatsűrűségben és járműparkban. A magyar
állomásokon, megállóhelyeken ez kb. napi 10-13 buszjáratot jelent, Rajka állomás pedig
gyakorlatilag nem rendelkezik menetrendszerinti autóbuszkapcsolattal és megállóval.
A Rajka – Pozsony között az MHD által közlekedtetett „vonatpótló” 801-es buszjárat Pozsonyon
belül a vasúttól eltérő útvonalon közlekedik, Rajkától Pozsony Petrzalkáig 29 perc alatt, a belvárosig
számított menetrendszerinti menetideje kb. 40 perc. Ezzel összehasonlítva a vasút Petrzalkára 18
perc alatt érne be! Sőt, a jelenlegi, Pozsonyt keletről elkerülő nyomvonalán is a vasút versenyképes
menetidővel, kb. 33 perc alatt érne be Bratislava Nové Mestora.
A jelen vizsgálat részletesen elemezte és értékelte a Hegyeshalom – Bratislava Nové Mesto
vonalszakasz állomásait, megállóit illetve azok intermodális kapcsolódásait. Ennek alapján
határoztuk meg a fejlesztési szükségletek IN-1, IN-2 és IN-3 infrastrukturális változatait is. Leginkább
Rusovce állomás és Bezenye megálló fejlesztése a legfontosabb, azonban Rajka állomás elérhető
közelségű intermodális (főként autóbuszos) kapcsolatait is szükséges lenne fejleszteni. A P+R és B+R
létesítmények hiánya, elégtelen száma szinte minden helyszínen nagy hiányosság. Az IN-3
„Maximum” infrastrukturális változatban javasolt Čúnovo megállóhely létesítése is.
Menetrendi szempontból két változatot vizsgáltunk meg alaposabban:


M-1 változat: napi 4, Bratislava Petrzalkáig közlekedő vonatpár, ebből 3 jelenleg is Rajkáig
közlekedő viszonylatok meghosszabbításával, módosításával.
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M-2 változat: napi 10, vegyesen Petrzalkáig illetve a csúcsidőben Nové Mestóig közlekedő
vonatpárral, itt is lehetőség szerint minél inkább jelenleg is a jelenleg Rajkáig közlekedő magyar
viszonylatok felhasználásával.

Az M-3 menetrendi változat az M-2 változat részleteiben nem kidolgozott változata, amelynél a
nyári szezonban naponta két vonatpár Prága/Varsó – Pozsony –Szombathely – Zágráb – Rijeka/Split
vonat is közlekedne a vonalon, illetve a vonatok egy új Čúnovo megállóhelyen is megállnának.
A fenti infrastrukturális változatok kombinációjával, a következő, Min-1, Min-2, Közepes és
Maximum u.n. kombinált változatok kerültek meghatározásra:
Infrastrukturális
változatok
Minimum I-1
Közepes I-2
Maximum I-3

M-1
Min-1
-

Menetrendi változatok
M-2
M-3
Min-2
Közepes
Maximum
45. táblázat

A tanulmány a magyar - szlovák jelenleg is működő vasúti kapcsolatok kedvezményes menettérti
jegyárait alapul véve egy ennek megfelelő, a vonal nemzetközi forgalmára javasolt tarifarendszert is
kidolgozott, amely egyben a jelenlegi Rajka – Pozsony 801-es buszjárat árszintjével is versenyképes.
Fontos kiemelni, hogy a 2014 novemberében Szlovákiában bevezetett, a vasúti utazásokat a
lakosság igen jelentős része (gyermekek, diákok, nyugdíjasok, özvegyek, fogyatékkal élők) számára
bevezetett ingyenessé tétele a vonal várható megtérülését is nagymértékben befolyásolja.

A demográfiai adatokra és a rendelkezésre álló mobilitási jellemzők alapján elvégzett utasforgalmi
számítások szerint kb. az alábbi napi fel- és leszálló utasszámok lennének kombinált változatonként
várhatóak:
Állomás
Hegyeshalom
Bezenye

Napi felszálló+leszálló utasok/nap csak HU-SK viszonylatban
Min-1
Min-2
Közepes
Maximum
38
107
115
122
15
31
38
38
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Rajka
Összesen

128
181

468
605

510
663

510
671

46. táblázat

Állomás
Čúnovo mh.
Rusovce
Bratislava Petržalka
Bratislava Nové Mesto
Összesen

Napi felszálló+leszálló utasok a vonal szlovák szakaszára
vonatkozóan
Min-1
Min-2
Közepes
Maximum
136
158
402
518
427
272
806
945
987
68
201
236
247
498
1409
1698
1797
47. táblázat

A fenti utasszámok és a javasolt tarifarendszer alapján változatonként a várható jegyárbevételeket,
a menetrendi adatok alapján a jelenlegihez képesti üzemeltetési többletköltségeket számítottuk ki.
Főbb mutatók
Jegyárbevételek
Üzemeltetési költségek
Jegyárbevételek
költségfedezeti aránya
Beruházási igény

Min-1

Min-2

Közepes

Maximum

120 656
273 467

278 297
867 741

307 021
867 741

320 144
1 446 971

44%

32%

35%

22%

2933

279 667

1 166 667

2933
48. táblázat

Az elvégzett jegyárbevételi számításokból egyértelműen kitűnik, hogy a fokozatos fejlesztések
hatására jelentkező, változatról változatra növekvő többlet jegyárbevétel szinte teljes mértékben a
szlovák oldalon jelentkezik. Ez abból következik, hogy a magyar oldalon csak az igen csekély Győr –
Rajka, Hegyeshalom – Rajka, Bezenye – Rajka és Rajka – Rajka országhatár relációk bevétele jelenik
meg, ezzel szemben a nagyobb utasforgalmat adó Rajka országhatár- Pozsony és Rusovce – Pozsony
viszonylatok szlovák oldalon termelnek bevételeket a Magyarországról jövő egyéb relációk mellett.
A fenti táblázatból szigorúan fiskális szempontból a Min-1 változat tűnik ki a legmagasabb
költségfedezeti hányadossal, azonban a jegyárbevétel (vagyis a vasutat igénybe vevő utasok száma)
itt várhatóan messze elmarad a következő, Min-2 változatétól. A Közepes változat előnye, hogy a
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magasabb infrastruktúra oldali szolgáltatási színvonalból adódóan, változatlan menetrend mellett a
Min-2 változathoz képest megemelkednek a jegyárbevételek.
A fenti számok alapján egyértelműen javasolt egy részletesebb vizsgálat keretében egy
költség/haszon elemzés elkészítése is, amelyben a változatok beruházási költségeinek megtérülési
számítása alapján lehetne a változatokat - vagy azok szükség szerinti módosításait - egymással
megalapozottan összehasonlítani.
Fontos leszögezni, hogy egy későbbi, közlekedési és forgalmi modellen alapuló vizsgálat kell
meghatározzon, pontosítson olyan, a fenti mutatók szempontjából kulcsfontosságú input adatokat,
mint a régiónkénti, településenként modal-split, az utasok módváltási hajlandósága illetve részletes
utazási szokásai. Mivel ezek jelenleg csak korlátozottan illetve becslésekkel lettek meghatározva, a
fenti mutatók egy részletesebb, későbbi vizsgálat során jelentősen módosulhatnak!
Arra viszont már a fenti adatok alapján is nagy biztonsággal lehet arra következtetésre jutni, hogy
a vonal menti településeken tapasztalható és az elmúlt kb. 10 év rendkívül intenzív, jelenleg is
folyó szlovák-magyar migrációs folyamata köveztében van létjogosultsága a vasúti kapcsolat
visszaállításának! Ez elsősorban szlovák állampolgárok Pozsonyba eljutását segítené, ehhez képest
sokkal kisebb számban vennék igénybe magyar állampolgárok ezt a vasúti összeköttetést.
Megállapítható tehát, hogy a vasúti forgalom visszaállítása nem csak egy általában a határok
átjárhatóságát elősegítő, elsősorban szlovák oldali (közlekedés)politikai döntés kérdése
(feltételezve, hogy magyar oldalon ez a készség megvan), hanem folyamatosan növekvő számú
szlovák állampolgár mindennapi utazási körülményeit, azaz mindennapi életét nagyban befolyásoló
döntés.
A fentiek alapján javasolt a következő további lépések, intézkedések megtétele:

Rövid távon:


A Min-2 kombinált változatban megadott menetrendhez hasonló szolgáltatási színvonalú
menetrend véglegesítése, leegyeztetése, megrendelői hátterének biztosítása.
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A változatban javasolt, minimálisan szükséges beavatkozások meghozatala.



A vasúti forgalom akár 2015/2016 menetrendi időszaktól történő megindítása

Közép távon:


Az Európai Unió követelményeinek megfelelő részletes megvalósíthatósági tanulmány
elkészítése, amelynek részeként terület specifikus kikérdezésekre, forgalomszámlálásokra
alapuló forgalomi modell alapján lehet megvizsgálni a menetrendi, tarifális változatokat,
gépjárműről, autóbuszról vasútra történő módváltási hajlandóságot, a kapcsolódó, részben
párhuzamos autóbuszvonalak sűrűségének, hálózati rendszerének felülvizsgálatát.



Az Európai Unió követelményeinek megfelelő Környezetvédelmi Hatásvizsgálat és
Natura2000 hatásbecslések elkészítése



A tanulmányban kiválasztott változat alapján a szükséges fejlesztések részletes műszaki
előkészítése, megtervezése.



Célszerűen határon átnyúló HU-SK vagy egyéb uniós támogatás megszerzése a projekthez.



2016-2018 között a javasolt „Közepes” illetve „Maximum” kombinált változatok szerinti
beavatkozások megvalósítása.

6.2.

Bevezető

6.2.1. A TransHUSK projekt
A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. és az Inštitút priestoroveho plánovania
(Területfejlesztési Tervező Intézet) az Európai Unió Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2007 -2013 keretében 2012-ben támogatást nyert a magyar-szlovák
határon átnyúló közös közforgalmú közlekedési rendszer fejlesztési stratégiája (TransHUSK)
elnevezésű projekt megvalósítására.
A vizsgálat részletesen elemezte a teljes határszakasz demográfiai, szociális és gazdasági helyzetét.
Mindez és vizsgálat keretében elvégzett háztartási felmérések, forgalom- és utasszámlálások
alapján a projekt átfogó képet adott a térség utazási szokásairól és a jelenlegi közösségi közlekedési
rendszer hiányosságairól. A projekt az alább négy régiót vizsgálta részletesen:
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Győr – Dunaszerdahely (Dunajská Streda),



Komárom – Révkomárom (Komárno),



Esztergom – Párkány (Štúrovo),



Gönc – Kassa (Košice)

A vizsgálat azonban nem vizsgálta meg részletesen a Pozsony – Rajka régiót. A zárótanulmány a
rajkai határon átkelő jelenlegi autóbusz közlekedését, utasforgalmát elemezte, azonban nem tért ki
a vasúti közlekedés visszaállításának lehetőségére.
A zárótanulmány elkészültét követően, 2015. áprilisában készült el a magyar – szlovák határszakasz
egészét vizsgáló környezetvédelmi tanulmány is, amely ismertette a vonalszakasz környezetében
található Natura2000 területeket főbb jellemzőit is.

6.2.2. Jelen tanulmány háttere, célja, illeszkedése a TransHUSK projektbe
A teljes szlovák – magyar határszakaszon belül is az uniós tagság és a schengeni övezethez
csatlakozás eredményeként a Pozsony – Rajka térség különleges helyzetbe került: Pozsony
közelsége és a pozsonyinál nagyságrendekkel kedvezőbb ingatlanárak miatt jelentős számú szlovák
állampolgár választotta és választja most is Rajkát, Bezenyét, Dunakilitit és egyéb határ közeli
magyar települést állandó lakóhelyéül és ingázik napi jelleggel munkába, iskolába Pozsonyba.
Csak Rajkán jelenleg 1500-ra becsülhető a szlovák állampolgárságú ingatlantulajdonosok, lakók
száma, emellett jelenleg 250 telken épül valamilyen, sok esetben több lakásos lakóépület, a falu déli
részén emellett egy 180 lakásos társasház is épül, ezzel 1-2 éven belül további 1200-1500 szlovák
állampolgár beköltözése várható szinte biztosra…
Kisebb mértékű, de fokozatosan növekvő ingatlanfejlesztés, ingatlanvásárlás kiköltözés jellemzi
Bezenyét, Hegyeshalmot és Mosonmagyaróvárt is.
Annak ellenére, hogy jelentős és rohamosan növekvő a napi szinten a határt átlépő ingázók száma,
éppen itt, a Hegyeshalom – Rajka – Pozsony vonalon szűnt meg 2008-tól a nemzetközi vasúti
forgalom. Az elmúlt években a magyar vasúti szektor képviselői (MÁV, GYSEV) többször jelezték a
szlovák vasutak felé azon irányú szándékukat, hogy a megszűnt kapcsolatot újraélesszék, azonban a
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szlovák fél a szolgáltatás hazai, minisztériumi megrendelésének hiányában csak legfeljebb akkor lett
volna erre hajlandó, ha a vasúti szolgáltatás szlovák oldali költségeit a magyar fél kifizette volna. A
magyar fél jelezte azon szándékát, hogy a magyar oldali akár többlet nemzetközi vonat
megindításának hátterét hajlandó biztosítani.
A jelenlegi helyzet érdekessége tehát, hogy - az összeköttetés utasforgalmának döntő többségét
adó - szlovák nemzetiségű és állampolgárságú utasok mindennapos Pozsonyba ingázásának vasúti
kiszolgálása első sorban a magyar oldalról jövő kezdeményezés maradt, míg a szlovák döntéshozók
továbbra is elsősorban pénzügyi szempontokra hivatkozva nem látják lehetőségét a forgalom
újraindításának.
Jelen tanulmány legfőbb célja annak a vizsgálata, hogy


a Rajka – Pozsony illetve ezen keresztül a Hegyeshalom - Pozsony vasúti összeköttetés
hozzávetőlegesen mekkora célközönség számára és milyen módon lenne visszaállítható úgy,
hogy kedvező összeköttetést, valódi alternatívát kínáljon a személygépjármű vagy akár az
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autóbuszos összeköttetés helyett.


érdemes-e további vizsgálatokkal, felmérésekkel, megvalósíthatósági tanulmánnyal
alátámasztani mind a vasúti kapcsolat visszaállításának létjogosultságát, mind az
utaslétesítmények

és

kapcsolódó

intermodalitást

segítő

létesítmények

fejlesztési

szükségleteit.

6.2.3. A Hegyeshalom - Rajka – Pozsony vasútvonal rövid bemutatása
A jelen tanulmányban részletesen vizsgált Hegyeshalom – Rajka – Pozsony vasútvonal Hegyeshalom
állomástól – Pozsony főpályaudvarig összesen 48 km hosszú 25 kV Hz rendszerrel villamosított
vasúti fővonal. Ebből a magyar szakasz hossza 13 km, a szlovák oldal hossza ennek majdnem
háromszorosa, 35 km. A vonal mind uniós, mind a tagállami, szlovák és magyar vonalhálózati
besorolás alapján a legfontosabb fővonalak között szerepel. Üzemeltetési szempontból a vonal
három szakaszra bontható:

1. Hegyeshalom állomás: a vonal magyarországi kiinduló pontja Hegyeshalom állomás, amely
a MÁV Zrt. vagyonkezelésében és üzemeltetésében van. Ez a MÁV Zrt. 1. sz. Budapest – Bécs
fővonalának magyar – osztrák határállomása, egyben elágazó és áramnemváltó állomása is.
Innen ágazik ki a GYSEV Zrt. által üzemeltetett 16. sz. vasútvonal Csorna – Porpác –
Szombathely felé.
2. Hegyeshalom (kiz.) – Rajka – országhatár szakasz: az 1. sz. vasútvonal Hegyeshalom állomás
és országhatár közötti szakasza a GYSEV Zrt. vagyonkezelésében és üzemeltetésében van. Az
egyvágányú vonalszakaszon Bezenye megállóhely és Rajka határállomás található.
3. Országhatár – Rusovce – Pozsony főpályaudvar: A ZSR, szlovák államvasút által
üzemeltetett 132. sz. vonal jóllehet 35 km hosszú, a határátmenet és Rusovce állomása után
Bratislava Petržalka (Pozsonyligetfalu) állomáson már 20 km után eléri a szlovák főváros
Dunától délre eső, 110 000 lakosú városrészét. Ezen az állomáson csatlakozik nyugat, Bécs Parndorf irányából az ÖBB vonala. Ezt követően az immár kétvágányú vonal keresztezi a
Dunát és egy nagy kanyarral keletről megkerüli Pozsony központját, eközben érinti a
Pozsony teherpályaudvarát, áthalad Bratislava Nové Mesto állomáson, végül beágazva a
Pozsonyt keletről megközelítő fővonalakba éri el a Pozsonyi főpályaudvart (rövidítve BaHl.st.).
A vonal áttekintő térképe az alábbi ábrán található.
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138. ábra: A Hegyeshalom – Pozsony vasútvonal áttekintő térképe

6.3.

Stratégiai háttér

A jelen fejezet bemutatja, hogy a vizsgált Hegyeshalom – Pozsony vonalszakasz jelenleg milyen
szerepet tölt be az uniós vasúti korridorok, fejlesztések rendszerében. Ezt követően a vonalat és
környezetét érintő magyar és szlovák oldalon folyó vagy tervezett fejlesztések ismertetésére kerül
sor.
6.3.1. Európai vasúti folyósók – TEN –T hálózat
Az Európai Unió kiemelten kezeli azokat a legfontosabb nemzetközi vasúti folyosókat, amelyek
integrált és uniós támogatással történő fejlesztése lévén lényegesen nőni tud a vasúti szolgáltatás
szintje, a vasút versenyképessége és közép-hosszú távon a forgalom nagysága.
A TEN-T hálózatot részletesen az Európai Bizottság Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatósága
(DG MOVE) által gondozott „White Paper – Roadmap to a Single European Transport Area –
Towards a competitive and resource efficient transport system” című dokumentuma határozta
meg.
Az európai vasúti hálózat, a TEN-T hálózat, törzs és átfogó elemekből állnak, a személy- és
áruszállítás tekintetében az egyes hálózati elemek szerepe eltérő. Az európai TEN-T hálózat KözépEurópát érintő fő elemei az alábbi ábrán látható:
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139. ábra: Európai vasúti folyósók – TEN –T hálózat

A Magyarországot és Szlovákiát érintő fő TEN-T hálózati elemek az alábbiak:


Mediterrán tengely (Sevilla – Madrid – Barcelona – Marseille – Lyon – Milánó – Velence –
Ljubljana – Budapest – Lvov)



Strasbourg – Duna tengely (Strasbourg/Frankfurt – Stuttgart – München – Linz – Bécs –
Pozsony – Budapest – Arad – Brassó – Bukarest – Konstanza)



Hamburg – Pireusz tengely (Hamburg/Rostock – Berlin – Drezda – Prága – Bécs – Pozsony –
Budapest – Arad – Temesvár – Craiova – Szófia – Thessaloniki – Athén – Limasol – Lefkosia)



Balti – Adria tengely (Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas / Gdansk – Varsó – Katowice – Brno –
Bécs / Zsolna – Pozsony – Graz – Velence – Trieszt / Koper – Bologna – Ravenna).

Amint az a fentiekből kitűnik, a jelen tanulmány által vizsgált Pozsony – Hegyeshalom
vonalszakasz részét képezi a TEN-T hálózat törzshálózatának, sőt, az mind a Strasbourg – Duna,
mind a Hamburg – Pireusz tengelynek része.
Emellett megállapítható, hogy a vonal Pozsonyban csatlakozik a Balti – Adria tengelyhez is.

6.3.2. Kulcsprojektek – Priority Projects
Az Európai Bizottság a fenti közlekedési folyosók minőségének javítása és a hálózat mind teljesebbé
tétele

érdekében,

a

TEN-T

rendszer

kialakításával

párhuzamosan

azonosította

azon

kulcsprojekteket, amelyek európai jelentőségüknél fogva elsőbbséget élveznek.
Összesen 30 hálózati szakaszt konkrétan nevesítő projektet illetve az ERTMS (European Train
Management System) megvalósítását határozott meg a Bizottság, ezek közül a Pozsony –
Hegyeshalom szakasz fejlesztését a PP22 („Priority Project 22”) tartalmazza konkrétan, amely a
következő folyosót jelöli meg fejlesztendőként:
Athén–Szófia–Budapest–Pozsony/Bécs–Prága–Nürnberg/Drezda (ld. 140. ábra.)

140. ábra: 22. sz. prioritási projekt
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6.3.3. Vasúti áruszállítási folyósók - Rail Freight Corridors (RFCs)
A vasúti áruszállítási folyosókra vonatkozó uniós rendelet (Rail Freight Regulation 913/2010) 2010.
november 9-én lépett életbe. Ez a rendelet arra kötelezi tagállamokat, hogy létesítsenek
nemzetközi piacorientált vasúti áruszállítási folyosókat (RFC) annak érdekében, hogy meg tudjanak
felelni a következő kihívásoknak:


erősíteni az infrastruktúra irányítók együttműködését olyan kulcsfontosságú területeken,
mint a menetvonalak kiadása, átjárható rendszerek telepítése és infrastruktúra fejlesztés



az áruszállítási folyósókon meg kell találni a helyes arányt a személy- és áruforgalom között,
a piaci igényeknek megfelelő kapacitást kell biztosítani a teherforgalom részére, valamint
biztosítani kell a tehetvonatok pontosságát.



Az intermodális áruszállítási terminálok korridorba történő integrációjával előnyben kell
részesíteni az intermodalitást a vasút és egyéb közlekedési módok között.

6.3.3.1.

RFC7 korridor

Jelenleg már működik a Pozsony – Hegyeshalom vonalszakaszt is magába foglaló RFC7 korridor,
amely Prágát köti össze a Pozsony/Bécs útvonalon keresztül Athénnel és Konstancával. Az RFC7
korridor központja Budapesten van.
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141. ábra: Vasúti áruszállítási folyosók - RFC

6.3.3.2.

RFC5 korridor

A magyar Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a GYSEV Zrt. ezirányú kezdeményezését támogatva
2012 májusában jelezte az RFC5, Balti-Adria korridor igazgatósága részére, hogy a Rajka –
Hegyeshalom – Csorna – Szombathely – Zalaszentiván – Hodos szakasszal szeretne a korridorhoz
csatlakozni, alternatív útvonalat kínálva a korridor jóval kedvezőtlenebb vonalvezetésű Bécs – Graz
– Maribor útvonala mellé.
A magyar kezdeményezés eredményeként a korridor tagállamainak túlnyomó többsége támogatja a
bővítést, melynek sikerére a következő 2-3 éves távlatban van reális esély.

6.3.4. Magyar fejlesztések a Hegyeshalom – Rajka – oh. vonalon
A Hegyeshalom – Rajka – országhatár vasútvonal fejlesztését annak előbbiekben ismertetett
stratégiai jelentősége miatt kiemelten kezeli a magyar közlekedéspolitika illetve ezzel összhangban
a vonalat üzemeltető GYSEV Zrt. is.

6.3.4.1.

GYSEV Zrt. fejlesztések
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A GYSEV Zrt. a vonalszakasz 2011-es átvétele után több uniós támogatású illetve önerős fejlesztést
indított el a vonalon:


A kritikus állapotú felsővezetéki rendszer felújítása



ETCS L1 vonatbefolyásoló rendszer telepítése csatlakozva a már működő Budapest –
Hegyeshalom szakaszhoz



A vonal és Rajka állomás a GYSEV központi forgalomellenőrzési és -irányítási rendszerbe
történő bevonása.



A Közlekedésbiztonsági Csomag 2 projekt keretében a vonal magyar szakaszán 7 útátjáró
optikájának cseréje sokkal jobban látható LED-es optikára.

6.3.4.2.

NISZ Zrt. – GSM-R

Több sikertelen tender után a NISZ Zrt. (Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.)
lebonyolításában megkezdődött a GSM-R rendszer kiépítése, ahol a legelső, már jelenleg is folyó
kivitelezési munkák I. ütemében a Budapest – Győr - Hegyeshalom szakaszhoz csatlakozva a
Hegyeshalom – Rajka – országhatár szakaszon is kiépül a GSM-R rendszer, várhatóan 2015 év
végéig.

6.3.5. Szlovák oldali fejlesztések
6.3.5.1.

ZSR fejlesztések

A ZSR jelenleg ismert tervei szerint a következő években az alábbi fejlesztésekre kerül majd sor a
szlovák oldalon:


Pozsony térségében, így a Pozsony főpályaudvar – Rusovce szakaszon GSM-R rendszer
kiépítése.



Pozsony főpályaudvar – Rusovce szakaszon ETCS L2 vonatbefolyásolási rendszer kiépítése.
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Pozsony főpályaudvaron a szűk keresztmetszetek feloldása, 25 Hz sínáramkörök kiváltása
tengelyszámlálókkal.

6.3.5.2.

Városi alagút

Komoly tervként merült fel néhány éve a Petržalka – Pozsony főpályaudvar közötti kb. 3,5 km-es
vasúti alagút kiépítése uniós támogatással, amely jelentősen, kb. negyedére lerövidítette volna a
két állomás közötti jelenlegi 15 km-es távolságot. A projekt előkészítése azonban, több okból, pl.
annak jelentős költségei miatt, a lejtviszonyok adta várható forgalmi korlátozások miatt nem
folytatódott.

6.3.5.3.

Petržalka villamos

A vasútvonallal összefüggő kötött-pályás fejlesztés a Pozsony belvárosát és Pozsonyligetfalut
összekötő új villamosvonal kiépítése. Az 1. szakasz építési munkálatai jelenleg már folynak. A vonal
bár keresztezi a Petržalka – Pozsony főpályaudvar közti vasúti pályát, nem épül ki átszállási
lehetőség a két közlekedési mód között, villamos megállóhelyek kiosztása miatt erre később sem
lesz várhatóan lehetőség (ld. 142. ábra).

142. ábra: A Petržalka – Pozsony belváros közötti új villamosvonal jelenleg épülő 1. üteme
A Hegyeshalom – Pozsony vasútvonal a villamosvonalat annak két megállója,
Viedenská cesta és Farského között keresztezi – sajnos átszállási lehetőség nélkül
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(forrás: imhd.sk)

A villamosvonal 2019-ig megépülő 2. szakaszának végpontja azonban (Janikov dvor megálló) pont a
Rusovce – Petržalka vonalszakasznál végződik majd, azonban új vasúti megállóhelyet kedvező vasútvillamos átszállási lehetőséget – nem beszélve egy határon átnyúló tram-train rendszerről (!) egyelőre sajnos nem tartalmaznak a tervek. Az alábbi 143. ábra jobb oldalán látható utolsó
megállóhelye és hurokfordulója, tőle délre (jobbra szürkével) a Hegyeshalom – Pozsony vasútvonal
Rusovce – Petržalka nyíltvonali szakaszával.
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143. ábra: A Petržalka – Pozsony belváros közötti új villamosvonal tervezett 2. üteme
Janikov dvor végállomás a Hegyeshalom – Pozsony vasútvonal mellett
(forrás: imhd.sk)

6.4.

A régió demográfiai helyzete

A Hegyeshalom – Pozsony vasútvonal lehetséges utasforgalmát alapvetően befolyásolják a határ
két oldalán az elmúlt kb. 50 évben lezajlott demográfiai változások, a határok átjárhatósága. Ezen
belül is meghatározóak a pozsonyi régió urbanizációs, majd szuburbanizációs folyamatai.

6.4.1. Belső migráció és urbanizáció Szlovákiában
A 20. század hetvenes éveitől egészen a nyolcvanas évek végéig Csehszlovákiában a belső migráció
alakulását két fő tényező befolyásolta: a munkaerő-vándoroltatás és a központi települések (pl.

Pozsony, Kassa, stb.) fejlesztésének koncepciója. Mindkettő központilag tervezett és szervezett volt.
A munkaerő-vándoroltatás a munkaerőnek a munkaerő felesleggel rendelkező területekről a
munkaerőhiánnyal rendelkező területekre való átcsoportosítását jelentette. A második fontos
tényező, hogy az akkori urbanizációs fejlesztési tervek értelmében az ún. központi települések
élveztek elsőbbséget, s az ebből adódó előnyök miatt ezek a települések is sok embert vonzottak.
Mindennek következtében a nyolcvanas évek feléig nőtt a migránsok száma, évente (!) 100 000
személy változtatott állandó lakhelyet, vagyis 1000 lakosból nagyjából 20. Mivel ezt az időszakot
elsősorban a faluból városba költözés jellemezte, a nyolcvanas évek első feléig rohamosan nőtt a
városlakók száma.
1986 után azonban fokozatosan lelassul a belső migráció, ez a tendencia 1989 után is folytatódik:
1998-ban már csak 71 ezer ember költözik, vagyis 1000 lakosból 13. A migráció csökkenésének
alapvető okát a szakemberek az állami lakásépítési program visszaesésének tulajdonítják

6.4.2. A szuburbanizáció és kiköltözés
Azon kívül, hogy folyamatosan csökken a migránsok száma, az évezred végén további lényeges
folyamatok figyelhetők meg, amelyek napjainkban is érvényesülnek. Egyrészt kevesebben
költöznek, ugyanakkor azok, akik költöznek, a korábbi trendtől eltérően egyre nagyobb
távolságokra.
A három korábban kiemelt város, Pozsony, Kassa és Besztercebánya migrációs nyeresége
fokozatosan migrációs veszteséggé alakul át, miközben a közeli települések migrációs egyenlege
javulni kezd. A tendencia Pozsony és környékének migrációs változásaiban mutatkozik meg a
leginkább: míg a nyolcvanas években a bevándorlás következtében évi 4100 fővel gyarapodott a
főváros lakossága, a kilencvenes évek végére a bevándorlók száma évi 1700-ra csökkent.
Ugyanakkor növekedni kezdett a Pozsony vidéki települések lakossága, s ez a növekedés most is
tart. A város migrációs egyenlegében bekövetkezett változás nemcsak a Pozsonyba költözők
csökkenésének köszönhető, hanem annak is, hogy nőtt a Pozsonyból kiköltözők aránya.
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Az ország EU tagállammá válása óta a Pozsonyból kiköltözők számára további új célterületként
szolgál a magyarországi Rajka és Mosonmagyaróvár közötti térség. A szuburbanizáció és
dezurbanizáció folyamatát felgyorsítja, hogy vidéken főleg azokon a településeken, amelyekből a
város könnyen és aránylag gyorsan megközelíthető, javulnak az életkörülmények, fellendül a
közművesítés, a lakásépítés, s ezáltal ezeknek a településeknek megnő a vonzereje a városi lakosság
bizonyos rétegei számára. Ilyen települések a Pozsony vonzáskörzetében levők is, köztük a magyar–
szlovák határ menti térség települései.

6.4.3. A Magyarországra költözött szlovákiai migránsok száma, jellemzése
Az egyik legnehezebben megválaszolható kérdés a migránsok pontos száma. Sok esetben ha meg is
vásárolnak egy ingatlant, nem jelentkeznek be oda, hiszen gyakorlatilag csak pihenni, aludni járnak
oda. Az érintett településekre bejelentkezettek hivatalos számát jócskán felfelé kell így módosítani
a helyi önkormányzatoktól származó információ becslése alapján. Ebből a következő táblázat
szerinti kép rajzolódik ki a vizsgált három település esetében.
Település
Rajka
Bezenye
Hegyeshalom
Összesen

Lakosságszám
2850
1500
3500
7850

Bejelentkezett
Becsült be nem jelentkezett Összes szlovák
szlovák állampolgár
szlovák állampolgár
állampolgár
600
900
1500
190
200
390
193
200
393
983
1300
2283

49. táblázat: Rajka, Bezenye és Hegyeshalom szlovák lakossága (bejelentkezett és becsült számú be nem jelentkezett)

Csak Rajkán jelenleg 1500-ra becsülhető a szlovák állampolgárságú ingatlantulajdonosok, lakók
száma, emellett jelenleg 250 telken épül valamilyen, sok esetben több lakásos lakóépület, a falu déli
részén emellett egy 180 lakásos társasház is épül, ezzel 1-2 éven belül további 1200-1500 szlovák
állampolgár beköltözése várható szinte biztosra…
Kisebb mértékű, de fokozatosan növekvő ingatlanfejlesztés, ingatlanvásárlás kiköltözés jellemzi
Bezenyét, Hegyeshalmot és Mosonmagyaróvárt is.
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Egy 2010-ben készült esettanulmány keretében [Lampl Zsuzsanna: Túl a város peremén
(Esettanulmány a Pozsonyból kiköltözött felső-csallóközi és Rajka környéki lakosságról)] elvégzett
felmérés során Magyarországon 240 Szlovákiából beköltözött felnőttet kérdeztek meg
kérdezőbiztosok

a

határ

környéki

következő

településen:

Mosonmagyaróvár,

Bezenye,

Hegyeshalom, Rajka, Dunakiliti, Feketeerdő, Márialiget. Az esettanulmány jó képet ad nem csak a
beköltözöttek demográfiai, szociális összetételéről, hanem utazási szokásairól, motivációiról is.
A pozsonyi dezurbanizáció egyik lényeges elindítója, hogy vidéken olcsóbban lehet lakást, házat
venni, mint a fővárosban. Ezt a Magyarországra költözők is a fenti felmérésben is megerősítették, az
átköltözés általuk felsorolt okait a következő öt pontban lehet összefoglalni:


megfizethető árú telkek és családi házak



Pozsony közelsége



olcsóbb élet



családtagok, barátok közelsége



természetközelség, nyugalom, vidéki életmód

Nemzetiségi összetétel szerint a megkérdezett migránsok döntő többsége, 82%-a szlovák,
mindössze 18%-a magyar nemzetiségű. Átlagéletkoruk 36 év, 74%-nak van gyereke, 66%-uk házas.
Iskolai végzettség tekintetében a Magyarországra költözöttek mind a magyar, mind a szlovák teljes
lakosság átlagához képest kiemelkedően magasabban képzettek, amint azt az alábbi, 144. ábra is
mutatja, hiszen a megkérdezetteknek 43%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel, ezen felül 6% még
tudományos fokozattal is.
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Felsőfokú
tudományos
fokozattal
6%

Alapfokú
1%

Középfokú
érettségi
nélkül
8%

Középfokú
érettségivel
42%

Felsőfokú
43%

144. ábra: A Szlovákiából Magyarországra költözött felnőttek összetétele iskolai végzettség szerint

Gazdasági státusz szerint (ld. 145. ábra) a többség, 61% alkalmazott, elsősorban a magánszféra
alkalmazottja. Nagyjából minden ötödik válaszadó vállalkozik, az önfoglalkoztatók vannak többen. A
megkérdezettek között átlagon felüli az önfoglalkoztató vállalkozók, de leginkább a magánszféra
alkalmazottainak a részaránya.
50%
45%
40%
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30%
25%
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46%

15%

14%

10%
4%

1%

2%
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145. ábra: A Szlovákiából Magyarországra költözött felnőttek összetétele gazdasági státusz szerint
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6.5.

A kínálati oldal, utazási szokások
6.5.1. Közösségi közlekedési szolgáltatók bemutatása, szolgáltatási területük
6.5.1.1.

MÁV Zrt.

Az 1868-ban alapított, kb. 7000 km vonalhosszal rendelkező MÁV Zrt. 100%-ig a magyar állam
tulajdonában álló magyar nemzeti vasúttársaság. A MÁV Zrt. Pályavasúti üzletága többek között a
Budapest

–

Győr

-

Hegyeshalom

vasútvonal

ingatlanainak,

vasúti

infrastruktúrájának

vagyonkezelője és üzemeltetője, (infrastruktúra tulajdonos a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt).
Emellett a MÁV csoport személyszállítással, trakciós és gépészeti tevékenységgel foglalkozó
leányvállalata, a MÁV Start Zrt. vonatai közlekednek mind a Budapest – Hegyeshalom – országhatár
vonalon, valamint a jelen tanulmányban vizsgált Hegyeshalom – Rajka szakaszon naponta
néhányszor Győr – Hegyeshalom - Rajka viszonylatban is.

6.5.1.2.

GYSEV Zrt.

A magyar – osztrák GYSEV Zrt. – német nevén Raaberbahn AG - 2002 óta több lépésben jelentősen
terjeszkedett a régióban. A korábbi, saját tulajdonú Győr – Sopron – Ebenfurt szakasz mellett a
GYSEV ma már több északi-nyugat Dunántúli vasútvonalat is üzemeltet, ahol egyrészt az ingatlanok
és a vasúti infrastruktúra vagyonkezelési, üzemeltetési jogát jelenti, másrészt a vonalak
személyszállítását is nagyrészt a GYSEV Zrt. végzi. A társaságban jelenleg 28,2% az osztrák állam,
65,6 a magyar állam és 6,1% a szintén osztrák STRABAG SE tulajdonosi részaránya. A GYSEV Zrt. a
vizsgált vonalszakaszon a MÁV Zrt. Győr - Rajka vonataival vegyesen naponta néhányszor
közlekedtet vonatokat főként Csorna – Hegyeshalom – Rajka viszonylatban, elvétve Szombathely –
Csorna – Hegyeshalom – Rajka viszonylatban.

6.5.1.3.

ŽSR - Železnice Slovenskej Republiky

Szlovákia nemzeti vasúti infrastruktúra vállalata, a Železnice Slovenskej Republiky az ország teljes
egészére kiterjedő vasúti vonalhálózattal rendelkezik, melynek hossza 3658 km. A társaságot
Csehszlovákia felbomlása után,1993-ban alapították, akkoriban még integrált, pályavasúti,
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személyszállítási

és

teherfuvarozó

vállalatként,

ma

már

csak

a

vasúti

infrastruktúra

üzemeltetésével, karbantartásával, fejlesztésével (beleértve EU projektek lebonyolítása) foglalkozik.

6.5.1.4.

ŽSSK - Železničná Spoločnosť Slovensko

A ŽSR-ből 2002-ben vált ki a személy- és akkor még teherszállítással is foglalkozó Železničná
Spoločnosť (ŽSSK). A teherszállítás 2005-ös további leválasztása óta a vállalat neve Železničná
Spoločnosť Slovensko és Szlovákia legjelentősebb személyszállító vasútvállalata. Fontos szerepet
tölt be Pozsony vasúti elővárosi közlekedésében is, de ez sajnos csak a szlovák főváros Dunától
északra fekvő területeire igaz, mivel a Dunától délre fekvő városrészekbe nem közlekednek
személyszállító vonatok.
Ma tehát a vasúti személyforgalom nem csak a szlovák – magyar határátmeneten, hanem a
Bratislava Nové Mesto – Bratislava Petržalka – Rajka szakaszon szünetel.
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6.5.1.5.

Regiojet

A csehországi székhelyű Regiojet magán vasúttársaság 2012. március 4-e óta van jelen Szlovákiában
is: a Pozsony–Révkomárom (Komárno) vasútvonalon minőségi ugrást hozott a szolgáltatóváltás. Az
új motorkocsikon, vonatokon többek között klíma és ingyenes wifi is várja az utasokat.

6.5.1.6.

ÉNYKK Zrt.

A vizsgált terület magyar települései között jelenleg autóbuszos közösségi közlekedést az ÉNYKK Zrt.
(Észak-nyugati Közlekedési Központ Zrt.) végez. Az ÉNYKK hat korábbi regionális volán vállalatból
alakult 2013-ban, ezen a területen korábban az ide beolvadt Kisalföld Volán jogutódjaként. Az
ÉNYKK a korábbi, részben magántulajdonú jogelőd, Kisalföld Volánnal szemben 100%-ban a magyar
állam tulajdonában van, működési területe lefedi az egész észak-nyugat magyarországi régiót,
beleértve Zala, Vas és Győr-Moson-Sopron megyéket. A vizsgálat által érintett területen az ÉNYKK
csak magyar területen közlekedtet autóbuszjáratokat.

6.5.1.7.

Orangways, Student Agency, Eurolines

A két ország között nemzetközi forgalomban három magántársaság az Orangeways (Budapest –
Győr – Pozsony – Berlin vonalon, napi három járatpár), a cseh illetőségű Student Agency (Budapest
– Győr – Pozsony – Brno – Prága vonalon, napi két járatpár) és az Eurolines (Budapest – Pozsony
vonalon, egy járatpár) autóbuszaival is lehet utazni.
A járatok a jelen vizsgálat szempontjából csak a Győr – Pozsony relációban kínálnak bizonyos
alternatívát a hiányzó vasúti kapcsolatok helyett.

6.5.1.8.

MHD Bratislava (MHD)

Az 1943 óta a mai formájában üzemelő (1868 óta létezik a szlovák fővárosban helyi személyszállítás) pozsonyi közlekedési vállalat viszonylathálózata 78 autóbusz (ebből 59 nappal, míg 20
éjszaka közlekedik), 13 villamos, 10 trolibusz vonalból tevődik össze. A villamosok nagy többsége a
belvárosban közlekedik, a trolibuszok főként a város magasabban fekvő területeit látják el, míg az
autóbuszvonalak csaknem az egész főváros területét és az elővárosi területek egy részét is egyaránt
kiszolgálják.
Az MHD közlekedteti a 2010 októbere óta közlekedő „vonatpótló” 801-es számú Rajka – Pozsony
buszjáratot is.

6.5.2. Jelenlegi menetrendi kínálat
6.5.2.1.

MHD Bratislava 801-es buszjárata Rajka – Pozsony között

Útvonal
A Pozsonyi közlekedési vállalat 801-es buszjárata 2010. október 1-től indult meg Rajka – Rusovce –
Pozsony viszonylatban. Eredeti útvonalát a 146. ábra mutatja, ekkor a busz még nem tette meg a
mostani kört Rajkán belül. A 147. ábra már a jelenlegi rajkai megállókat mutatja be. A 801-es járat
útvonala csak igen nagy vonalakban egyezik meg a vasútéval: kiinduló pontja a rajkai buszforduló,
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utána a vasútállomástól 250 méterre (min. 4-5 perc gyaloglási idő) fekvő az ÉNYKK Zrt. helyközi
megállóját, így ugyan biztosítva a közvetlen autóbuszos kapcsolat lehetőségét Mosonmagyaróvár és
Bezenye, valamint Dunakiliti és Dunasziget településekre, azonban így nem adott kényelmes
átszállás lehetősége a vasútra. A járat Rusovcén áthaladva Petržalkát annak keleti, Duna felőli
oldalán kerüli meg. A belvárosi Apolló hídon keresztezi a Dunát, végállomása nem sokkal ezután a
Belváros déli részén található. A 801-es járat végállomását a Staré Mesto, Nové SND (Új Nemzeti
Színház) közvetlen közelében alakították ki, míg útvonala során, több helyen szintén biztosít
átszállást a pozsonyi helyi járatokra. A városközponttól és a helyközi autóbusz-állomástól gyalog 20
percre található végállomás megállójában esőbeállót létesítettek és információs táblát is
kihelyeztek.
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146. ábra: A 801-es autóbusz útvonalának áttekintő térképe 2010-ből

147. ábra: A 801-es autóbusz jelenlegi útvonala Rajka és Rusovce térségében (forrás MHD Bratislava)

Menetrend
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Amint az az 1. sz. mellékletben található, az IMHD honlapján (dátum: 2015.02.23) található
menetrendben


hét közben 17. járatpár közlekedik
o Pozsony – Rajka között 5.25 – 17.25 között gyakorlatilag órás ütemben, ezek előtt és
után is közlekednek buszok, a legkorábbi 4:03-kor, a legkésőbbi 22:55-kor indul
Pozsonyból
o Rajka – Pozsony között 6.00 – 18.00 között gyakorlatilag órás ütemben, ezek előtt és
után is közlekednek buszok, a legkorábbi 4:38-kor, a legkésőbbi 23:30-kor indul
Rajkáról.



hétvégén ez 13 járatra csökken úgy, hogy reggel és délután 2-2 járatpár nem közlekedik.

A járatok menetrend szerinti menetideje viszont a két irány között jelentősen különbözik:


Rajka – Pozsony irányban 40 perc



Pozsony – Rajka irányban 34 perc

6.5.2.2.

Vasúti menetrendi kínálat

Először a közvetlenül vizsgált Hegyeshalom – Rajka vonalszakasz korábbi és jelenlegi menetrendje
kerül ismertetésre beleértve a Hegyeshalomban elérhető győri, csornai csatlakozásokat. A fejezet
később kitér a korábban közlekedtetett vagy közlekedtetni kívánt járatok menetrendjére. hiszen
ezek részben kiindulási alapot adhatnak a jövőbeni lehetséges nemzetközi járatok menetrendjéhez.
Végül a Bratislava Petržalkán és Bratislava Nové Meston csatlakozó vonalak vasúti forgalmának
összefoglaló ismertetésére kerül sor.

6.5.2.2.1. A nemzetközi személyforgalom fokozatos megszűntetése
A vonalszakaszon a nemzetközi személyforgalom megszűntetése előtti évtizedekben alig volt helyi
vagy regionális forgalom, a személyforgalmat többnyire néhány több országot nemzetközi
gyorsvonatok jelentették, amelyek azonban fokozatosan megszűntek, vagy a Budapest – Érsekújvár
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- Pozsony vonalra lettek átterelve.

A 10 évvel ezelőtt, a 2004-2005-es menetrendi időszakban még 4 pár nemzetközi vonat mellett még
közlekedett


napi 2 személyvonat Győr – Pozsony főpályaudvar között



napi 1 személyvonat Pozsony főpályaudvar – Győr között és 1 másik Pozsony Nové Mesto –
Hegyeshalom viszonylatban.

A vonatok menetideje igen változó volt, az egy napon belül leközlekedtetett vonatok közül
leggyorsabb összeköttetések menetideje a következő módon alakult:
Viszonylat
Győr – Hegyeshalom
Hegyeshalom – Rajka
Rajka – Bratislava Petržalka

Távolság [km]
47
13
18

Legkisebb menetidő [perc]
(mindkét végponton
megállva)
37
12
16

Bratislava Petržalka – Bratislava Nové Mesto
Bratislava Nové Mesto – Bratislava hl. st.

12
15

12
8

50. táblázat

A fentiek alapján 1 perces további állomási tartózkodási időkkel számolva a leggyorsabb
összeköttetés Győr – Bratislava hl. st. között kb. min. 90 perc alatt volt lehetséges, Rajka és
Bratislava hl. st. között pedig kb. min. 36 percre volt szükség. A Hegyeshalom - Bratislava Petržalka
viszonylat a leggyorsabban ekkor kb. 30 perc alatt volt lehetséges.
Egy évvel később, a 2004-2006-os menetrendi időszakra tovább romlott a menetrendi kínálat: a
korábbi 4 helyett már csak 3 nemzetközi vonatpár közlekedett, a 2 „pár” személyvonat pedig
teljesen eltűnt.
A 2007-2008-as menetrendi időszak különlegessége az volt, hogy ekkor a határátmenetben a MÁV
Zrt. a megmaradt 3 pár nemzetközi járat mellé Győr – Hegyeshalom - Rajka - Bratislava Petržalka
viszonylatban, ütemeshez hasonló menetrendben, tehát irányonként azonos érkezési és indulási
időkkel 4 pár regionális vonatot tervezett be a két ország közötti megegyezés reményében (ld.
Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. ábra) Ennek megfelelően a vonatok „Közlekedik külön
rendeletre” megjegyzéssel voltak ellátva. Sajnos a megegyezés elmaradt, így ezek voltak az utolsó,
menetrendben is feltűntetett személyvonatok ebben a viszonylatban.
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148. ábra: A MÁV Zrt. 2007-2008-as menetrendjében az akkor még létező S.1 reláció
pirossal a tervezett, de soha nem közlekedett Győr – Bratislava Petržalka személyvonatok

Ezt követően a 2008-2009-es időszakban a 3 nemzetközi gyorsvonalból kettő (Jadran és Amicus)
szintén nem közlekedett többé, így mindössze egy vonatpár közlekedett a vonalon.
A 2009-2010-es menetrendváltásra már ez a nemzetközi gyors is törlésre került, így a MÁV Zrt. a
Hegyeshalom – Rajka viszonylatban a belföldi forgalmat is be akarta szűntetni. Erre végül is a rajkai,
bezenyei

és

hegyeshalmi

önkormányzati

képviselő

testületek

együttes

tiltakozásának

eredményeként nem került sor.
A 2011-2012-es menetrendi időszak kezdete új fejezetet jelentett a Hegyeshalom – Rajka vonal
történetében, hiszen amellett hogy a GYSEV Zrt. átvette vonal vasúti infrastruktúrájának és részben
a személyforgalom üzemeltetését. A vonalon ekkor jelentek meg a Csorna és Szombathely felé
közvetlen összeköttetést biztosító GYSEV járatok, azonban továbbra is megmaradtak és fontos
szerepet töltenek be a napi hivatásforgalomban a MÁV Zrt. Győr – Hegyeshalom – Rajka
személyvonatai.

A fentiekben áttekintett korábbi, határátmenetet még tartalmazó vasúti menetrendekről
összefoglalóan megállapítható, hogy azok napi szintű elővárosi jellegű ingázás lebonyolítására –
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pusztán menetrendi, nem tarifális szempontból vizsgálva - soha nem voltak alkalmasak. Ezen
járatok nagyrészt olyan nemzetközi gyorsvonatok voltak, melyek naponta 2-4-szer, rendszeresen
jelentős késésekkel, kedvezőtlen menetrendi fekvésben közlekedtek.

6.5.2.2.2. Vasúti teherforgalom
Az évente vonalon közlekedő tehervonatok számáról nem állt teljes adatsor rendelkezésre, a 149.
ábrán azonban jól látható, hogy a vonalon a hetvenes évek óta a 90-es évekig csökkent a
teherforgalom. A 2007-2008-as válságig ismét jelentősen nőtt a tehervonatok száma. Ez a gazdasági
válság hatására visszaesett. Várható, hogy részben a kedvezőbb gazdasági helyzet, valamint a
Mosonszolnok – Csorna – Porpác vonal 2015-ben befejeződő villamosítása miatt a tehervonatok
száma ismét emelkedni fog.
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149. ábra: A Rajka – Pozsony vonalszakasz teherforgalmának alakulása

Kapacitási szempontból a teherforgalom nagysága a közeljövőben nem jelent problémát, nem
akadályozza, késlelteti a személyforgalmat. Az elmúlt években jelentősen megnőtt a magánvasutak
részaránya a teherforgalomban, jelenleg ez 30-40%.

6.5.2.2.3. Jelenlegi menetrend (2014-2015)
2014 decembertől a Hegyeshalom – Rajka vonalon a következő relációkban közlekednek vonatok:





GYSEV:
o Rajka – Hegyeshalom - Csorna:

napi 2 vonat

o Csorna – Hegyeshalom – Rajka:

napi 3 vonat

MÁV:
o Rajka – Hegyeshalom - Győr:

napi 5 vonat

o Győr – Hegyeshalom – Rajka:

napi 3 vonat

A GYSEV járatainak Hegyeshalomban minden esetben van csatlakozása rövid, 2-10 perces átszállási
időkkel a MÁV személyvonataihoz Győrből vagy Győrbe.
A vonal 2014 MÁV és GYSEV vonatait az alábbi, 51. táblázat foglalja össze. Az indulási és érkezési
időpontokat alapvetően az ingázók utazási – iskolába, munkahelyre beérés – igényei határozták
meg, pl. a reggeli Győrbe beérés 6:10, 6:40 és 7:10-kor is lehetséges, viszont napközben 10:55 és
16:21 között Rajka felől egyáltalán nem indul vonat, ebben a közel 5 órás periódusban Győrbe még
átszállással sem lehet eljutni.
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A Hegyeshalom - Rajka irányú vonatok
MÁV GYSEV MÁV MÁV GYSEV MÁV
Csorna
4:27
9:53
Győr
4:48
6:48 9:48
14:48
Hegyeshalom érk.
5:24
5:18 7:24 10:24 10:33 15:24
Hegyeshalom ind.
└
5:26 7:28
└
10:34 15:33
Rajka
5:41 7:42
10:49 15:47

MÁV

MÁV

16:48 20:48
17:24 21:24
17:25
└
17:39

GYSEV
20:11
20:51
21:28
21:43

A Rajka - Hegyeshalom irányú vonatok
MÁV GYSEV MÁV MÁV MÁV GYSEV MÁV MÁV MÁV MÁV MÁV
Rajka
5:03
5:46
6:15
8:21 10:55
16:21 18:21 22:14
Hegyeshalom érk.
5:17
6:00 ┐
6:29
8:35 11:09
┐
16:35 18:35 22:28
┐
Hegyeshalom ind.
5:36
6:01 6:06 6:30
8:36 11:10 11:36 16:36 18:36
22:36
Győr
6:10
6:40 7:10
9:10
12:10 17:10 19:10
23:10
Csorna
6:42
11:49
51. táblázat: A Hegyeshalom – Rajka közötti jelenleg közlekedő vonatok Győr és Csorna felől

6.5.2.2.4. Hegyeshalom állomás jelenlegi vasúti forgalma

Hegyeshalom állomásról az előbbi pontban ismertetett menetrenden kívül a következő irányokba
közlekednek vonatok:
Az. 1. sz. vasútvonal Wien - Győr – Budapest Keleti. Ez a vonal Magyarország első számú kiemelt
vasútvonala, több európai korridornak része. Ennek megfelelően igen sűrű nemzetközi
személyforgalommal rendelkezik. A vonalon itt is bevezetésre került az ütemes menetrend. A
jelenlegi menetrendben vonatok az alábbi sűrűségben közlekednek munkanapokon:
1. Nemzetközi gyorsvonatok alapvetően Bécs – Budapest között: alapvetően kétórás ütemben,
reggel és este órás ütemre sűrítve
2. Nemzetközi eurorégió vonatok (személyvonatok) Bécs – Győr illetve Bruck a/d Leitha – Győr
viszonylatban: alapvetően kétórás ütemben, reggel és este órás ütemre sűrítve
3. Belföldi személyvonatok Hegyeshalom – Győr között: közlekednek, amikor nincs eurorégió
vonat, azokkal együtt ütemesen óránként egyszer közlekednek.
A 16. sz. vasútvonal Csorna – Szombathely fele: a Hegyeshalom – Rajka vonal menetrendjének
ismertetetésénél láthatóak a vizsgált vonalat érintő Csorna – Hegyeshalom – Rajka vonatok. Ezeken
kívül, közlekednek még a Rajka – Hegyeshalom viszonylatra nem csatlakozó Hegyeshalom – Csorna
vonatok is.

6.5.2.2.5. Bratislava Petržalka állomás jelenlegi vasúti forgalma
Pozsony „déli” pályaudvarának jelenlegi menetrend szerinti személyforgalmát csak az osztrák
irányban, Petržalka – Kittsee – Bruck a/d Leitha - Bécs – Sopron – Deutschkreuz relációban
közlekedő ÖBB vonatok jelentik, amelyek átlagosan óránként közlekednek ütemes menetrendben.
A vonatok munkanapokon érvényes induló vonatait az alábbi, 52. táblázat foglalja össze.
Indulás
4:24
4:51
5:30
6:09
6:30

Cél
Bruck a/d Leitha
Bruck a/d Leitha
Deutschkreuz
Deutschkreuz
Deutschkreuz

Megjegyzés
Csatlkakozás Wien hbf. -ra
Csatlkakozás Wien hbf. -ra
Wien hbf., Sopronon keresztül
Wien hbf., Sopronon keresztül
Wien hbf., Sopronon keresztül
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6:48
7:30
8:30
…
20:30
22:42

Bruck a/d Leitha
Deutschkreuz
Deutschkreuz
…
Deutschkreuz
Deutschkreuz

Csatlkakozás Wien hbf. -ra
Wien hbf., Sopronon keresztül
Wien hbf., Sopronon keresztül
8:30 - 20:30 között órás ütemben
Wien hbf., Sopronon keresztül
Wien hbf., Sopronon keresztül

52. táblázat: Bratislava Petržalka állomásról munkanapokon induló ÖBB járatok

Ausztria felől a vonatok általában fél órával a fenti időpontok előtt érkeznek meg. Az új menetrend
szerint a menetidő Wien hbf.-ig többnyire 1 óra körül van, amely még éppen alkalmas napi
hivatásforgalomra is.

6.5.2.2.6. Bratislava Nové Mesto állomás jelenlegi vasúti forgalma
Bratislava Nové Mesto állomás a vizsgált vonalszakasz első jelentősebb személyforgalommal
rendelkező állomása. Az állomást jelenleg a következő viszonylatok érintik (ld. a 53. táblázatot is):
Vonatok indulás/érkezése munkanapokon Bratislava Nové Mesto állomáson
Vonalszám
IMHD szám
Viszonylat
Indulások

Érkezések

110
S20
Ba- Hl. St. - Kúty
4:02
11:48
13:18

120
S50
Trnava
6:35

130
S60
Šaľa
6:30

7:00
8:33

6:27
7:29
7:40

5:51
6:29
6:51
8:57
11:51

131
RegioJET
Ba. Hl. St. - Nové Mesto – Komárno
5:25, 6:13, 7:13, 7:43
8:13 - 14:13 óránként
14:13 - 17:43 óránként 3-szor
17:43-tól óránként
5:01, 5:41, 6:11
6:11 -9:41 óránként 3-szor
9:41 - 21:31 óránként

53. táblázat: Bratislava Nové Mesto állomás munkanapokon induló érkező vonatai



131-es vonal: az állomás induló/érkező vonatforgalmának döntő részét a RegioJet
magánvasúttársaság járatai teszik ki, ezek a vonatok Bratislava hl. st. – Bratislava Nové
Mesto – Dunajska Streda - Komárno viszonylatban járnak ütemesen legalább óránként, a
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csúcsidőszakokban óránként 3-szor, gyorsított járatokkal is. Ezek vonatok jelentik tehát
egyben a főpályaudvarra az egyetlen tervezhető, sűrű és ütemes vasúti kapcsolatot is!


A 110-es vonal – S20: a Bratislava hl. st. – Kúty viszonylat vonatai 50km-en a Bratislava hl.
st. – Závod viszonylatban az MHD kombinált bérleteivel igénybe vehetőek S20
viszonylatszámmal. Ebből naponta a városból kifele napközben elszórva 3, csak a reggeli
csúcsban befele 2 vonat, szintén S20 viszonylatszámmal Nove Mésto állomásig van
meghosszabbítva.



A 120-es vonal – S50: Bratislava hl. st. – Košice viszonylat vonatai a 6 km-es elővárosi
Bratislava hl. st. – Rača viszonylatban az MHD kombinált bérleteivel igénybe vehetőek S50
viszonylatszámmal. A sok vonatból naponta Pozsonyból kifele a reggel időszakban 1 vonat,
befele ugyancsak reggel 2, szintén S50 viszonylatszámmal nem a főpályaudvarra, hanem
Nove Mésto állomás fele közlekedik.



A 130-as vonal – S60: a Bratislava hl. st. – Štúrovo – Szob viszonylat vonatai 7 km-en
Bratislava Vajnory viszonylatban az MHD kombinált bérleteivel igénybe vehetőek S60
viszonylatszámmal. A sok vonatból naponta Pozsonyból kifele a reggel időszakban 1 vonat,
befele viszont reggel összesen 4 és 1 délelőtt közlekedik.

Bratislava Nové Mesto állomás jelenlegi vasúti összeköttetéseiről tehát összefoglalóan
megállapítható, hogy annak gerincét a RegioJet járatai adják, a többi összeköttetés alapvetően csak
munkanapokon, többnyire csak a reggeli befele irányban használható ráhordó járat, amelynek
délutáni párjai nincsenek.

6.5.2.3.

Csatlakozó közösségi közlekedés menetrendje

6.5.2.3.1. Hegyeshalom állomás
Az állomásépület keleti oldalánál, csekély gyaloglási távolságra található buszfordulóba érkeznek az
ÉNYKK Zrt. (korábban Kisalföld Volán Zrt.) buszai Mosonmagyaróvárról. Hegyeshalomról 7292
járatszámon gyakorlatilag csak Mosonmagyaróvár irányába indulnak buszok, naponta kb. 13-14
buszjárat közlekedik. Egyéb irányba, mint Győr, Bezenye, Rajka is csak a 7292 járattal,
Mosonmagyaróvári átszállással lehet – autóbusszal - eljutni. A járatok többnyire Mosonmagyaróvár
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autóbuszállomásig, illetve Mosonmagyaróvár MÁV állomásig közlekednek, kb. 20 perc alatt, Levél
községet érintve.

150. ábra: Az ÉNYKK 7292 viszonylatú buszjárata Hegyeshalom vasútállomás – Mosonszolnok között és a Hegyeshalmi
állomás buszfordulója
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Az ÉNYKK buszjáratai jóllehet viszonylatszámozással rendelkeznek, egy viszonylatszámon belül
viszont sok esetben a járatok többé-kevésbé különböző útvonalakon, hosszon közlekednek.

6.5.2.3.2. Bezenye megállóhely
Bezenye megállóhely mellett közvetlenül, a 150-es főúton elhaladnak az ÉNYKK 7294 számú Rajka –
Bezenye – Mosonmagyaróvár buszjáratai. A megállóhelytől kb. 50m található az út mindkét oldalán
található egy-egy buszöböl. Fedett esőbeálló egyik oldalon sincs. Mivel az ÉNYKK buszjáratai
(naponta 12-13 járat) nem ráhordó jellegűek, hanem külön hálózatot képeznek, ezért átszállásra
alkalmas buszcsatlakozás csak esetlegesen fordul elő.

6.5.2.3.3. Rajka állomás

Rajka állomás közvetlen közelében nincs buszmegálló, ezért a vasúthoz csatlakozó közösségi
közlekedésről a jelenlegi helyzetben aligha beszélhetünk! A vasútállomástól a főúton Bezenye
irányában

gyalogolva

mintegy

250m-re

található

az

ÉNYKK

„Szövetkezeti

italbolt”

megállója,amelyet egyben a 801-es pozsonyi buszjáratok is használnak. Az ÉNYKK 7294 sz. buszai
munkanapokon 12-13-szor kötik össze Rajkát Mosonmagyaróvárral.
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151. ábra: Az ÉNYKK 7294 buszjárata Hegyeshalom vasútállomás – Mosonszolnok között. A legközelebbi, Szövetkezeti
italbolt autóbuszmegálló a vasútállomástól 250m-re található

6.5.2.3.4. Rusovce állomás
A vasúti személyforgalommal jelenleg nem rendelkező állomáshoz közeli buszfordulóból (ŽST
Rusovce) indul a 191-es gyorsjárat, amely a reggeli csúcsidőben óránként 3-4-szer, délután 3-szor
köti össze a pozsonyi belvárost Rusovcével menetrend szerint 23 perc alatt. Az állomás előtt szintén
megálló többi buszjárat, a 90, 91 Čúnovo és a 801-es Rajka felől, ezen felül (!) biztosít még a reggeli
6:00 – 8:00 közötti csúcsban óránként további 5-6 buszt, ezzel összesen egy reggeli csúcsórában
óránként 8-10 buszjárattal kiszolgálva a rusovcei vasútállomást. Ez mind menetidő, mind
járatsűrűség szempontjából kiemelkedő szolgáltatási színvonalnak mondható!

152. ábra: Rusovce állomás (ŽST Rusovce) buszjáratai és az onnan munkanapon Pozsony belvárosba induló 191-es
expressz autó buszjárat munkanapon, iskolai időszakban érvényes menetrendje

6.5.2.3.5. Bratislava Petržalka állomás
Amint azt az alábbi 2. ábra is mutatja, mind az állomásépület nyugati, főbejárat és csarnok felőli
oldalán, mind a vasúti aluljárón keresztül megközelíthető keleti oldalán az MHD Bratislava számos
buszjáratára van csatlakozás.

2. ábra: Petržalka állomás (ŽST Petržalka) buszjáratai és a belváros fele induló buszok megállóhelye a forgalmas
Panónska cesta főúton az állomás keleti oldalán. A képen jobbra az állomási keleti bejárat és aluljáró fedett épülete.

Ezek az alábbi fő csoportra bonthatóak:
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az állomás környékét feltáró, ráhordó buszjáratok, mint a 80-as és a 99-es, amelyek az
állomástól keletre és nyugatra fekvő petržalkai városrészekre kötnek rá. Ezek megállóhelye
az állomásépület főbejárata mellett található.



nagyobb távolságú, az ábrán pirossal jelölt expressz járatok: pl. a 91-es és 191-es járatok
Rusovcét és Čúnovot kötik össze Pozsony belvárosával. Ezek megállóhelye az állomástól
keletre, a forgalmas Panónska cesta főúton található.



a 94-es buszjárat rendkívüli sűrűségben, csúcsórában 4-5 percenként a belvárosba



az állomást érintik a pozsonyi éjszakai buszjáratok közül az N80 és N93 érintik az állomást.

Egy átlagos munkanapon egy reggeli csúcsórában óránként kb. 28 buszjárat, tehát 2 percenként
indul Petržalka állomás mellől autóbusz belvárosba.

6.5.2.4.

Bratislava Nové Mesto állomás
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154. ábra: Nové Mesto állomás (ŽST Nové Mesto) villamos- és buszjáratai valamint a belvárost az állomással összekötő
2. sz. villamos végállomása

Amint az a fenti ábrán is látható, Bratislava Nové Mestoról indulnak a 2. sz. villamosok a Belváros és
a pozsonyi főpályaudvar fele egész nap 8 perces sűrűségben. Erre hord rá az 58-as autóbusz
Technička és az 50 és 196-os buszjáratok Petržalka fele.

6.6.

Jelenlegi közlekedési infrastruktúra
6.6.1. Közúti infrastruktúra
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355. ábra: Úthálózat a Hegyeshalom – Pozsony vasútvonal környezetében

A vizsgált vasútvonal környezetének úthálózata igen fejlett, hiszen a vonallal párhuzamosan vezet
az E65 és E75 európai útvonalak részeként a magyar szakaszon az M15, jelenleg még 2x1 sávos
autóút, amely Szlovákiában 2x2 sávos és D2 néven köti össze a magyar és cseh határt Szlovákián
keresztül.
A magyar szakaszon, az autóúttal párhuzamosan vezet a 2x1 sávos 150-es főút, amely
Mosonmagyaróvár – Bezenye – Rajka útvonalon hagyja el Magyarországot, szlovák területen 2. sz.
főútként folytatódik. A határ és Rusovce közötti szakasz 2x2 sávos. Hegyeshalom és Bezenye között
csak a meglehetősen rossz minőségű, alsóbbrendű 1501-es út vezet, ezen még menetrend szerinti
autóbusz forgalom sincs.
Pozsony Petržalka déli határán a 2. út elágazik: a Panónska cesta a vasútvonaltól keletre halad 2x2
sávon párhuzamosan, míg a 2. sz. út szintén 2x2 sávon keletről kerüli el Petrzalkát.

A 2014-2020-as uniós költségvetési időszakban Magyarország a Nemzeti Közlekedési Stratégiában
foglaltak szerint tervezi az M15 autóút autópályává történő kiépítését.

6.6.2. Vasúti infrastruktúra
6.6.2.1.

Hegyeshalom – Rajka – országhatár vonalszakasz

A vasútvonal magyar szakaszának fő paraméterei a következők:


Hossz: 13 km



Állomások: Hegyeshalom és Rajka



Megállóhely: Bezenye



Vágányok száma: egyvágányú



Legnagyobb megengedett pályasebesség: 100 km/h



Legnagyobb megengedett tengelyterhelés: 22,5t



Villamosított a Magyarországon és Szlovákiában is használatos 25 kV/50 Hz rendszerrel.



Biztosítóberendezések: a vonalon automata térközrendszer, Hegyeshalom állomáson
elektronikus, Rajka állomáson relés (Domino 55) biztosítóberendezések működnek.



Vonatbefolyásoló berendezés: EVM. ETCS 1. szint jelenleg telepítés alatt, várható befejezés:
2015 nyara.

6.6.2.2.

Bratislava Nové Mesto – Rusovce – országhatár vonalszakasz



Hossz: 23 km



Állomások: Bratislava Nové Mesto, Bratislava teherpályaudvar, Bratislava Petržalka, Rusovce



Megállóhely: nincs



Vágányok száma: Nové Mesto – Petržalka között kétvágányú, Petržalka – Rusovce –
országhatár között egyvágányú



Legnagyobb megengedett pályasebesség: 120 km/h



Legnagyobb megengedett tengelyterhelés: 22,7 t



Villamosított a Magyarországon és Szlovákiában is használatos 25 kV/50 Hz rendszerrel.
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Vonali biztosítóberendezés: ellenmenetet kizáró félautomata vonali biztosítóberendezés



Vonatbefolyásoló berendezés: MIREL.

6.6.3. Utaslétesítmények
6.6.3.1.

Hegyeshalom

156. ábra: Hegyeshalom község és a vasútállomás
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A kb. 3500 lakosú település vasútállomása, amely egyben az egyik megmaradt legjelentősebb helyi
munkalehetőség, a község központjához közel, mintegy 400 – 600m-re található. A település szinte
minden részéről jól megközelíthető és elérhető, az 1. sz. főútról is két utcányira található.

6.6.3.1.1. Váróterem
A magyar – osztrák határállomási funkciónak köszönhetően grandiózus méretű épület földszintjén
található a váróterem a vágányoktól kb. 50m távolságra. A váróterem alapvetően megfelel a
mostani, viszonylag csekély utasforgalomnak. A váróteremben 2 utaspénztár működhet egyszerre,
ebből többnyire csak egy van nyitva. A váróterem két oldalán a lépcsők oldalában rámpák
létesültek, azonban sem lejtésük, sem a korláttal történő felszereltségük nem felel meg az érvényes
uniós esélyegyenlőségi előírásoknak. A váróteremhez tartozik utas WC, azonban itt sincs
mozgássérült WC kialakítva.

157. ábra: Hegyeshalom állomás épülete utascsarnokkal

6.6.3.1.2. Utasperonok
Hegyeshalom állomás 3 db Sk+30 cm (sínkoronától számított 30 cm) magas „A”, „B” és „C” peronnal
rendelkezik, amelyek közül van olyan, amelyik alkalmas akár 300m-es vonatok fogadására is. A
peronokat a felvételi épület felőli labirint korláton keresztül, kizárólag szintben lehet megközelíteni,
aluljáró ezen az állomáson (ellentétben az 1. vonal többi, akár sokkal kisebb állomásaival is) nem
épült ki.


„A” peron: az I. és II. vágány közötti, egyben a leghosszabb szigetperon, melyet középen
kettéoszt a burkolt szintbeni átjáró. A II. vágány egyben a Hegyeshalom – Bécs átmenő
fővágány, alapesetben itt állnak meg a Budapest – Bécs nemzetközi gyorsvonatok. Mivel az
átjáró ketté választja a peront, ezért vonatok hossz irányban vagy az átjáró keleti, vagy
nyugati oldalán kell megálljanak. Így az „A” peronról alapesetben 4 vonat is indulhat.



„B” peron: a III. és IV. vágányok közötti szigetperon, mely keleti oldalán keskenyebb, a IV/A
csonkavágányról innen indulhatnak Győr vagy Csorna fele vonatok.



„C” peron: nem szigetperon, csak az V. vágányt szolgálja ki.

Minden peronon 3 db üvegezett, paddal ellátott esőbeálló található, melyek szükségességét a
váróterem kb. 2-3 perces gyaloglási távolsága is indokolja.
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158. ábra: Hegyeshalom állomás „A” peronja egy Győrbe induló Euroregió vonattal

6.6.3.1.3. Utastájékoztatás
Az állomáson automata hangosbemondó rendszer üzemel. Emellett régebbi típusú, lapozós vizuális
kijelzők is találhatóak a következő helyeken:


1 db 5 soros indulásokat összesítő kijelző az épület és a vágányok közötti parkban



peronos vágányoknál az aktuálisan induló vonatról.

A váróteremben két helyen, indulásokat kijelző LCD monitor is található.

4. ábra: Hegyeshalom állomás lapozós rendszerű vizuális utastájékoztató rendszere

6.6.3.1.4. P+R parkolás
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Az állomásépület előtt és buszfordulóban kb. 40 gépkocsi részére elegendő és megvilágított
parkolóhely áll rendelkezésre. A parkolóhelyek ingyenesek.

160. ábra: Hegyeshalom állomásépület előtti gépjárműparkoló

6.6.3.1.5. B+R parkolás és kerékpáros elérhetőség
A buszforduló belsejében, a füves területen, hozzájáró út nélkül elhelyezett, romos állapotú, de
kihasznált acélvázas kerékpártárolók találhatóak, a közelükben nemrég telepített U alakú
támaszokkal.
Az épület buszforduló melletti, déli oldalán, illetve a váróterem utcai oldalán találhatóak nyitott
kerékpártárolók. Az állomásra külön kiépített kerékpárút nem vezet, azonban a környező utcák
forgalma alapján ez nem jelent különösebb problémát.
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161. ábra: Hegyeshalom állomásépület előtti különböző kerékpártárolók

6.6.3.2.

Bezenye megállóhely

162. ábra: Bezenye község és a vasúti megállóhely

Bezenye mintegy 1400 fős lélekszámú község, ahol a megállóhely a falun kívűl, a 150. sz. főút és a
vasút találkozásánál található. Ez viszonylag jelentős távolság, a község központjától számítva
mintegy 1 – 1,2 km.
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6.6.3.2.1. Váróhelyiség
A megállóhely épülete, amely jelenleg lakóingatlanként is szolgál, erősen leromlott állapotú, a jelen
kor követelményeinek megfelelő fedett várakozó helyiséggel vagy esőbeállóval nem rendelkezik.

163. ábra: Bezenye vasúti megállóhely épülete és ívben fekvő utasperonja

6.6.3.2.2. Utasperon
A megállóhely rendelkezik egy Sk+15 cm-es (sínkoronától számított 15 cm-es), kb. 300m hosszú,
aszfalt burkolatú utasperonnal.

6.6.3.2.3. Utastájékoztatás
A peronon elhelyezett GYSEV hirdetménytartón kívül nincs a megállóhelyen sem hangos, sem más,
a valós forgalmi helyzetről tájékoztató vizuális utastájékoztató rendszer.

6.6.3.2.4. P+R parkolás
A megállóhely melletti 150.sz. főúton nincs külön parkolósáv kialakítva, egyéb parkolóhely sincs
kiépítve.
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A nemrég létesült kerékpárúttal együtt a kerékpárút az úttest közé védőkorlát került kiépítésre,
amely megvédi a kerékpárutat a ráparkoló gépjárművektől, ezzel azonban a gépkocsik
megállóhelynél történő megfordulása, leparkolása jelenleg egyáltalán nem lehetséges.

6.6.3.2.5. B+R parkolás
A nemrég kiépített Bezenye – Rajka kerékpárút szerencsére most már megfelelő kerékpáros
elérhetőséget biztosít a megállóhely részére. Külön kerékpártároló azonban a megállóhelyen nem
került kialakításra.
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164. ábra: Bezenye vasúti megállóhely előtti kerékpárút a ráparkolást megakadályozó korláttal. A bal oldali képen a
korlát után látható az egyik a buszmegálló.

6.6.3.3.

Rajka állomás

165. ábra: Rajka község és a vasútállomás

A hivatalosan nemrég még 2600, ma már a beköltözők miatt 2800-2900 lakosú község
vasútállomása a település nyugati szélén található, 400 – 600m-re a település központjától, a 150.
sz. főút mentén.
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6.6.3.3.1. Váróterem

166. ábra: Rajka állomás: a váróterem a vasút felől illetve belülről

A korábbi határállomás funkció miatt jelentős méretű állomásépület váróterme padokkal,
mellékhelyiséggel ellátott, pénztár azonban már nem működik, a menetjegyeket a kalauztól lehet a
vonaton megvásárolni.

6.6.3.3.2. Utasperon
Rajka II. és III. vágányai között egy szintbeni keresztezéssel megközelíthető, kb. 300 m-es Sk+30 cm
magas betonelemes szigetperon található, rajta a GYSEV-nél rendszeresített fémpadokkal és
szemétgyűjtőkkel.
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167. ábra: Rajka állomás betonelemes szigetperonja a térvilágítási oszlopon elhelyezett hangos utastájékoztató
rendszer hangszóróival

6.6.3.3.3. Utastájékoztatás
Az állomás csak hangos utastájékoztató rendszerrel rendelkezik jelenleg.

6.6.3.3.4. P+R parkolás
Az állomás nagyméretű, töredezett betonburkolatú előtere jelentős mennyiségű személygépkocsi
parkolására ad biztonságos lehetőséget. Amennyiben a jelenlegi tervezési szabványok alapján ezek
felfestésre kerülnének, úgy a parkolási és forgalmi rend pontos kialakításától függően legalább 40 50 gépjármű rendezett parkolása lenne megoldott.

168. ábra: Rajka állomás parkolója és kerékpártámaszok a bejáratnál

6.6.3.3.5. B+R parkolás
A váróterem bejáratánál nemrég a GYSEV Zrt. 20 db kerékpár elhelyezésére alkalmas U alakú
kerékpártámaszokat telepített.
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6.6.3.4.

Rusovce – Oroszvár

169. ábra: Rusovce (Oroszvár) község és a vasútállomás

A kb. 2900 lakosú Rusovce (magyar nevén Oroszvár) Pozsony 5. kerületének része. Vasútállomása
hozzávetőlegesen a település középpontjában helyezkedik el, a 2. sz. főút közelében. Az állomás

korábbi felvételi épülete a főúton kialakított buszfordulótól kb. 50 m-re található egy zsákutcában,
azonban megközelítése a jelenlegi burkolatlan, kátyús úton gépkocsival nehézkes.

6.6.3.4.1. Váróterem
Az állomásépület nemrégen újították fel. Ennek során vélhetően kiépült jegypénztár, váróhelyiség
és mellékhelyiség azonban erről nem érkezett a szlovák vasutak részéről egyértelmű visszajelzés. A
jelen tanulmány során ezek megléte volt a kiindulási alap, ilyen célú fejlesztési igényt ezért egyik
változat sem irányozott elő. A település felőli épülethomlokzaton jól lehet megmaradt egy a
földszintes épületrészbe vezető keskenyebb bejárat, de nem található az utasok számára
egyértelműen azonosítható felirat, tájékoztatás, hogy hol található a váróterem. A kétszintes
épületrész egyáltalán nem rendelkezik utca felőli bejárattal.
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170. ábra: Rusovce (Oroszvár) állomásépülete az utca felől, illetve a II. vágányhoz tartozó utasperon

6.6.3.4.2. Utasperon
Az állomáson egyedül az I. és a II. vágányok között található egy a II. vágányt kiszolgáló
betonszegélyű, kavicsburkolatú kb. Sk+0, azaz sínkorona szintű peron, tehát egy minimális kényelmi
szintet biztosító utascserére csak a II. vágány alkalmas. Emiatt az állomás jelenleg itt megálló két
személyvonat keresztezésére nem alkalmas!

6.6.3.4.3. Utastájékoztatás, P+R, B+R létesítmények
Az

állomáson

utastájékoztató

rendszer

nincs.

Az

állomásépületnél

sem

gépjárműves

megközelítésre, parkolásra, sem kerékpártárolásra alkalmas parkolók, létesítmények nincsenek.

6.6.3.5.

Bratislava Petržalka – Pozsonyligetfalu

171. ábra: Bratislava Petržalka (Pozsonyligetfalu) pályaudvara a városrész nyugati részén
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Bratislava Petržalka, Pozsony 110 000 lakosú déli városrészének nyugati, Dvory részében található a
nemrégiben impozánsan felújított Bratislava Petržalka állomás. Habár az állomás nem a városrész
középpontjában fekszik, közvetlen közelében igen sok irodaház és magasépítésű lakóépület
található.

6.6.3.5.1. Utascsarnok
A nemrégiben szépen felújított épületet és utascsarnokot feltehetően mind mérete, mind pl. öt
utaspénztárja alapján nagyobb utasforgalomra szánták. A csarnokban a mellékhelyiségeken kívül
padok, kávé- és üdítőautomaták, büfé, bankjegyautomata is található.

172. ábra: Bratislava Petržalka állomás utascsarnoka

6.6.3.5.2. Utasperonok
Az állomás már az Európai Unió által is megkövetelt Sk+55 cm magas peronokkal rendelkezik,
melyek egyben jelentős hosszban fedettek is. A csarnokból közvetlenül az aluljáró lejáratának két
oldalán található ajtón keresztül lehet kijutni az 1. peronhoz, amely VIII. és X. vágányok forgalmát
szolgálja ki. Ide érkeznek az állomás személyforgalmát jelenleg kizárólagosan lebonyolító ÖBB
vonatok Ausztria felől.
Az állomás 2. sz. peronjához vezető lépcsők le vannak zárva. Ez a peron az állomás III. és V.
vágányait szolgálta ki, itt haladtak át a korábbi nemzetközi vonatok Pozsony – Rajka viszonylatban.

173. ábra: Bratislava Petržalka 2. sz. peronjának lezárt feljárata, amely régen a rajkai vonatokat szolgálta ki. Az 1. sz.
peront az ÖBB idáig közlekedő bécsi ingavonatai használják
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6.6.3.5.3. Utastájékoztatás
Amint az a fenti ábrákon is látható, az állomás rendelkezik korszerű, LED-es rendszerű
utastájékoztató kijelzőkkel valamint hangos utastájékoztató rendszerrel. Az utascsarnokban egy
további, az indulásokat és érkezéseket 4-4 soron megjelenítő összesítő tábla is található.

6.6.3.5.4. P+R és B+R parkolás
Az állomás nyugati főbejáratától északra egy 50 férőhelyes fizetős parkoló található. Ezen kívül csak
a közeli lakónegyed parkolói állnak rendelkezésre, díjmenetesen.
A jelenleg vélhetően csekély kerékpárforgalmat egy az épület előtt nemrég elhelyezett 6 kerékpár
elhelyezésére alkalmas kerékpártároló szolgálja ki.
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174. ábra: Bratislava Petržalka 50 férőhelyes gépkocsi parkolója és 6 férőhelyes kerékpártárolója

6.6.3.6.

Bratislava Nové Mesto

175. ábra: Bratislava Nové Mesto pályaudvara a városrész nyugati részén

Bratislava Nové Mesto (valaha Pozsony Nádorváros része) jelenleg Pozsony 3. kerületének része, a
belvárostól észak-keletre található kb. 37 000 lakossal. Az állomás a városrész 70-es évekbeli
erőteljes urbanizációja során létesült. Mivel közvetlen közelében alig található bármilyen nagyobb,
gyalog is gyorsan megközelíthető lehetséges utazási célpont (munkahely, lakónegyed, bevásárló
központ, stb.) ezért szerepe elsősorban átszálló jellegű.

6.6.3.6.1. Utascsarnok

176. ábra: Bratislava Nové Mesto állomás utascsarnoka belülről és kívülről

486

A nemrég felújított, kívülről impozáns utascsarnokot belül két folyosóra szűkítik a középen
elhelyezett üzletek. A csarnok két oldalán közelíthetők meg a vágányok aluljárón keresztül. A
csarnokban felújított mosdók, összesen 6 jegypénztár található.

6.6.3.6.2. Utasperonok
Az állomás 1. vágány melletti és további 2 db Sk+55 cm magas, perontetővel ellátott szigetperonja
jelentős kapacitást biztosít a csomópont részére, melynek jó része jelenlegi kihasználatlan.
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177. ábra: Bratislava Nové Mesto fedett, aluljáróval megközelíthető utasperonjai és a pénztárak közelében felszerelt
LED-es vizuális utastájékoztató tábla

6.6.3.6.3. Utastájékoztatás
A fenti ábrán látható a csarnokban mindkét oldalon felszerelt korszerű, LED-es vizuális
utastájékoztató táblák egyike. Petralkához hasonlóan a peronokon itt is megtalálhatóak a vágányok
egyedi kijelzői.

6.6.3.6.4. P+R és B+R létesítmények
Gépkocsik az állomás közelében csak néhány helyen illetve a járdán parkolhatnak, valódi P+R
parkoló nincs az állomáson. Kerékpártároló, kerékpártámasz nincsen.

6.6.4. Az állomások, megállók értékelése elérhetőség, átszállási lehetőségek,
megközelíthetőség szempontjából
Az állomások, megállóhelyek értékét, helyzetét nagyban befolyásolja


azok távolsága, elérhetősége az érintett településtől



a csatlakozó, egyéb irányú vasúti közlekedés sűrűsége, irányai (ott ahol ilyen van)



a csatlakozó közösségi közlekedés megállójának elérhetősége, távolsága és viszonylatainak
száma, azok sűrűsége



a közutas megközelíthetőség, azaz mennyire lehet gépjárművel az adott állomást
megközelíteni, megállni. A parkoló megléte, minősége, a következő pontban került
értékelésre.



kerékpáros megközelíthetőség: függetlenül a kerékpártámaszok számától, mennyire
lehetséges az állomás kerékpáros megközelítése, van-e kerékpárút. Amennyiben nincs,
mennyire lehetséges a közúton megközelíteni kerékpárral az adott helyszínt.

Mindenezeket a szempontokat alapul véve az egyes állomások, megállóhelyek elérhetőségi,
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átszállási és intermodalitási szempontból a következő táblázatban kerültek kiértékelésre:
Elérhetőség, átszállások, intermodalitás
Távolság az
Vasúti
adott
csatlakozások
településtől

Helyszín

Hegyeshalom
Bezenye
Rajka
Rusovce
Bratislava Petržalka
Bratislava Nové Mesto

5
3
4
4
4
4

4
3
4

Autóbusz,
Közúti
Kerékpáros
villamos
megközelít megközelíth
közlekedési
hetőség
etőség
csatlakozások
3
2
1
5
5
5

5
2
5
1
5
5

54. táblázat: A fontosabb állomási utaslétesítmények minőségi értékelése
5=kitűnő, 4=jó, 3=közepes, 2 = elégséges, 1=elégtelen

4
5
4
3
2
2

Állomás
átlaga
4,20
3,00
3,50
3,25
3,80
4,00

6.6.5. Az állomások, megállók utaslétesítményeinek minőségi értékelése
Az előbbi, elérhetőségi, csatlakozási szempontok értékelése mellett a meglévő utaslétesítmények
infrastruktúrájának értékelése is fontos ahhoz, hogy a fejlesztési szükségletek meghatározásra
kerülhessenek.
A Hegyeshalom – Bratislava Nové Mesto vonalszakasz állomásai, megállói minden szempontból
rendkívül heterogén állapotokat mutatnak. Amíg pl. Bratislava Petržalka, Bratislava Nové Mesto
felújított, utaskényelmi szempontból kitűnőnek mondható nagyvárosi állomások, addig a másik
oldalon Bezenye és Rusovce – még ha gyakorlatilag csak egy megállóhely elvárható szolgáltatási
színvonalát vesszük alapul – éppen csak az utascseréhez nélkülözhetetlen peronnal rendelkeznek,
minden más szempontból azonban fejlesztésre szorulnak ahhoz, hogy az egyéni közlekedéssel vagy
éppen az MHD légkondicionált, sűrűn járó buszai helyett az utasok a vasutat válasszák.
Az alábbi 55. táblázat az egyes helyszínek jelenlegi utaslétesítményeinek jelenlegi értékelését
foglalja össze.
Fontosabb utaslétesítmények minőségi szempontjai
Helyszín

Utascsarnok/
váróhelyiség

Hegyeshalom
Bezenye
Rajka
Rusovce
Bratislava Petržalka
Bratislava Nové Mesto

4
1
4
1
5
4

Utas
információ

Peron
4
2
3
1
5
5

P+R

5
1
2
1
5
5

B+R
3
1
3
1
3
2
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Állomás
átlaga

3
1
4
1
2
1

3,80
1,20
3,20
1,00
4,00
3,40

55. táblázat: A fontosabb állomási utaslétesítmények minőségi értékelése
5=kitűnő, 4=jó, 3=közepes, 2 = elégséges, 1=elégtelen

6.7.

Keresleti oldal

6.7.1. A határt átlépő forgalom jellemzése
Természetes velejárója a szub- és dezurbanizációnak, hogy az ingázók állandó lakhelye vidéken van,
dolgozni pedig a városba járnak. Épp ezért valamennyi érintett számára nagyon fontos az utak
mennyisége és állapota, valamint a tömegközlekedés minősége.

A Rajka – Hegyeshalom vasútvonal régiójába illetve a vonal által érintett településekre költözött
szlovák állampolgárok között is igen magas az ingázók részaránya. Amikor még a kiköltözöttek a
szlovák fővárosban laktak, a 2010-ben elvégzett kikérdezés alapján felerészben Pozsonyban is
dolgoztak. A kiköltözéssel alaposan megnőtt az ingázók aránya, hiszen jelenleg a megkérdezettek
mindössze 10%-a dolgozik a lakhelyén, a többieknek máshol van a munkahelye. Ez az esetek 82%ban Pozsonyban van, ez azt jelenti, hogy a lakhelyüktől maximum 50 km-t kell utazniuk (ld. 178.
ábra). Az ingázók 76%-a számára mindez napi ingázást jelent. Rajtuk kívül minden további kb.
nyolcadik-kilencedik megkérdezett hetente többször ingázik.
59%

21%
7%

otthon
dolgozik

490
6%

3%
3 km-en
belül

4 - 10 km

11 - 30 km

31 - 50 km

4%

nem
dolgozik

178. ábra: A Szlovákiából Magyarországra költözött felnőttek megoszlása munkába járási távolság szerint

De nemcsak ők ingáznak, hanem az esetek többségében a családtagjaik is. Arra a kérdésre, hogy a
megkérdezettet is beleszámítva a családból hányan járnak rendszeresen legalább háromszor
hetente lakhelyükön kívüli településre, a magyarországiak 83%-a több személyt említett.
Az elmúlt évek tapasztalatai azt is megmutatták, hogy az átköltözők gyermekeiket még
Magyarországon járatják bölcsődébe, óvodába, azonban az iskolás gyerekek már jórészt a szülőkkel
együtt Szlovákiába ingáznak minden nap.
Azok a 2010-ben megkérdezettek, akik számára az áttelepülés negatív változásokkal is járt, szinte
valamennyien a közlekedési viszonyokra panaszkodtak. Ez a kritika újra előbukkant, amikor az a

kérdés merült fel, hogy mennyire elégedettek a Pozsonyba utazással. A tömegközlekedéssel a 2010es felmérés idején, a Magyarországra költözöttek 59%-a volt elégedetlen. Pont a kikérdezés után
indult meg a 801-es Rajka – Pozsony buszjárat, ezért ez az arány a járat beindítása óta feltehetően
jelentősen javult.
A közúti közlekedéssel, mint közlekedési móddal a megkérdezettek döntő többsége, 98%-a volt
elégedett, sőt, ezen belül három negyedük nagyon elégedett.

6.7.2. A 801-es buszjárat utasforgalma
A buszjárat útvonala, menetrendje a korábbiakban már ismertetésre került.
A KTI által 2013-ban elvégzett szerdai és vasárnapi utasszámlálások jelentősége a vasúti
személyszállítás lehetőségeinek vizsgálata szempontjából rendkívül fontos, hiszen jórészt a vasút
lehetséges utasainak utazási szokásait tárta fel részletesen.
A felmérés alapján a 801-es buszjárat a Szlovák – Magyar teljes határszakaszon felmért vonalak
közül messze a legmagasabb utas számú volt (!): munkanapon 956 fő, vasárnap 316 fő vette
igénybe. Ezek az egy alkalommal számolt utasok, akik igen sok esetben oda- és vissza is közlekedtek,
tehát a ténylegesen a 801-es járatot az adott napon használók száma ennek megközelítőleg a fele
lehet.

6.7.2.1.

Hétköznapi utasforgalom elemzése

A határforgalom mellett a viszonylaton meghatározó az országokon belüli forgalom, mivel a belföldi
utazás a határ menti területen megengedett. Szlovákiában Pozsony és a környező, érintett
települések között, Magyarországon pedig a Rajkán belüli helyi közlekedésben. Az utasforgalom
területi (belföldi vs. határátlépő) megoszlását az alábbi 56. táblázat mutatja.
Bratislava – Rajka irány
Határforgalom
Szlovákián belül
Magyarországon belül

33%
58%
9%

Rajka – Bratislava irány
Határforgalom
Szlovákián belül
Magyarországon belül

26%
52%
22%

56. táblázat: A 801-es autóbuszjárat utasainak megoszlása belföldi és határátlépő utazások szerint hétköznap
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A legnagyobb felszálló forgalmat lebonyolító megállóhelyek a végállomásokon kívül Rajka irányában
Most Apollo, Ekonomicka univerzita és Žehrianska megállók, ahol a felszállások 85%-a történik.
Leszállások tekintetében kiemelkedő megállóhely Rajka, végállomáson kívül nincs, ahová a
leszállások 36%-a összpontosul. Bratislava felé a Rajkán kívüli megállók mellett jelentős a felszállás
Žehrianska megállónál.

A célforgalmi felmérés alapján a vonal utasforgalmára a hivatásforgalom dominanciája a jellemző.
Ennek megfelelően 72,4%-ban a munkába/iskolába járás szerepelt indokként, amely egynapos út
részeként bonyolódik le.
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179. ábra: A 801 busz szerdai napi utasforgalma Bratislava – Rajka viszonylatban

180. ábra: A 801 busz szerdai napi utasforgalma Rajka – Bratislava viszonylatban

A szolgáltatónak törekedni kell a szolgáltatási színvonal lehetőség szerinti növelésére, mivel a
megkérdezettek 43,4%-ának van lehetősége egyéni közlekedési eszközzel lebonyolítani utazásait, s
így számára kedvezőtlen változás esetén könnyen elpártolhat a közforgalmú közlekedéstől. Az
autóbusz-közlekedés választási okaként a kedvezőbb árat, vagyis az egyéni és köz-forgalmú
közlekedés közötti árkülönbözetet jelölték meg legnagyobb részarányban.
A kikérdezés következő kérdésére adott válaszok meghatározzák a szolgáltatás javítandó területeit,
így az utasok 32,4%-ban elégedetlenek voltak a járatsűrűséggel, 25,4%-ban a jegyárral és 15%-ban a
menetidővel. A járatok időfekvésével viszont 70%-ban elégedettek voltak.
Az utazások 80%-ban közvetlen, átszállás nélkül bonyolódtak le

6.7.2.2.

Vasárnapi felmérés

A mért adatok alapján a forgalom vasárnap a harmadára esett vissza a szerdaihoz képest, amit a
járatok számának csak 24%-os csökkenése követte. A hétvégi üzemidő azonban hosszabb, az utolsó
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járat 23:40-kor indul Rajkáról. Az átlagos utasszám Rajka felé 11, Bratislava felé 13 fő volt. Az 57.
táblázat az utasforgalom területi megoszlását mutatja.

Bratislava – Rajka irány
Határforgalom
Szlovákián belül
Magyarországon belül

51%
44%
5%

Rajka – Bratislava irány
Határforgalom
Szlovákián belül
Magyarországon belül

34%
44%
22%

57 táblázat: A 801-es autóbuszjárat utasainak megoszlása belföldi és határátlépő utazások szerint vasárnap

Vasárnap a határforgalom az országokon belüli forgalmakhoz képest megnő, azon belül is
számottevően a Szlovákián belüli forgalom rovására. Ez a hivatásforgalom hétközi nagyobb szerepe
miatt történik. Az irányonként időben eltérő utasszám adatok vasárnap nem jelentkeznek, szintén a
hivatásforgalom hiánya következtében.
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181. ábra: A 801 busz vasárnapi utasforgalma Bratislava – Rajka viszonylatban

182. ábra: A 801 busz vasárnapi utasforgalma Rajka – Bratislava viszonylatban
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A célforgalmi felmérés adatai alapján az autóbusz utasainak 82%-a dolgozó és tanuló, amely arány a
munkanapi értéket meghaladó, ugyanakkor vasárnap kevesebb nyugdíjas utazik. Megnőtt a
vásárlás, látogatás célú utazások aránya és minimálisra csökkent az iskolába járással kapcsolatos
utazásoké.
Az egynapos utazások részaránya (81%) megközelítően azonos a munkanapival.
Nagyon magas azon utasok részaránya (39,1%), akiknek utazásuk lebonyolításához rendelkezésre áll
az egyéni közlekedési eszköz is.
Az utazási mód választási okai közül hármat kell kiemelni; az egyéni és a közforgalmú közlekedés
közötti árkülönbözetet, az autóbusz-közlekedés kedvező menetrendjét és a kényelmet, amelyek az
autóbusz-közlekedés választása mellett szóltak. Ennek megfelelően a járatok közlekedési
időfekvésével az utasok 71%-a elégedett volt. Meghatározásra kerültek a közforgalmú közlekedés
fejlesztési területei, úgymint a járatsűrűség és a tarifa. E két tényezővel voltak a legnagyobb
arányban (36,8% és 34,5%) elégedetlenek a megkérdezett utasok.

A felmért utazások 71%-a közvetlenül, átszállás nélkül bonyolódott le.

6.7.3. Jelenlegi modal-split becslése a határátlépő szlovák állampolgárok
esetében
A közösségi közlekedés jelenlegi részarányát a Rajkáról ingázók esetében nagyságrendileg 11 – 12
%-ra lehet becsülni. Ez a 2013-as 801-es autóbuszon hétköznapi utasszámlálások (ld. határátlépő
utasok száma: kb. 140 - 150) és a Rajkáról napi rendszerességgel Szlovákiába dolgozni és iskolába
átjárók (kb. 1300 fő/nap) hányadosából határozható meg, természetesen ez csak nagyságrendi,
megközelítő becslés.
Bezenyén és Hegyeshalmon ez az arány értelemszerűen 0% közeli, mivel a napi kb. 700 fő/napra
becsült ingázók egyáltalán nem rendelkeznek Pozsony irányú tömegközlekedési kapcsolattal.

6.7.4. Jelenlegi modal-split becslése szlovák oldalon
A rendszerváltás utáni 90-es évek eleji 60% körüli tömegközlekedés modal-split részarány az elmúlt
25 évben jelentősen csökkent a pozsonyi régióban. Több felmérés, statisztika alapján azonban ez az
érték jelenleg még mindig igen magas, kb. 40-50%, amely európai összehasonlításban még mindig
kimagasló.
A vizsgált vasútvonal által érintett szlovák oldali két település, Rusovce (és részben Čúnovo)
Pozsony városszerkezetével (még) nem olvadt össze, azonban kiemelkedő autóbuszos
tömegközlekedéssel rendelkeznek. Feltételezhető, hogy a pozsonyi viszonylatban jelenleg még
kedvezőnek mondható gépkocsis eljutási idők miatt is a pozsonyi átlag alatt van itt a közösségi
közlekedés részaránya. Az utasszám kalkulációk a jelenlegi - kötöttpályás közlekedés nélküli –
közösségi közlekedés részaránynál 30%-ot vettek alapul, amely a vasúti közlekedéssel akár 35%-ra
javulhat.

Ezen részarányok pontos megállapításához – főleg ez elmúlt években bekövetkezett jelentős
dezurbanizációs folyamatok miatt – újabb felmérések, kikérdezések, számlálások elvégzése javasolt!
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6.8.

Jelenlegi tarifarendszerek

6.8.1. A 801-es buszjárat tarifarendszere
A Rajka – Pozsony buszjárat Szlovákián belül, ami egyben közigazgatásilag Pozsonyon belül,
bérlettel is igénybe vehető. Mivel a járat nemzetközi buszjárat, határon át már csak bérlet + külön
pótdíjjal, lehet utazni, vagy pedig az alábbi 58. táblázat szerinti díjakat kell fizetni.
Viteldíj típusa
Egy utazásra szóló teljes árú menetjegy
Kedvezményes menetjegy
Menettérti utazásra szóló menetjegy
Menettérti utazásra szóló kedvezményes menetjegy

Bratislava – Rajka viszonylat menetjegy ára
1,50 EUR, vagy 420 HUF
0,75 EUR, vagy 210 HUF
2,90 EUR, vagy 810 HUF
1,45 EUR, vagy 405 HUF

58. táblázat: A 801-es autóbuszjárat utasainak megoszlása belföldi és határátlépő utazások szerint vasárnap

6.8.2. Jelenlegi nemzetközi vasúti jegyárak és azok alkalmazhatósága
Az előző, a várható keresletet tárgyaló fejezet bevezetőjében említett szlovák oldali
kormánydöntés, mellyel számos lakossági csoport részére ingyenessé tette a vasút használatát,
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fontos tényező a vizsgált vonal tarifarendszerének esetében is.
Alapvető a különbség a belföldi és a nemzetközi vasúti tarifák meghatározása között. Míg a belföldi
vasúti

jegyárakra

a

mindenkori

közszolgáltatási

szerződésben

meghatározott

belföldi

menetdíjszabás vonatkozik, addig a nemzetközi utazás során a kedvezmények, illetve az egyes
nemzetközi viszonylatokban érvényes speciális ajánlatok a közlekedésben érintett vasutak – jelen
esetben a MÁV-START, a GYSEV és a szlovák ZSSK – megállapodásán kell alapuljanak. A viteldíjakat
az adott piac sajátosságainak figyelembevételével alakítják ki, igénybevehetőségük pedig általában
valamilyen speciális feltételekhez is kötött.
Ennek eredményeként például a szlovák – magyar határszakasz egy másik viszonylatán, a Miskolc –
Hidasnémeti – Kassa vonalon az a különös helyzet alakult ki, hogy egy Miskolcról – Hidasnémetire
utazó belföldi utasnak jobban megéri jegyét Kassáig venni 6,5 EUR-ért (kb. 2000 Ft), mint a magyar
belföldi díjszabással 2600 Ft-ért.

A szlovák – magyar jelenleg is üzemelő vasúti kapcsolatok közül érdemes a


Szob – Párkány viszonylatot kiemelni, ahol a Szob – Párkány távolság 16 km, jól
összehasonlítható a Rajka – Bratislava Petržalka közötti 18 km-es távolsággal. Ezen jelenleg a
MÁV – ZSSK által megállapodott kedvezményes, 2 napig érvényes teljes árú menettérti jegy
1,80 EUR.



Budapest – Párkány viszonylatot kiemelni, ahol Budapest Nyugati – Párkány távolság 80 km,
jól összehasonlítható a Győr - Rajka – Bratislava Petržalka közötti 78 km-es távolsággal. Ezen
jelenleg a MÁV – ZSSK által megállapodott kedvezményes teljes árú menettérti jegy 6,50
EUR.

Amennyiben tehát a Rajka - Bratislava Petržalka viszonylatban az összehasonlításban szereplő Szob
– Párkány összeköttetés 1,80 EUR helyett pl. 2 EUR lenne a nemzetközi teljes árú menettérti vasúti
jegy, úgy az kimondottan versenyképes lenne a 801-es busz jegyáraival is (Rajka és Pozsony
belváros között a menettérti jegy 2,90 EUR).
Megállapítható tehát hogy a jelenlegi szlovák – magyar, adott viszonylatokra érvényes
kedvezményes nemzetközi vasúti tarifák megfelelő kiindulási alapot adhatnak egy az autóbusszal és
az egyéni közlekedéssel versenyképes Győr – Hegyeshalom – Rajka – Pozsony vasúti
tarifarendszerhez, mivel ez hozzávetőlegesen megfelelnek a közösségi buszközlekedés tarifáinak is.

6.9.

Fejlesztési változatok

A fejlesztési változatok kidolgozása során egymástól alapjában véve független menetrendi és
infrastrukturális változatok kerültek kidolgozásra. Ezek ismertetése, meghatározása után négy
ajánlott kombinált (menetrendi + infrastrukturális) változatot vázol a jelen vizsgálat.

6.9.1. Menetrendi („M”) változatok
A lehetséges menetrendi változatok meghatározásánál az alábbi fontosabb szempontokat kellett
mérlegelni.
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az igen intenzív reggeli és a kevésbé koncentrált délutáni, esti utasforgalmi csúcsidőszakok
lehető legjobb kiszolgálása. A délutáni időszak menetrendjének fontosságát támasztja alá a
801-es busz utasainál végzett kikérdezés eredménye is, ahol a Rajka – Pozsony közötti akkori
2 órás busz nélküli „menetrendi lyuk”-ra panaszkodtak.



alapvető kérdés, hogy az új vasúti összeköttetés pl. a 801-es busz reggeli, pozsonyi irányú
menetrendjéhez képest milyen menetidőt tudna kínálni Bratislava Petržalka, Nové Mesto
állomásokig, vagy akár a főpályaudvarig? Az eddigi információk alapján a szlovák
döntéshozók azért szűntették meg a vasúti személyforgalmat Petržalka és Nové Mesto
között, mivel a vasút jelenlegi, a várost elkerülő nyomvonala kedvezőtlen is hosszú
menetidőt eredményez. Az alábbi, 183. ábra egymás mellett jeleníti meg a Rajkáról
számított reggeli autóbuszos illetve lehetséges vasúti menetidőket. Amint azt az ábra is
mutatja, amíg Rajkáról a 801-es busz Petržalkát eléri kb. fél óra alatt, addig a vonat 18 perc
alatt érne be Petržalkára, 33 perc múlva a város túl oldalán, Bratislava Nové Meston tudna
megállni. A 801-es busz pozsonyi végállomását kb. 40 perc alatt éri el, közel ennyi idő, kb. 42
perc alatt a vonat már a főpályaudvart is elérné! (A főpályaudvar reggeli kapacitáskorlátait
ennél nem vizsgáltuk, nem vettük figyelembe.) Mindezek alapján megállapítható, hogy
várhatóan érdemes lenne az új vasúti összeköttetést - legalább bizonyos csúcsórai vonatok
esetében – legalább Bratislava Nové Mestóig létesíteni.



A pozsonyi fordulóidők igen sok esetben motorvonatok vagy mozdony+vezérlőkocsis
ingavonatok alkalmazását tették szükségessé. Jelen vizsgálat nem tér ki az alkalmazható
járműtípusokra. Az azonban már most ismert hogy a MÁV által jelenleg Rajkáig
közlekedtetett Talent motorvonatok szlovák oldalon biztosítóberendezési zavarokat
okoznak, tehát ezek várhatóan szlovák oldalon nem közlekedhetnének.

Fontos kiemelni, hogy a következőkben megadott menetrendi változatok csak koncepcionális
javaslatok, ezeket az érintett vasútvállalatok szakembereinek közösen kell majd véglegesíteniük.

499

183. ábra: A 801 busz és a vasút Rajkától számított reggeli menetideje
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Mindezek alapján az alábbi menetrendi változatok kerültek kidolgozásra:


M-1 változat: a jelenlegi menetrend lehető legkisebb változtatásával összesen 4 átjáró
vonatpár Bratislava Petržalkáig. A reggeli csúcsban 2 vonatpár, illetve délután ismét 2
vonatpár.



M-2 változat: a jelenlegi menetrend lehető legkisebb változtatásával összesen 10 átjáró
vonatpár Pozsonyba, ebből 5 pár –többnyire a csúcsidőszakon kívül Bratislava Petržalkáig,
azonban itt közlekedik 5 pár vonat Bratislava Nové Mestoig is.



M-3 változat: az M-2 változat egy további változata, amelyben megjelennek ismét
nemzetközi gyorsvonatok is a vonalon.

6.9.1.1.

Minimum menetrendi változat (M-1)

A minimum változatban a jelenlegi menetrend Hegyeshalom – Rajka viszonylat bizonyos járatai
járnak hosszabb, Bratislava Petržalkáig meghosszabbított útvonalon. A menetrendi változat ezen a

minimum szinten mindössze napi 4 vonatpárral számol. Ez a reggeli csúcsidőszakban kínál 2
vonatpárt illetve délután és kora este biztosít visszautat.
A minimum változat csak határátmeneteket tartalmazó járatait az alábbi, 59. táblázat foglalja össze.
A 2. sz. mellékletben ezen menetrend csatlakozásokkal, belföldi járatokkal bővített változata is
megtalálható.
A Hegyeshalom - Rajka - Pozsony irányú vonatok
GYSEV MÁV MÁV MÁV
Csorna
4:27
Győr
6:48 14:48 16:48
Hegyeshalom érk.
5:18 7:24 15:24 17:24
Hegyeshalom ind.
5:26 7:28 15:25 17:25
Bezenye
5:37 7:38 15:35 17:35
Rajka
5:42 7:42 15:39 17:39
Rusovce
5:51 7:51 15:48 17:48
Bratisl. Petržalka
6:00 8:00 15:57 17:57

A Pozsony - Rajka - Hegyeshalom irányú vonatok
GYSEV MÁV MÁV MÁV
Bratisl. Petržalka
6:22 8:08 16:08 18:08
Rusovce
6:31 8:17 16:17 18:17
Rajka
6:41 8:26 16:26 18:26
Bezenye
6:45 8:30 16:30 18:30
Hegyeshalom érk.
6:55 8:40 16:40 18:40
Hegyeshalom ind.
6:56 8:41 16:41 18:41
Győr
9:15 17:15 18:15
Csorna
7:38

59. táblázat: A minimum (M-1) menetrendi változat határátmeneti viszonylatai
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A napi 4 vonatpárból az kora reggeli a GYSEV csornai vonata, a többi a MÁV győri viszonylatainak
meghosszabbítása.
A változat menetrendjében szükséges volt a Hegyeshalom – Győr személyvonatok napközbeni, óra
36-os Hegyeshalmi indulási idejét 5 perccel későbbre tenni, csak ezzel volt biztosítható egy
minimális, csak motorvonat által biztosított min. 8 perces fordulóidő Bratislava Petržalkán.
A változatban megadott vonatok a hét minden napján közlekednének.

6.9.1.2.

Közepes menetrendi változat (M-2)

Az eddigi tapasztalatok és a párhuzamos 801 busz utasai között végzett felmérések alapján
egyértelmű, hogy ritkább, pl. a minimum változatban megadott 4 vonatpárral kialakított menetrend
csak kevés utas részére tudná biztosítani az oda-vissza utat is jelentősebb várakozások nélkül.
Az előzetesnek mondható, Németh Máté által 2013 készített kis mintaszám alapján készült
felmérésből az is kiderült, hogy kisebb részben a 801-es autóbuszt használók között, nagyobb

számban a gépkocsit használók között lenne kereslet a vasúti határátmenet Nové Mestoig, vagy a
főpályaudvarig történő meghosszabbításra is.
A fentiek és a jelenlegi menetrend adta lehetőségeket alapul véve napi 10 vonatpár közlekedne a
határon át a közepes változatban. A csak határátmeneteket tartalmazó járatokat az alábbi, 60.
táblázat foglalja össze. A 3. sz. mellékletben ezen menetrend csatlakozásokkal, belföldi járatokkal
bővített változata is megtalálható.
A Hegyeshalom - Rajka - Pozsony irányú vonatok
GYSEV GYSEV MÁV MÁV GYSEV GYSEV MÁV GYSEV MÁV GYSEV
Csorna
4:27
9:53 13:53
15:53
20:11
Győr
5:48 6:48
14:48
16:48
Hegyeshalom érk.
5:18 6:24 7:24 10:33 14:33 15:24 16:33 17:24 20:51
Hegyeshalom ind.
4:38
5:26 6:25 7:28 10:34 14:34 15:25 16:34 17:25 21:26
Bezenye
4:48
5:37 6:35 7:38 10:45 14:44 15:35 16:44 17:35 21:36
Rajka
5:02
5:42 6:42 7:42 10:49 14:48 15:39 16:48 17:39 21:40
Rusovce
5:11
5:51 6:50 7:51 11:58 14:57 15:48 16:57 17:48 21:49
Bratislava Petržalka
5:20
6:00 7:00 8:00 12:07 15:06 15:57 17:06 17:57 21:58
Bratislava Nové Mesto
6:15 7:15 8:15
15:21
17:21
A Pozsony - Rajka - Hegyeshalom irányú vonatok
GYSEV GYSEV MÁV MÁV GYSEV MÁV GYSEV MÁV GYSEV GYSEV
Bratislava Nové Mesto
6:25 7:50 8:50
16:37
18:37
Bratislava Petržalka
5:30
6:40 8:05 9:05 12:58 16:08 16:52 18:08 18:52 22:04
Rusovce
5:39
6:53 8:14 9:15 13:07 16:17 17:01 18:17 19:01 22:13
Rajka
5:42
7:02 8:23 9:23 13:16 16:26 17:10 18:26 19:10 22:23
Bezenye
5:46
7:12 8:27 9:27 13:20 16:30 17:14 18:30 19:14 22:27
Hegyeshalom érk.
5:56
7:16 8:37 9:37 13:30 16:40 17:24 18:40 19:24 22:37
Hegyeshalom ind.
6:01
7:17 8:41
13:31 16:41 17:25 18:41 19:25
Győr
9:15
17:15
18:15
Csorna
6:42
7:57
14:10
18:05
20:05
60. táblázat: A közepes (M-2) menetrendi változat határátmeneti viszonylatai

A közepes változat nagy előnye, hogy


a kora reggeli időszakban, amikor kiemelt szükség van legalább óránként egy járatra és a
801-es buszon is zsúfoltság tapasztalható, óránként indul egy-egy vonat Rajkából Pozsonyba,
5:42, 6:42 és 7:42-kor is. Délután 4, időben 2-3 óránként vonatpár lett betervezve.
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a reggeli fő időszakban közlekedő 3 vonatpár Nové Mestoig közlekedne, emellett Nove
Mesto felől vissza délután-este is lenne 2 vonat.



Minden Pozsony - Hegyeshalom, vagy Csorna – Hegyeshalom – Pozsony vonatnak van
kedvező átszállási időkkel győri csatlakozása.

A napi 10 vonatpárból hétvégén legfeljebb 1-2 reggeli vonat elhagyása lenne javasolt.

6.9.1.3.

A maximális M-3 menetrendi változat

Ez a változat az M2 közepes változat olyan módosítása, amely tartalmaz napi 2 vonatpár nemzetközi
gyorsvonatot is. Emellett a nemzetközi gyorsvonatok kivételével a személyszállító vonatok
megállnak az újonnan, az IN-3 változatban létesítendő Čúnovo megállóhelyen is. A vonal korábbi
személyforgalmát régebben szinte csak ezek a vonattípusok adták, azonban a légi közlekedés
elérhetővé válásával és rohamos térhódításával ezek nagy része megszűnt vagy átterelődött a
Pozsony – Érsekújvár – Budapest vonalra.
Ebben a változatban a nyári menetrendi időszakban közlekedne naponta 2 pár vonat Prága/Varsó –
Pozsony – Csorna – Szombathely – Nagykanizsa – Zágráb – Rijeka/Spilt viszonylatban egy
nemzetközi gyorsvonatpár, lehetőleg csatlakozva Szombathelyen egy Bécsből érkező vonatrésszel.
Ehhez hozzájárulhat a Hegyeshalom – Szombathely szakasz 2015-ben befejeződő villamosítása is.
Ez a menetrendi változat a jelen tanulmányban elsősorban vizsgált helyi és regionális ingázó illetve
turistaforgalom számára az M-2 változathoz képest alig jelentene többletszolgáltatást mivel ezek a
nemzetközi gyorsvonatok azok menetrendi fekvése és rendszeres nagyobb késése miatt csak kis
mértékben vehető számításba a napi forgalom számára. Emellett ezek a vonatok várhatóan a
schengeni egyezménynek köszönhetően csak Hegyeshalom – Petržalka – Nové Mesto állomásokon
állnának meg, így még kevesebb helyi utast tudnának kiszolgálni. Az M-3 változat előnye sokkal
inkább olyan észak-déli nemzetközi vasúti kapcsolat újraélesztése lenne, amely megfelelő
menetrenddel és utazási irodákkal történő együttműködéssel komoly alternatívája lenne mind a
repülőnek, mind a személygépjárműnek pl. egy Varsó – Split viszonylatban.
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6.9.2. Infrastrukturális („IN”) változatok
A jelenlegi vasúti és kapcsolódó infrastruktúra alapvetően lehetővé teszi a vasúti személyforgalom
azonnali újra felvételét, azonban Bezenye megállóhelyen és Rusovce állomáson a jelenlegi
infrastrukturális állapotok fenntartásával minimális utasforgalom lenne várható. A többi állomáson
vagyis Hegyeshalom, Rajka, Bratislava Petržalka és Nové Mesto esetében nincs külön beavatkozásra
szükség egy elfogadható vagy éppen kiváló állomási utaskiszolgálás érdekében.
A jelenlegi helyzet értékelése alapján az alábbi három infrastrukturális változat került kidolgozásra:


Minimum változat (IN-1): csak a legszükségesebb intézkedések



Maximum változat (IN-3): kiváló szolgáltatási színvonal minden helyszínen



Közepes változat (IN-2): a maximum változat erőteljes csökkentésével főként csak a kritikus
helyszíneken beavatkozni

6.9.2.1.

Minimum infrastrukturális változat (IN-1)

Komolyabb beruházások nélkül is javasolt az alábbi minimálisnak mondható intézkedések
meghozatala, amelyek csekély költséggel járó beavatkozásokat céloznak meg éppen a
legkritikusabb pontokon.

Bezenye megállóhely:



Ideiglenes kerékpártárolók kihelyezése 10 kerékpár részére



A jelenlegi váróhelyiség belső tisztasági festése, ajtó leszerelésével esőbeálló funkció
kialakítása



2 db pad és 1 db szemétgyűjtő kihelyezése a peronra

Rusovce állomás:



Az állomáshoz vezető kb. 50m-es bejáró út zúzottköves szórása, kátyúk betömése



Ideiglenes kerékpártárolók kihelyezése az állomásépület előtere közelében



Az utasok részére a peronig útvonal egyértelmű kitáblázása, kijelölése.
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A peron felületének kitisztítása, kavicsozása, azon a max. 100m szakaszon, ahol a tényleges
utascsere várható.



1 db további pad és 1 db szemétgyűjtő kihelyezése a jelenlegi előtető alá.

6.9.2.2.

Maximum infrastrukturális változat (IN-3)

A maximum változatban a korábbiakban elvégzett helyzetértékelésben megadott kritikus pontok
mindegyikén olyan szintű beavatkozást, beruházást tervez, amelynek eredményeként a vonal
intermodális kapcsolatai, utaslétesítményei minden helyszínen közel egyenlő színvonalra kerülnek.
Ennek során az egyes létesítmények a következő egységes követelményrendszer szerint
valósulnának meg:


Peronok: Sk+55 cm magas, max. 160 – 200 m hosszú utasperonok kialakítása, rajta padokkal,
üvegezett utasbeállóval, szemétgyűjtővel, állomási névtáblával, megújult térvilágítással.



Utastájékoztatás: LED vagy TFT kijelzők az utascsarnokban és a peronon, valós időben
jelezve az érkező/induló vonatok indulását, mellette hangos utastájékoztatás. A
Hegyeshalom – Pozsony viszonylaton utazók kb. 80%-a várhatóan a magyar nyelvet nem
beszélő, szlovák nemzetiségű utas lenne, ezért javasolt Bezenyén és Rajkán a kétnyelvű,
magyar mellett szlovák nyelvű állomási, megállóhelyi hangos utastájékoztatás kialakítása.



Parkolók (P+R): 2,5 x 5m nagyságú, térkövezett, lehetőleg merőleges beállást biztosító
parkolók kialakítása térkőburkolattal, megközelítő utak aszfalt burkolattal.



Kerékpártárolók (B+R): a MÁV és a GYSEV B+R létesítményeinél használt karbantartást alig
igénylő fedett, „U” alakú, tetőre szerelt világítással is rendelkező kerékpártároló blokkok
kialakítása, 5 támaszból és 1 tetőből álló blokkok alkalmazásával, szilárd, lehetőleg
térkövezett burkolattal.



Buszfordulók, buszmegállók: Bazaltbeton burkolatú buszöböl járdaszigettel, paddal,
szemetessel és üvegezett, hirdetménytartóval ellátott esőbeállókal.

Fenti elvárások főként azon esetekben érvényesek, amikor új létesítményekről van szó.
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A fenti követelményrendszer alapján az egyes helyszíneken a következő fejlesztések, beruházások
javasoltak a maximum változatban:

Hegyeshalom állomás
Az alábbi 2 területen javasolt fejlesztés:


B+R: a buszforduló közepén található kerékpártárolók elbontása, eltávolítása mellett az
állomás parkosított előterében, a buszmegálló közelében új, 30 férőhelyes fedett
kerékpártároló kialakítása térfigyelő kamerarendszerrel.



P+R: a jelenlegi parkolókban a burkolatra a parkolóhelyek felfestése, térfigyelő
kamerarendszer létesítése.

A jelenlegi Sk+30 cm magas utasperonok Sk+55 cm-re történő felemelése itt csak egységesen, egy
későbbi nagyobb fejlesztés keretében javasolt.
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Bezenye megállóhely
Ezen a helyszínen ebben a változatban új peron létesítése mellett javasolt a jelenlegi romos
épületek teljes bontása, ezek helyén B+R és P+R létesítmények kialakítása:


Utasperon: Sk+55 cm magas, max. 160 – 200 m hosszú utasperon kialakítása, rajta 2 db
paddal,

üvegezett

utasbeállóval,

szemétgyűjtővel,

állomási

névtáblával,

megújult

térvilágítással.


1 db vizuális utastájékoztató elhelyezése a peron feljárata közelében valós idejű érkezési
időkkel, amennyiben feltűntetve az ÉNYKK csatlakozó járatait is (amennyiben lehetséges
valós időben, ha GPS alapú járműkövetés ezt lehetővé teszi).



A kerékpárutat és a peront összekötő járdafelület kb. 40m hosszban, min. 1,6 m
szélességben a kerékpárúttól, térvilágítással ellátva.



P+R: térfigyelő kamerával ellátott gépjárműparkoló, bővíthető elhelyezéssel, 1. ütemben 10
parkolóhellyel. A parkoló egyben Bezenye felől visszakanyarodásra, visszafordulásra és utas
gyors kiszállására is alkalmas kell legyen („Kiss and Ride” funkció).



B+R: térfigyelő kamerarendszerrel ellátott kerékpártároló, bővíthető elhelyezéssel, 1.
ütemben kb. 20 kerékpár részére.



Parkosított, rendezett kialakítás.



Rajka irányú buszmegállóhoz, buszöbölhöz gyalogos átkelés kialakításának lehetővé tétele.
Kijelölt gyalogos átkelő nem szükséges, azonban a jelenlegi korlát kb. 1,5m széles
megszakítása szükséges.

Rajka állomás


Utasperon: üvegezett utasbeálló kialakítása.



Gépjárműparkoló: az állomás előtti betonfelület javítása, rajta felfestett parkolóhelyek
kialakítása, jelenlegi kb. 40-50-re becsülhető kapacitás elegendő.



Kerékpártároló bővítése egy fedett, bővíthető, 1. ütemben 10 db kerékpár elhelyezésére
alkalmas modullal.



Buszmegálló: irányonként 1-1 új buszmegálló kialakítása a felvételi épület bejáratától nem
messze, lehetőleg buszöböl és üvegezett utasváró kialakításával, ezzel biztosítva a megfelelő
átszállási kapcsolatot az ÉNYKK járataival és a 801-es buszjárattal.



Vizuális utastájékoztatás: a GYSEV 2016-ig telepít a most kivitelezési fázisban tartó központi
forgalomirányítási projektjében egy új kijelzőt a peronra. Ennek bővítése javasolt az
állomásépület utasvárójában elhelyezett intermodális kijelzővel, amely pl. egy 32” TFT
monitoron jelzi mind a vasút, mind a csatlakozó közösségi közlekedés járatait.

A jelenlegi peron emelése Sk+55 cm szintre csak később, a vonal egy nagyobb átépítése során
javasolt.
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Čúnovo megállóhely
Új megállóhely létesítése Rajka és Rusovce között, amely egyben Rusovce déli részére nemrég
beköltözötteknek is alternatíva lehetne, az alábbi ábrán látható helyszínen valamint a következő
paraméterekkel:
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184. ábra: Čúnovo megállóhely javasolt helye



Utasperon: Sk+55 cm magas, max. 160 – 200 m hosszú utasperon kialakítása, rajta 2 db
paddal, üvegezett utasbeállóval, szemétgyűjtővel, állomási névtáblával, térvilágítással.



1 db vizuális utastájékoztató elhelyezése a peron feljárata közelében valós idejű érkezési
időkkel,



P+R: térfigyelő kamerával ellátott gépjárműparkoló, bővíthető elhelyezéssel, 1. ütemben 20
parkolóhellyel.



B+R: térfigyelő kamerarendszerrel ellátott kerékpártároló, bővíthető elhelyezéssel, 1.
ütemben kb. 30 kerékpár részére.

Rusovce állomás



A buszforduló és az állomás utasforgalom számára alkalmas bejárata között aszfaltozott
burkolatú út építése kb. 100m hosszban.



Utasperon: Javasolt a jelenlegi, gyakorlatilag használaton kívüli I. vágány felvételi épület
előtti szakaszos megszűntetésével és két oldalon csonka vágánnyá alakítással egy Sk+55 cm
magas, max. 160 – 200 m hosszú utasperon kialakítása, rajta 2 db paddal, üvegezett
utasbeállóval, szemétgyűjtővel, állomási névtáblával, megfelelő térvilágítással.



Az állomáshoz vezető úttól a peront összekötő járdafelület kialkítása térvilágítással ellátva.



Az állomásépület utasforgalmi helyiségeinek megnyitása (utasváró, pénztár, WC)



1 db vizuális utastájékoztató elhelyezése a peron feljárata közelében valós idejű érkezési
időkkel, amennyiben lehetséges, feltűntetve az MHD Bratislava csatlakozó járatait is
(amennyiben lehetséges valós időben, ha GPS alapú járműkövetés ezt lehetővé teszi).



P+R: térfigyelő kamerával ellátott gépjárműparkoló, bővíthető elhelyezéssel, 1. ütemben 10
parkolóhellyel. Ennek javasolt helye a buszfordulótól az állomáshoz vezető út
környezetében.



B+R: térfigyelő kamerarendszerrel ellátott kerékpártároló, bővíthető elhelyezéssel, 1.
ütemben kb. 20 kerékpár részére.

Bratislava Petržalka állomás


B+R: a jelenlegi kerékpártároló bővítése 20 férőhelyesre, amennyiben szükséges,
kamerarendszerrel ellátva.

Bratislava Nové Mesto állomás


P+R: térfigyelő kamerával ellátott gépjárműparkoló, bővíthető elhelyezéssel, 1. ütemben
legalább 40-50 parkolóhellyel. Erre az állomásépülettel szembeni zöld parkosított téren
bőven áll rendelkezésre terület.
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B+R: térfigyelő kamerarendszerrel ellátott kerékpártároló, bővíthető elhelyezéssel, 1.
ütemben kb. 20 kerékpár részére.

6.9.2.3.

Közepes infrastrukturális változat (IN-2)

A közepes változat célja, az előbbi minimum (IN-1) és maximum (IN-3) infrastruktúrális változatok

között adjon egy középutas megoldásra javaslatot, alapvetően a maximum változat
beruházáselemeinek legszükségesebbre történő csökkentésével.

Hegyeshalom állomás
Ebben a változatban nincs tervezve beavatkozás.

Bezenye megállóhely
Bezenyén a maximális változathoz képesti tartalomcsökkenés, hogy a jelen közepes változatban
nem épülne új peron, mivel a jelenlegi peron is alkalmas utascsere lebonyolítására. A változat nem
tartalmaz utasinformációs és kamerarendszert. Ez a változat is tartalmazza a jelenlegi romos
épületek teljes bontását, ezek helyén B+R és P+R létesítmények kialakítását:


Utasperon: A jelenlegi peronon üvegezett utasbeállóval, szemétgyűjtővel, állomási
névtáblával. Az esőbeálló a lebontandó váróhelyiséget váltja ki.



A kerékpárutat és a peront összekötő járdafelület kb. 40m hosszban, min. 1,6 m
szélességben a kerékpárúttól.



P+R: új gépjárműparkoló, bővíthető elhelyezéssel, 1. ütemben 10 parkolóhellyel. A parkoló
egyben Bezenye felől visszakanyarodásra, visszafordulásra és utas gyors kiszállására is
alkalmas kell legyen („Kiss and Ride” funkció).



B+R: kerékpártároló, bővíthető elhelyezéssel, 1. ütemben kb. 20 kerékpár részére.



Parkosított, rendezett kialakítás.
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Rajka irányú buszmegállóhoz, buszöbölhöz gyalogos átkelés kialakításának lehetővé tétele.
Kijelölt gyalogos átkelő nem szükséges, azonban a jelenlegi korlát kb. 1,5m széles
megszakítása szükséges.

Rajka állomás
A maximum változathoz képest itt nem létesül a peronon új esőbeálló, nem kerül az
utastájékoztatás fejlesztésre. A csatlakozó buszokhoz nem létesülne az állomás előtti főúton
buszöböl, hanem a betonozott előtérre térnének be a buszok, ezzel viszont csökkentett számú
parkolóhely állna rendelkezésre.


Gépjárműparkoló: az állomás előtti betonfelület javítása, rajta kb. 20 db felfestett
parkolóhely kialakítása annak figyelembe vételével, hogy a buszok is itt haladnak át.



Kerékpártároló bővítése egy fedett, bővíthető, 1. ütemben 10 db kerékpár elhelyezésére
alkalmas modullal.



Buszmegálló: az állomás betonozott előterének főút felőli déli bejárata kerül kiszélesítésre,
ezen keresztül járnak ki a buszok. A jelenlegi, utasváróval szembeni parkoló bejárat lenne
egyúttal a buszok bejárata is. Az előtéren 2 db járdaszigetet kell kialakítani az utasok
leszállásához.



Vizuális utastájékoztatás: a GYSEV 2016-ig telepít a most kivitelezési fázisban tartó központi
forgalomirányítási projektjében egy új kijelzőt a peronra, de jelen változatban további
fejlesztésre nem kerül sor.

A jelenlegi peron emelése Sk+55 cm szintre csak később, a vonal egy nagyobb átépítése során
javasolt.

Rusovce állomás

511

Bezenyéhez hasonlóan itt is a szoros értelemben vett vasúti infrastruktúra fejlődne kevésbé, a
kapcsoló utak, parkolók fejlesztésére, vagyis a megközelíthetőségre és az intermodalitásra kerülne a
hangsúly.


A buszforduló és az állomás utasforgalom számára alkalmas bejárata között aszfaltozott
burkolatú út építése kb. 100m hosszban.



A peron felületének kitisztítása, kavicsozása, azon a max. 100m szakaszon, ahol a tényleges
utascsere várható.



1 db további pad és 1 db szemétgyűjtő kihelyezése a jelenlegi előtető alá.



Az állomáshoz vezető úttól a peront összekötő járdafelület kialakítása térvilágítással ellátva.



P+R: gépjárműparkoló, bővíthető elhelyezéssel, 1. ütemben 10 parkolóhellyel. Ennek
javasolt helye a buszfordulótól az állomáshoz vezető út környezetében.



B+R: nyitott kerékpártároló, bővíthető elhelyezéssel, 1. ütemben kb. 20 kerékpár részére.
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Bratislava Petržalka állomás


B+R: a jelenlegi kerékpártároló bővítése 20 férőhelyesre.

Bratislava Nové Mesto állomás


B+R: kerékpártároló, bővíthető elhelyezéssel, 1. ütemben kb. 20 kerékpár részére.

6.9.2.4.

Közép távon (5-10 év) vizsgálandó fejlesztések

Petržalkai villamos
A jelen tanulmány fejlesztéseket ismertető pontjában található utalás a most építés alatt álló új
Petržalkai villamosvonal 1. és 2. üteméről. Mindkét ütem egy-egy helyen érinti a vasútvonalat:


Az 1. ütem a Dunától nem messze keresztezi a vasútvonalat egy hídon (ld. 185. ábra).



A 2. ütem végállomása pedig a vasútvonal közvetlen közelében lenne kialakítva Rusovce és
Petržalka állomások között.

185. ábra: Az épülő Petržalkai villamos hídja a kétvágányú Petržalka – Nové Mesto vonalszakasz felett egyelőre
átszállási lehetőség nélkül
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Megvizsgálandó, hogy hasonlóan számos európai nagyvároshoz a vasút és villamos egymást
erősítve egységes, kölcsönösen átjárható és átszállásra alkalmas rendszert alkosson, vagyis mindkét
fenti helyen létesüljön új intermodális megálló hely, amely ezt lehetővé teszi.

Pozsony – Bécs repülőtéri vasúti összeköttetés
Évek óta többször felmerült már az egymáshoz rendkívül közeli schwechati és pozsonyi repülőterek
közötti vasúti kapcsolat kiépítése, ezzel a két repülőtér közelségének, szinergiájának kihasználása.
Ennek legfontosabb eleme a Petržalka – Nové Mesto közötti vonalszakasz és a pozsonyi repülőtér
között új vasúti kapcsolat kiépítése lenne.
Amennyiben ez a fejlesztés megvalósulna, felértékelődne a Rajka – Pozsony vasútvonal szerepe is,
hiszen a jelen tanulmányban leginkább vizsgált elővárosi hivatásforgalom mellett megteremtődne
jelentősebb magyar regionális központok, Győr, Sopron és Szombathely valamint a pozsonyi

repülőtér közötti vasúti összeköttetés lehetősége, ezzel is növelve a repülőtér versenyképességét a
konkurens schwechati, budapesti repülőterekkel szemben.

6.9.3. Kombinált infrastrukturális + menetrendi változatok
Az előbbiekben vizsgált infrastrukturális és menetrendi változatok párosításával az alábbi, összesen
4 db, 2 minimális, 1 közepes és 1 maximum kombinált változat további vizsgálata javasolt:
Infrastrukturális
változatok
Minimum I-1
Közepes I-2
Maximum I-3

M-1
Min-1
-

Menetrendi változatok
M-2
M-3
Min-2
Közepes
Maximum

61. táblázat: Kombinált változatok



A Min-1 a legalacsonyabb szolgáltatási szintű változat, mindkét szempontból a
legkevesebbet kínálja. A legminimálisabb beruházások mellett (I-1 infra változat) napi 4
vonatpárral (M-1 menetrendi változat) a napi rendszerességgel ingázóknak várhatóan csak
egy kis részét képes a vasútra átvonzani.



Az Min-2 változat a Min-1 változathoz képest még mindig csak a legcsekélyebb
infrastrukturális beavatkozásokat irányozza elő, de már egy versenyképes menetrendi
kínálattal, napi 10 vonatpárral.



A Közepes, de már sok szempontból nagyobb fejlesztéseket tartalmazó kombinált változat.
menetrendi szempontból a Min-2 változatban is már alapul vett M-2 menetrendi változatból
indul ki napi 10 vonatpárral, azonban ebben a változatban már megtörténtek azok a
legfontosabb, I-2 közepes infrastrukturális változatban javasolt fejlesztések, amelyeknek
köszönhetően az utasok is várhatóan nagyobb számban választják a vasutat.



A Maximum változat mind menetrendi, mind infrastrukturális szempontból a legmagasabb
szintű változatokból épül fel.

A fenti változatok alapján történt mind a várható kereslet, mind a bevételek és költségek becslése.

514

6.9.4. Javasolt tarifarendszer
A jelenlegi, más vonalon használatos szlovák – magyar vasúti nemzetközi tarifák elemzése alapján
(ld. 6.8.2 pont) az alábbi tarifarendszer bevezetése javasolt. Ez figyelembe veszi mind pl. a Vác Szob – Párkány vonal adott határátmenetekre jelenleg érvényes, mind a 801 busz
határátmenetében is használatos jegyárakat.

Viszonylat

Távolság
[km]

Teljesárú
egy útra
szóló jegy
ára [EUR]

Kedvezményes
egy útra szóló
jegy ára [EUR]

Teljesárú
menettérti
jegy ára
[EUR]

Kedvezményes
menettérti
jegy ára [EUR]

Győr - Petržalka
Győr - Nové Mesto
Hegyeshalom - Petržalka
Hegyeshalom - Nové Mesto
Bezenye - Petržalka
Bezenye - Nové Mesto
Rajka – Petržalka
Rajka - Nové Mesto
Rusovce – Petržalka
Rusovce - Nové Mesto

78
90
31
43
20
32
18
30
11
23

5,7
6,3
2,7
3,7
1,7
2,8
1,6
2,6
1,0
2,0

2,9
2,9
1,4
1,4
0,9
0,9
0,8
0,8
0,5
0,5

6,5
7,2
3,1
4,3
2
3,2
1,8
3
1,1
2,3

3,3
3,3
1,6
1,6
1
1
0,9
0,9
0,6
0,6

62. táblázat: Javasolt tarifarendszer kedvezményes menettérti jegyekkel

A kedvezményes jegyárak esetében fontos szempont volt, hogy a kedvezményeket igénybe vevők a
magyar oldalon és a magyar – szlovák határátmenetért mérsékelt, kb. 50%-os árat fizetnek,
azonban Rusovcétől továbbutazva a 2014. novemberétől szlovák oldalon bevezetett széles körű
ingyenes vasúti utazás miatt már gyakorlatilag térítésmentesen utaznak tovább, vagyis pl. egy Rajka
– Bratislava Petržalka kedvezményes menettérti jegy ára megegyezik egy Rajka – Bratislava Nové
Mesto kedvezményes menettérti jegy árával!
A tarifarendszer egyébként hasonlóan a többi más hasonló rendszerrel nagyabb távolságon
degresszív jellegű, azaz a km-re vetített jegyár a távolság arányában csökkenő.
Mivel a jelenlegi rendszerben is a MÁV Start 60%-os, a ZSSK 55%-os kedvezményt ad a menettérti
jegyekre, ezért az egy útra szóló jegyek a jelenlegi rendszerben is jóval drágábbak a menettértinél.
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6.10. Várható kereslet
Ahhoz, hogy egy gyakorlatilag újonnan létesülő tömegközlekedési szolgáltatás iránti várható
keresletet pontosabban meg lehessen becsülni, szükséges megfelelő mintával elvégzett háztartási
kikérdezések, megállóhelyi utaskikérdezések és egyéb felmérések alapján megfelelő közlekedési
prognózis modellt felállítani.
Jelen vizsgálat keretein belül külön felmérések elkészítésére és forgalmi modell felállítására nem
kerülhetett sor, így a következőkben megadott számítások csak és kizárólag nagyságrendi
becslést tudnak adni a várható keresletről.
A vasút és egyben a vizsgált vasútvonal iránt keresletet és a vasút busszal szembeni
versenyképességét nagy mértékben növeli – főként a szlovák belföldi szakaszon – hogy a szlovák
kormány 2014 novemberében a következő lakossági csoportok részére ingyenessé tette a 2.
osztályú vasúti utazást (az autóbuszost azonban nem!):


15 év alatti gyermekek



16 – 26 év közötti diákok és nappali tagozatos főiskolai, egyetemi hallgatók



62 év feletti nyugdíjasok, özvegyek



fogyatékkal élők.

Ezen intézkedés pontos hatását azonban csak egy részletes, felméréseken alapuló közlekedési
modellel lehetne kimutatni, mindazonáltal a jelen tanulmány keretében készült becslések során
figyelembe vettük a kedvezményre jogosultak fokozott módváltását buszról – vasútra illetve akár
gépjárműről vonatra is.
Mivel a kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások igénybevétele alapvetően befolyásolja a
bevételi oldalt, kritikus kérdés, hogy a potenciális utazóközönségnek mekkora része jogosult a
kedvezményes jegyre. Erről sajnos egyelőre, nem áll rendelkezésre részletes adat, viszont annyi
ismert, hogy a 801-es buszon 2013-ban végzett kikérdezés során a kedvezményes jegyek aránya
62% volt. A várható vasúti jegyár bevételek becslése során is ezt a viszonylag magas arányt vettük
alapul.
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6.10.1. Magyar és szlovák területről Pozsonyba ingázók
A magyar területen vizsgált három település, Rajka, Bezenye és Hegyeshalom szlovák
lakosságszámának becslését már korábban ismertettük.
Emellett fontos tényező az, hogy az egyes kombinált változatok által kínált szolgáltatási színvonal
(infrastruktúra, menetrend) hatására mennyiben nő a közösségi közlekedés részaránya és mennyi
lehet ezen belül a vasúté. Rajka esetében az alábbi, 63. táblázat mutatja az egyes fejlesztési
(kombinált) változatokban a 801-es busz és a vasút részarányát.
A 4. mellékletben az összes vizsgált állomás változatonként becsült modal-split aránya
megtalálható.
Változat
Jelenlegi helyzet
Min-1
Min-2
Közepes
Maximum

801-es busz
részarány

Vasút részarány

Összes közösségi
közlekedés

11%
9%
5%
7%
7%

0%
3%
11%
12%
12%

11%
12%
16%
19%
19%

63. táblázat: Közösségi közlekedési modal-split értékek Rajkán az egyes fejlesztési változatokban a HU-SK határátlépő
forgalomban

A változatonkénti és helyszínenkénti modal-split meghatározásánál alapvető feltételezés, hogy a
vasút nem csak a buszos közösségi közlekedés utasainak kínál alternatívát, hanem a jelenleg még az
egyéni közlekedést használóknak is.
A fenti táblázat szerint a 801-es busz jelenlegi helyzetben 11%-ra becsült rajkai részaránya a
Maximális változatban a teljes modal-spliten belül kb. a 2/3-ára, azaz 7%-ra csökkenne. A vasút
részaránya Min-1 változat napi 4 vonatpárt tartalmazó változatában mindössze kb. 3%-ot tenne ki,
viszont a többi változat esetében a vasút iránt várhatóan jelentősebben nőne a kereslet, amely kb.
11-12% részarányt is elérhet el.
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A magyar területen a vasút részaránya a vizsgált Bezenyén magyar – szlovák nemzetközi
forgalomban óvatos becsléssel maximum 5%, Hegyeshalomban 15-16%. Bezenye esetében
továbbra is megmarad a vasút azon hátránya, amely a falutól távolabbi fekvésből adódik.

A becsült modal-split változások, lakosszámok és azon belül feltételezett 85%-os ingázó részarány
alapján a magyar – szlovák viszonylatban napi szinten az alábbi fel- és leszálló utasszámok
várhatóak Rajkán, Bezenyén és Hegyeshalomban:
Állomás
Hegyeshalom
Bezenye
Rajka
Összesen

Napi felszálló+leszálló utasok/nap csak HU-SK viszonylatban
Min-1
Min-2
Közepes
Maximum
38
107
115
122
15
31
38
38
128
468
510
510
181

605

663

671

64. táblázat: Fel- és leszálló utasok becsült száma változatonként a magyar – szlovák határátmenetben egy átlagos
hétköznapon

518

Fontos kiemelni, hogy a rajkai fel- és leszállók száma a most engedélyezett vagy épülő új rajkai
ingatlanok miatti megnövekedett lakosszámmal számol. A táblázatban megadott átlagos
hétköznapra vonatkozó utasszámok Hegyeshalom, de főként Rajka esetében alátámasztják azt,
hogy a vasúti összeköttetésnek nem csak létjogosultsága, hanem szükségessége is nagy
valószínűséggel megvan. Javasolt erre vonatkozó további, mélyrehatóbb vizsgálatok lefolytatása!
Bezenye esetében is szükséges közelebbről megvizsgálni, hogy a fenti számítások eredményei nem
alulbecsültek-e.

6.10.2. Rusovce és Čúnovo – szlovák belföldi utasok
Rusovce lakosszáma a 2011-es népszámlálás szerint 2845 fő volt. A falu népessége folyamatos
ingatlanfejlesztéseknek megfelelően évről évre emelkedik. Hasonló a helyzet a kb. 1000 fős Čúnovo
esetében, amely kb. 1-1,5 km-re található a vasútvonaltól.

Mivel sem a napi szinten Pozsonyba ingázók száma, sem azok közlekedési szokásai, módválasztása
nem ismert pontosan, ezért jelenleg a vasutat potenciálisan használók számát csak a Rajka, Bezenye
és Hegyeshalom esetében is használt százalékos becslések alapján lehet feltételezni.

A vasúttól távolabb fekvő Čúnovo esetében az is kérdés, hogy ki az, aki busszal, gépjárművel,
kerékpárral Rusovce állomásra eljutva vonatra szállna, vállalva az átszállás, várakozás okozta
kényelmetlenséget. Amennyiben megépülne Rajka és Rusovce között félúton Čúnovo vasúti
megállóhely (ld. Maximum infrastrukturális és kombinált változatok), azzal jelentősen nőhetne azok
aránya, akik gyalog, kerékpárral a megállóhelyre eljutva a vasutat vennék igénybe.
A becslések során feltételeztük, hogy a napi szinten Pozsonyba ingázó lakosok részaránya a rajkainál
alacsonyabb, kb. 75%, hiszen itt már nagyobb részben veszik igénybe a helyi iskolákat,
intézményeket és a nem munkaképes lakosság részaránya is valamivel magasabb lehet. Viszont a
régebben működő és igen sűrű autóbuszközlekedés alapján feltételezni lehet egy a rajkainál magas,
30%-os tömegközlekedési részarányt az összes utazáson belül, amely a vasút belépésével akár 35%ra is nőhet, amennyiben a buszról vasútra történő módváltást is feltételezünk, hiszen a vasút az
utazók egy részének ingyenes, míg az autóbusz nem.
A változatonként Rusovce esetében feltételezett vasút - autóbusz modal-split részarányát az alábbi,
65. sz. táblázat foglalja össze. Čúnovo hasonló táblázata a 4. sz. mellékletben található.
Rusovce
Jelenlegi helyzet
Min-1
Min-2
Közepes
Maximum

Busz részarány
30%
29%
26%
25%
25%

Vasút részarány
0%
3%
8%
10%
10%

Összes közösségi közlek.
30%
32%
34%
35%
35%

65. táblázat: Közösségi közlekedési modal-split értékek Rusovcében az egyes fejlesztési változatokban a szlovák belföldi
(Rusovce – Pozsony) forgalomban

A modal-split arányok meghatározásánál alapfeltételezés volt, hogy a jelenlegi, igen magas
színvonalú autóbusz közlekedés továbbra is megmarad. Ennek csúcsórai rendkívül magas
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járatszámával a vasút csak korlátozottan tud versenyezni, ezért a vasút közösségi közlekedésen
belüli részarányát mind Rusovce, mind Čúnovo esetében egy kb. 10% körüli arányt tud elérni,
szemben a buszos közlekedés legfeljebb 25%-ra csökkent arányával.
Várhatóan ebből a szempontból a vasút sokak számára bevezetett ingyenessé tétele sem számít
döntő érvnek a vasút mellett, mivel a Pozsonyon belüli továbbutazáshoz a legtöbb esetben még a
vasút mellett is igényben kell vegyék a helyi tömegközlekedést, vagyis arra (ha kisebb területre is)
de bérletet kell váltsanak.
A szlovák területre (Rusovce, Čúnovo) számolt fel- és leszálló utasok aránya az alábbi, 66. táblázat
szerint.
Állomás
Čúnovo mh.
Rusovce
Bratislava Petržalka
Bratislava Nové Mesto
Összesen

Napi felszálló+leszálló utasok a vonal szlovák szakaszára vonatkozóan
Min-1
Min-2
Közepes
Maximum
136
158
402
518
427
272
806
945
987
68
201
236
247
498

1409

1698

1797

66. táblázat: Fel- és leszálló utasok becsült száma változatonként, a vonalon, egy átlagos hétköznapon

A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy amennyiben a Rajka – Pozsony vasúti összeköttetés
egy versenyképes szolgáltatási színvonalon megvalósulna, azt a szlovák oldali lakosság is nagy
számban használná, még akkor is, ha emellett az autóbusz közlekedés továbbra is megmaradna a
jelenlegi magas szolgáltatási szinten.
Érdemes továbbá részletesen megvizsgálni, hogy pontosan hol, milyen módon lehetne Čúnovo
részére egy külön vasúti megállóhelyet létesíteni.

6.10.3. Magyar állampolgárok szlovákiai munkavállalása
Egy 2012-es adat szerint kb. 2000 magyar állampolgár dolgozott akkor Szlovákiában, ennek
harmada, durván 600-700 munkavállaló Pozsony környékén, döntően az autóiparban. Arról nincs
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adat, hogy közülük hányan laknak még mindig Magyarországon és ezen belül is a jelen vizsgálat által
érintett területen.
A pozsonyi Volkswagen gyár a várostól kb. 10 km-re északra fekszik, ide még a Nové Mestóig
közlekedő vonatokkal is igen körülményesen, két átszállással lehetne eljutni. Emiatt a jegyár
bevételek becslése során ezeket nem vettük figyelembe, hiszen ha abból indulunk ki, hogy a fenti
600-700-as Pozsony környéki magyar munkavállalói számból 20% munkavállaló (kb. 130 fő), az
érintett magyar településeken (Rajka, Bezenye, Hegyeshalom) lakik akkor közülük relatív kevesen,
csak kb. 5%, azaz 7-8 fő használná a vasutat napi szinten, ami a bevételek szempontjából szinte
elhanyagolható.
Természetesen amennyiben később részletesebb vizsgálatokra, felmérésekre kerül sor, fontos
szempont kell, hogy legyen a magyar munkavállalók szlovákiai ingázási szokásainak pontosabb
felmérése is.

6.10.4. Szlovák állampolgárok magyarországi munkavállalása
A 2007-2008-as válság kitörése előtt a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ adatai
szerint kb. 10 000 regisztrált szlovák munkavállaló dolgozott az Észak-Dunántúlon. Ez a válság után
2009-re 6-7000-re csökkent, majd ezt a számot tovább csökkentette a komáromi Nokia gyár 2014es bezárása. Jelenleg az esztergomi Suzuki gyár az egyetlen ismert, szlovák állampolgárokat jelentős
számban foglalkoztató gépjárműipari vállalat. A győri Audi gyár jelenleg is nagy számban
foglalkoztatna szlovák állampolgárokat és ennek érdekében folyamatos toborzó és marketing
tevékenységet is folytat, azonban az ott dolgozó szlovák állampolgárok száma – vélhetően a szlovák
oldali munkahelykínálat és bérek növekedése miatt – 2014-ben mindössze 100 fő körül volt.
Ennek alapján egyelőre nem azonosítható olyan, a vizsgált vasútvonalszakaszhoz elfogadható napi
utazási távolságra lévő magyarországi munkahely, amely jelentősebb számú szlovák állampolgárt
vonzana.
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6.10.5. Turizmus és bevásárló turizmus
Az új összeköttetés révén egyértelműen erősödhetne a pozsonyi és a győri régiók közötti napi
turizmus, beleértve akár a jelenleg igen erős Szlovákiából Győrbe tartó bevásárló turizmus egy
részét. Ez az utasáramlat főként a szombati napokon lenne intenzívebb, jórészt a hétközbe
ingázókat pótolná. A vasárnapi bevásárló turizmus csak minimális lehet, hiszen 2015. március 15-től
az ezek célpontjául szolgáló nagyobb győri bevásárlóközpontok vasárnap zárva vannak.
A turizmus, szabadidő, vásárlás okból várható kereslet szám szerinti, még nagyságrendi becsléséhez
is további kikérdezésekre, vizsgálatokra lenne szükség, ugyanis ezekhez a TransHUSK projektben
eddig felmért eredmények nem adnak megfelelő kiindulási alapot. Ennek oka, hogy a közös
határszakaszon 2013-ban kikérdezettek utazási szokásai merőben eltérnek a Pozsony – Rajka –
Hegyeshalom régióétól, ugyanis ott a munkába és iskolába átjárás együttesen csak az összes
utazások 5-6%-át képviselte.
Az csak tehát feltételezhető, hogy a korábbiakban nagyságrendileg felbecsült napi ingázó számhoz
képest a turisták száma nagyságrendekkel kisebb lenne. A várható jegyár bevételekhez szükséges
volt egy kiinduló, igen óvatos becslésre, ennél összesen egy átlagos hétköznapon napi 30 fő Pozsony
– Győr – Pozsony illetve 30 fő Győr – Pozsony – Győr viszonylatban menettérti jegyet vásárló
turistát vettünk alapul, akiknek 80%-a Győr – Petržalka viszonylatban, 20%-a Győr - Nove Mestó
viszonylatban utazott.

6.11. A fejlesztési változatok pénzügyi, gazdasági vonatkozásai
6.11.1. Jegyárbevételek

Az előző fejezetekben alapján, ahol egy javasolt tarifarendszer valamint menetrendi változatok
kerültek kidolgozásra, kalkulálható az a többlet jegyárbevétel, amely a vasúti közlekedés
megindulásával várható. Amint azt a tarifarendszer ismertetésekor is kiemeltük, nagy szerepe van a
jegyárbevételek alakulásában annak, hogy a szlovák oldalon 2014. novembertől igen jelentős utazói
rétegek részére ingyenessé vált a vasúti utazás. Ez, jól lehet, növeli az utasok számát, azonban a
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teljes árat fizetők részére akár elriasztó hatású is lehet a főként reggeli csúcsidőben megnövekedett
zsúfoltság miatt.
A számítások során km alapon megtörtént a változatonkénti jegyárbevételek magyar – szlovák
oldali elkülönítése is annak érdekében, hogy a szlovák oldali finanszírozási szükséglet a döntéshozók
számára rendelkezésre álljon.

Éves számított jegyárbevételek [EUR]
csak HU-SK viszonylatban és SK belföld
Min-1
Min-2
Közepes
Maximum*
50 771
86 805
88 649
89 800
69 579
191 492
218 372
230 344
120 656
278 297
307 021
320 144

Vonalszakasz
Hegyeshalom – Rajka
Rajka – Bratislava
Összesen

67. táblázat: Árbevételek éves alakulása változatonként
(* Maximum változat jegyárbevételek: a nemzetközi gyorsvonatok nélkül)

A számításokból egyértelműen kitűnik, hogy a fejlesztések hatására jelentkező, változatról
változatra növekvő többlet jegyárbevétel szinte teljes mértékben a szlovák oldalon jelentkezik. Ez
abból következik, hogy a magyar oldalon csak az igen csekély Győr – Rajka, Hegyeshalom – Rajka,
Bezenye – Rajka és Rajka – Rajka országhatár relációk bevétele jelenik meg, ezzel szemben a
nagyobb utasforgalmat adó Rajka országhatár- Pozsony és Rusovce – Pozsony viszonylatok szlovák
oldalon termelnek bevételeket a Magyarországról jövő egyéb relációk mellett.

6.11.2. Üzemeltetési költségek
Az üzemeltetés költségei alapvetően a következő tételekből épülnek fel:


vasúti pályahasználati díjak
o MÁV: Hegyeshalom állomás
o GYSEV: Hegyeshalom állomás (kiz.) – Rajka – országhatár
o ŽS: országhatár – Bratislava Nové Mesto



jármű díja
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személyzet költsége

Emellett a forgalom újraindítása miatt felléphetnek olyan, jelen számításokban nem figyelembe vett
költségek, mint a felújított és újra megnyitott állomások, megállóhelyek megnövekedett takarítási,
fenntartási, személyzeti, energia költségei.
Az üzemeltetési költségek számításához a GYSEV Zrt. által 2013-ban számított, napi 6 db
Hegyeshalom – Bratislava Petržalka vonatpárra megadott napi költségbecslés volt a kiindulási pont.
Ennek során a GYSEV a saját diesel üzemű un. Jennbacher motorvonatait adta meg. Feltételezhető,
hogy amennyiben hosszabb és korszerűbb villamos motorvonatok (pl. Stadler FLIRT)
üzemeltetéséről lenne szó, akkor ezek a költségek jármű díj oldalról emelkednének, viszont az
energia díja a Jennbacher motorvonatokéhoz képest csökkenne.
A hétköznapra számított menetrendek természetesen nem elegendőek éves szintű számításokhoz
ezért változatonként a hétvégente közlekedő vonatszámokat is meg kellett határozni:


M-1 menetrendi változat (és Min-1 kombinált változat) esetében változatlan, a napi 4
vonatpár hétvégén és ünnepnapokon is változatlanul közlekedne



M-2 menetrendi változat (és Min-2, Közepes kombinált változatok) esetében a napi 10
vonatból 6 vonat maradna hétvégén és ünnepnapokon



M-3 változat: a további 2 nemzetközi vonatpárból 1 egész évben, 1 pedig csak a nyári
menetrendi időszakban, vagyis az év 3 hónapjában közlekedne, azaz éves szinten 1,25
nemzetközi gyors.

Ezek alapján változatonként és évente a következő üzemeltetési költségek jelennek meg a szlovák –
magyar oldalon.
Fontos különbség a változatok költségeinek összehasonlítása során, hogy a magyar oldalon csak a
jelenlegi menetrendhez képesti többlet vonatszám költsége jelenik meg, amely a M-1 menetrendi
változat esetében például mindössze egy új vonatpárt jelent, a többi 3 vonatpár belföldön ma is
közlekedik! A szlovák oldalon természetesen minden vonat többletköltségként jelenik meg.
Vonalszakasz

Vonat közlekedtetési többletköltségek [EUR] a jelenlegi
menetrendhez képest évente változatonként
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Min-1
65 970
207 498
273 467

Hegyeshalom –Rajka
Rajka – Bratislava
Összesen

Min-2
277 434
590 307
867 741

Közepes
277 434
590 307
867 741

Maximum
524 821
922 150
1 446 971

68. táblázat: Üzemeltetési költségek éves alakulása változatonként

A

javasolt,

a

közösségi

közlekedésben

versenyképes

tarifarendszer

alapján

számított

jegyárbevételek és az üzemeltetési költségek összevetését – bevétel/költség hányados formájában az alábbi táblázat mutatja.
Vonalszakasz
Hegyeshalom –Rajka
Rajka – Bratislava
Összesen

Jegyárbevétel / üzemeltetési költség hányados [%]
Min-1
Min-2
Közepes
Maximum
77%
31%
32%
17%
34%
32%
37%
25%
44%
32%
35%
22%

69. táblázat: Jegyárbevétel / üzemeltetési költség hányados alakulása változatonként

A 69. táblázat adataiból egyértelműen kitűnik, hogy


a Min-1 változatban a magyar oldalon kiemelkedően jó a költségfedezeti arány. Ennek
feltétele azonban az, hogy valóban olyan menetrendben közlekedjen a 4 vonatpár,
amelyben a jelenlegihez képest csak 1 új vonatpár kell, a többi a meglévők
meghosszabbítása lenne. Amennyiben a nemzetközi átmenetet a magyar oldalon is teljesen
új viszonylatokkal oldanák meg, ezek a mutatók jóval kedvezőtlenebbé válnának.



a Min-2 és Közepes változatok esetében a jegyárbevételek a költségek kb. harmadát fedezik,
a fennmaradó költséget a megrendelő szlovák és magyar állam kell fizesse. Ennek a hiányzó
költségnek egy tekintélyes része az a kiesett költség, amely a különböző kedvezmények
miatt nem jelentkezik bevételként. Ez nem csak a kedvezményes kategóriájú jegyekre
vonatkozik, hiszen a teljes árú jegyek árszintje is egy 55-60%-os mérséklést jelent a
nemzetközi viszonylatban szokásoshoz képest!



a Maximum változat esetében erősen torzítottak az adatok, mivel a nemzetközi
gyorsvonatok átmenő utasainak vizsgált vonalszakaszra eső jegyárbevételével nem számol,
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költségével azonban igen. Az külön részletes elemzést igényelne, hogy pl. egy Varsó – Split
nemzetközi vonatjegy mennyibe kerülne, és annak mekkora része esne pont erre a
szakaszra.

6.11.3. Beruházási költségek
A 6.8.2 fejezetben ismertetett infrastrukturális változatok becsült beruházási költségeit tételesen az
5. melléklet tartalmazza. Ennek változatonkénti és helyszínenkénti becsült költségeit az alábbi 70.,
71. és 72. táblázatok tartalmazzák. Ezeket az alábbi 186. ábra összegezi.
Megállapítható, hogy a minden változatban előforduló Bezenye és Rusovce igényli a legtöbb
ráfordítást, illetve a Maximum változatban Čúnovo megállóhely létesítése jelentene még egy
jelentősebb költségtételt.

1 200 000
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1 000 000

800 000

Bratislava Nové Mesto állomás

Bratislava Petrzalka állomás
600 000

Rusovce állomás
Čunovo megállóhely (új)

400 000

Rajka állomás
Bezenye megállóhely
Hegyeshalom állomás

200 000

Becsült
beruházási
költség [EUR]
IN-1 (Min-1,
Min-2)

Becsült
beruházási
költség [EUR]
IN-2 (Közepes)

Becsült
beruházási
költség [EUR]
IN-3
(Maximum)

186. ábra: Változatonkénti és helyszínenkénti beruházási költségek

Tétel
szám

Helyszín
IN-1 változat

Becsült beruházási
költség [HUF]

Becsült beruházási
költség [EUR]

1

Bezenye megállóhely

2 700 000

9 000

2

Rusovce állomás

6 100 000

20 333

ÖSSZESEN

8 800 000

29 333

IN-1

70. táblázat: Becsült beruházási költségek az IN-1, minimális infrastruktúra változatra (=Min-1 és Min-2 kombinált
fejlesztési változatok)

Tétel
szám

Helyszín
IN-2 változat

1

Bezenye megállóhely

2

Rajka állomás

3

Rusovce állomás

4
5
IN-2

Becsült beruházási
költség [HUF]

Becsült beruházási
költség [EUR]

40 000 000

133 333

7 000 000

23 333

30 900 000

103 000

Bratislava Petzralka állomás

2 000 000

6 667

Bratislava Nové Mesto állomás

4 000 000

13 333

83 900 000

279 667

ÖSSZESEN

71. táblázat: Becsült beruházási költségek az IN-2, közepes infrastruktúra változatra (=Közepes kombinált fejlesztési
változat)

Tétel
szám

Helyszín
IN-3 változat

Becsült beruházási
költség [HUF]

Becsült beruházási
költség [EUR]

1

Hegyeshalom állomás

17 000 000

56 667

2

Bezenye megállóhely

82 000 000

273 333

3

Rajka állomás

20 000 000

66 667

4

Čúnovo megállóhely (új)

79 000 000

263 333

5

Rusovce állomás

100 000 000

333 333

6

Bratislava Petržalka állomás

5 000 000

16 667

7

Bratislava Nové Mesto állomás

47 000 000

156 667

350 000 000

1 666 667

IN-3

ÖSSZESEN

72. táblázat: Becsült beruházási költségek az IN-3, Maximális infrastruktúra változatra (=Maximális kombinált fejlesztési
változat)
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6.12. Értékelés és javaslatok
Jelen vizsgálat elsődleges célja volt, hogy megvizsgálja, érdemes-e további részletesebb
tanulmányokat készíteni, egyeztetéseket folytatni a vizsgált vasútvonal személyforgalmának
újraindítása érdekében. Erre a válasz egyértelmű igen, hiszen – főleg Rajka és Rusovce esetében –
várhatóan jelentősebb utasforgalom jelentkezne a vonalon.
A vasútvonalon a személyforgalom ismételt megindulásának nincs műszaki akadálya, azonban
elsősorban Rusovce állomásom és Bezenye megállóhelyen javasolt a vasúti utasforgalmi és az
intermodalitást szolgáló létesítmények erőteljesebb fejlesztése.
A megelőző, hasonló témájú vizsgálatok is megerősítik a közösségi közlekedést használó utasok igen
nagyfokú árérzékenységét, ezért jelentősebb utasszámot csak egy az egyéni és a buszos
közlekedéssel versenyképes tarifaszínvonallal lehet elérni. Jelen vizsgálatból azonban az is
egyértelművé vált, hogy egy ilyen tarifarendszerből csak várhatóan annyi jegyárbevételt lehet
elérni, amely az üzemeltetési költségeket csak kb. harmadrészben tudja fedezni. Amennyiben egy
sokkal magasabb, kedvezményeket sokkal kevésbé alkalmazó tarifarendszer kerülne bevezetésre,
akkor nagyságrenddel kevesebb utas venné igénybe a vasutat.
A jelen vizsgálatban meghatározott kombinált változatok főbb pénzügyi mutatóit az alábbi 73.
táblázat foglalja össze.
Főbb mutatók

Min-1

Jegyárbevételek
Üzemeltetési költségek
Jegyárbevételek költségfedezeti
aránya
Beruházási igény

Min-2

Közepes

Maximum

120 656
273 467

278 297
867 741

307 021
867 741

320 144
1 446 971

44%

32%

35%

22%

2933

2933

279 667

1 166 667

73. táblázat: Főbb pénzügyi mutatók változatonként

A fenti táblázatból szigorúan fiskális szempontból a Min-1 változat tűnik ki a legmagasabb
költségfedezeti hányadossal, azonban a jegyárbevétel (vagyis a vasutat igénybe vevő utasok száma)
itt várhatóan messze elmarad a következő, Min-2 változatétól. A Közepes változat előnye, hogy a
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magasabb infrastruktúra oldali szolgáltatási színvonalból adódóan, változatlan menetrend mellett a
Min-2 változathoz képest megemelkednek a jegyárbevételek.
A fenti számok alapján egyértelműen javasolt egy részletesebb vizsgálat keretében egy
költség/haszon elemzés elkészítése is, amelyben a változatok beruházási költségeinek megtérülési
számítása alapján lehetne a változatokat - vagy azok szükség szerinti módosításait - egymással
megalapozottan összehasonlítani.
Fontos leszögezni, hogy egy későbbi, közlekedési és forgalmi modellen alapuló vizsgálat kell
meghatározzon, pontosítson olyan, a fenti mutatók szempontjából kulcsfontosságú input adatokat,
mint a régiónkénti, településenként modal-split, az utasok módváltási hajlandósága illetve részletes
utazási szokásai. Mivel ezek jelenleg csak korlátozottan illetve becslésekkel lettek meghatározva, a
fenti mutatók egy részletesebb, későbbi vizsgálat során jelentősen módosulhatnak!
Arra viszont már a fenti adatok alapján is nagy biztonsággal lehet arra következtetésre jutni, hogy a
vonal menti településeken tapasztalható és az elmúlt kb. 10 év rendkívül intenzív, jelenleg is folyó
szlovák-magyar migrációs folyamata köveztében van létjogosultsága a vasúti kapcsolat
visszaállításának! Ez elsősorban szlovák állampolgárok Pozsonyba eljutását segítené, ehhez képest
sokkal kisebb számban vennék igénybe magyar állampolgárok ezt a vasúti összeköttetést.
Megállapítható tehát, hogy a vasúti forgalom visszaállítása nem csak egy általában a határok
átjárhatóságát elősegítő, elsősorban szlovák oldali (közlekedés)politikai döntés kérdése
(feltételezve, hogy magyar oldalon ez a készség megvan), hanem folyamatosan növekvő számú
szlovák állampolgár mindennapi utazási körülményeit, azaz mindennapi életét nagyban befolyásoló
döntés.
A fentiek alapján javasolt a következő további lépések, intézkedések megtétele:
Rövidtávon:


A Min-2 kombinált változatban megadott menetrendhez hasonló szolgáltatási színvonalú
menetrend véglegesítése, leegyeztetése, megrendelői hátterének biztosítása.



A változatban javasolt, minimálisan szükséges beavatkozások meghozatala.
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A vasúti forgalom akár 2015/2016 menetrendi időszaktól történő megindítása

Középtávon:


Az Európai Unió követelményeinek megfelelő részletes megvalósíthatósági tanulmány
elkészítése, amelynek részeként terület specifikus kikérdezésekre, forgalomszámlálásokra
alapuló forgalomi modell alapján lehet megvizsgálni a menetrendi, tarifális változatokat,
gépjárműről, autóbuszról vasútra történő módváltási hajlandóságot, a kapcsolódó, részben
párhuzamos autóbuszvonalak sűrűségének, hálózati rendszerének felülvizsgálatát.



Az Európai Unió követelményeinek megfelelő Környezetvédelmi Hatásvizsgálat és
Natura2000 hatásbecslések elkészítése



A tanulmányban kiválasztott változat alapján a szükséges fejlesztések részletes műszaki
előkészítése, megtervezése.



Célszerűen határon átnyúló HU-SK vagy egyéb uniós támogatás megszerzése a projekthez.



2016-2018 között a javasolt „Közepes” illetve „Maximum” kombinált változatok szerinti
beavatkozások megvalósítása.
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7. Mellékletek
7.1.

A magyar oldal helyzetelemzésének hátterét képező táblázatok
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74. táblázat: Lakosság száma (fő)
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2

75. táblázat: Terület (km )
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2

76. táblázat: Népsűrűség (fő/km )

534

77. táblázat: Lakosszám változása (fő)

78. táblázat: Bruttó hazai termék - GDP (€)

535
79. táblázat: Egy főre jutó bruttó hazai termék - GDP (€)

80. táblázat: Foglalkoztatási ráta (%)
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81. táblázat: Munkanélküliek száma (fő)
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82. táblázat: Tartós (180 napnál hosszabb idejű) munkanélküliek száma (fő)

83. táblázat: Foglalkoztatottak száma az agráriumban (fő)
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84. táblázat: Foglalkoztatottak száma az iparban (fő)

85. táblázat: Foglalkoztatottak száma a szolgáltatásokban (fő)
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86. táblázat: A 250 főnél több alkalmazottat foglalkoztató cégek száma (db)
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87. táblázat: Az oktatásban foglalkoztatottak száma (fő)
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88. táblázat: A középfokú végzettségű lakosok száma (fő)
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89. táblázat: A felsőfokú végzettségű lakosok száma (fő)
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90. táblázat: A középiskolai tanulók száma (fő)
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91. táblázat: Főiskolai és egyetemi hallgatók száma (fő)

92. táblázat: 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma (db)

545

546

93. táblázat: Vendégek száma (fő)
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94. táblázat: Vendégéjszakák száma (fő)
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95. táblázat: Szállásférőhelyek száma (fő)
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96. táblázat: Külföldi vendégéjszakák száma (fő)
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97. táblázat: Átlagos tartózkodási idő (nap)

7.2.

Jó gyakorlatok gyűjteménye

A partner(ek) neve

Levél Község Önkormányzata, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata,
Hegyeshalom Község Önkormányzata

A jó gyakorlat /
projekt címe:

„Az 1. sz. főutat tehermentesítő kerékpárút építése Mosonmagyaróvár – Levél –
Hegyeshalom – Országhatár közötti szakaszon"

Kapcsolódó cél:

Kerékpárforgalmi létesítmények építése

A jó gyakorlat /
projekt célja:

A kerékpárút hálózat fejlesztés elsődleges célja a biztonságos, balesetmentes és
környezetkímélő kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése, valamint
közvetlen kapcsolat létrehozása a települések között és a határ menti térségek
között.

A projektgazda
elérhetősége

varosfejlesztes@mosonmagyarovar.hu, polghiv@hegyeshalom.hu

A jó gyakorlat /
projekt rövid
bemutatása:

A kivitelezés során a következő szakaszok épültek meg: Mosonmagyaróvári
szakasz (Barátság úttól Levél irányába) 1 565 m, Levéli szakasz 3 849 m,
Hegyeshalom (kelet: 784 m, nyugat: 2 481 m) 3 295 m, összesen 8.709 m. A négy
szakaszon belül az M-15 fél-autópálya alatt meglévő (1,3 km) és a Hegyeshalom
belterületi szakasszal (2, 3 km) együtt a Mosonmagyaróvár - Országhatár közötti
teljes szakasz hossza 12,3 km. A 2,6 m széles kerékpárút 2 rétegű aszfalt
pályaszerkezettel épült meg, s az útvonalhoz létesítettek pihenőket,
fénysorompós vasúti átkelőt is (Hegyeshalom Ny-i szakaszon).
A kerékpárút biztonságos kapcsolatot teremt a meglévő térségi kijelölt
kerékpárutakkal: a tájékoztató táblák az EuroVelo6 kerékpárút hálózat részét
képező Szigetközi kerékpárút, valamint a Fertő menti kerékpárút felé terelik a
turistákat.
Projekt összköltsége: 362.600.000,-Ft
Támogatás: Új Széchenyi Terv keretében
http://mosonmagyarovar.hu/turizmus_es_gazdasag/22/palyazatok.html

A jó gyakorlat
hivatalos
weboldala

http://www.hegyeshalom.hu/data/level_kerekpar_projekt_tajekoztato20110721
.pdf
http://www.level.hu/index.php?modul=palyazat-kerekparut

Kapcsolódó
weboldalak:

nem ismert
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A partner(ek) neve

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, Gönyű Község Önkormányzata

A jó gyakorlat /
projekt címe:

Győr- Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő intermodális központ közlekedési
kapcsolatainak fejlesztése

Kapcsolódó cél:

Intermodális központok külső közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése

A jó gyakorlat /
projekt célja:

A Győr- Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő Intermodális Központ lehetővé teszi
a vasúti, a közúti és a kikötői áruszállítás összekapcsolását. A beruházással
Nyugat-Dunántúl legnagyobb közlekedési terminálja jött létre, amely
környezetkímélő módon biztosítja az áruk szabad áramlását és a régió
áruforgalmának optimális bonyolítását.

A projektgazda
elérhetősége

pinter@portofgyor.hu
A beruházás során:
- elkészült egy teljesen közművesített 25 hektáros terminál,
- a vasúti és közúti forgalmat bevezették a kikötőbe, ennek érdekében az 1.
számú főút 1,5 km-es szakaszát új nyomvonalra helyezték, és elkészült egy közúti
felüljáró is,

A jó gyakorlat /
projekt rövid
bemutatása:

- megépült egy ötvágányú vasúti átadó-átvevő állomás, melynek saját vasúti
távközlését is kiépítették, valamint csatlakozott a MÁV számítógépes irányító
rendszeréhez is,
- elkészült egy 8,5 km hosszú összekötő vágány, melynek feladata az
összeköttetés biztosítása a Győr-Gönyű kikötő és a Budapest-Hegyeshalom vonal
között. Az iparvágány építése miatt egy 3400 m2 zajvédő falat is felhúztak.
Projekt összköltsége: 9.714.000.000,-Ft
Támogatás: Új Széchenyi Terv keretében

A jó gyakorlat
hivatalos
weboldala

http://epulettar.hu/projekt/gyor-gonyu-orszagos-kozforgalmu-kikoto-gyorgonyu

Kapcsolódó
weboldalak:

http://epulettar.hu/projekt/gyor-gonyu-orszagos-kozforgalmu-kikoto-gyorgonyu
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A partner(ek) neve

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, Abda Község Önkormányzata

A jó gyakorlat /
projekt címe:

Kerékpárút-építés Győr és Abda között

Kapcsolódó cél:

Kerékpárforgalmi létesítmények építése

A jó gyakorlat /
projekt célja:

A fejlesztéssel biztonságos és komfortos kerékpáros kapcsolat jött létre a
települések között, lehetővé vált a meglévő kerékpáros forgalom szabályos
levezetése a kerékpáros közlekedés számára tiltott és rendkívül
balesetveszélyes 1. sz. főútról.

A projektgazda
elérhetősége

telepulesuzemeltetes@abda.hu, gyor@gyor-ph.hu

A jó gyakorlat /
projekt rövid
bemutatása:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Abda Község Önkormányzatával
közösen, konzorciumi együttműködés formájában valósította meg a két
települést összekötő 3114,11 m hosszú, nemzetközi szabványoknak is
megfelelő, 2,60 m szélességű kerékpárutat.
Projekt összköltsége: 226.709.679,-Ft
Támogatás: Új Széchenyi Terv keretében

A jó gyakorlat
hivatalos weboldala

http://palyazat.gov.hu/download/34641/Palyazati_utmutato_Kerekparut_hal
ozat_fejlesztese.pdf

Kapcsolódó
weboldalak:

http://palyazat.gov.hu/download/34641/Palyazati_utmutato_Kerekparut_hal
ozat_fejlesztese.pdf
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A partner(ek) neve

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

A jó gyakorlat /
projekt címe:

Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése

Kapcsolódó cél:

Kerékpárforgalmi létesítmények építése

A jó gyakorlat /
projekt célja:

Győr Megyei Jogú Város négy központi településrészének (Marcal- NádorAdy- és Gyárváros) kerékpáros közlekedése vált biztonságosabban
kerékpározhatóvá azáltal, hogy a kerékpározás szempontjából egy szerves
funkcionális egység jött létre.

A projektgazda
elérhetősége

gyor@gyor-ph.hu

A jó gyakorlat /
projekt rövid
bemutatása:

Összesen 5866 m kerékpárút épült meg. 20 forgalmi csomópont kerül
átalakításra a kerékpáros közlekedés előnyben részesítésének érdekében, s a
beruházás során 7 közintézménynél kialakítottak kerékpártámaszokat is.
Projekt összköltsége: 206.795.654,-Ft
Támogatás: Új Széchenyi Terv keretében

A jó gyakorlat
hivatalos weboldala

http://hirek.gyor.hu/cikk/befejezodott_a_gyor_megyei_jogu_varos_kerekparf
orgalmi_halozatanak_fejlesztese_projekt.html

Kapcsolódó
weboldalak:

http://hirek.gyor.hu/cikk/befejezodott_a_gyor_megyei_jogu_varos_kerekparf
orgalmi_halozatanak_fejlesztese_projekt.html
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A partner(ek) neve

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – Győr, Regionálna rozvojová agentúra
ISTER Dunajská Streda (ISTER Régiófejlesztési Ügynökség Dunaszerdahely),
Dunakiliti Község Önkormányzata, Samospráva obce Dobrohošť (Doborgaz
Község Önkormányzata)

A jó gyakorlat /
projekt címe:

Dunakiliti - Doborgaz (Dobrohošť) gyalogos és kerékpáros híd

Kapcsolódó cél:

Kerékpárforgalmi létesítmények építése (további kapcsolódás: Turisztikai
vonzerők fejlesztése)

A jó gyakorlat /
projekt célja:

Dunakilitit és Doborgazt összekötő híd a határtérségben a mikrorégió egyik
fontos fejlesztése lehet, mivel szerves kapcsolódást jelent a magyar és a
szlovák területek kerékpáros közlekedése és gyalogos forgalma terén. A híd
építését a tervek szerint 2016-ban kezdik meg, és várhatóan 2017-ben kerül
átadásra.

A projektgazda
elérhetősége

info@vvb.sk

A jó gyakorlat /
projekt rövid
bemutatása:

A gyalogos- és kerékpárhíd megépítésére hat variáció készült, mindegyiket
megvizsgálták és véleményezték az illetékes szervek. A környezetvédelmi
minisztérium az E variáns megvalósítását javasolja. Ennek alapján a hidat az
1841,5. folyamkilométernél építik meg, a folyó két partján levő bekötőutakkal
együtt összesen 2547 méter új út épül. A függőhíd 474 méter hosszú lesz,
tartóoszlopa az E variáns alapján V alakú.
Projekt összköltsége: 1.077.700 EUR
Támogatás: Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013

A jó gyakorlat
hivatalos weboldala

http://dobrohost.sk/wp-content/uploads/2013/11/info-SR-HU-k-projektuMOST.pdf

Kapcsolódó
weboldalak:

http://dobrohost.sk/wp-content/uploads/2013/11/info-SR-HU-k-projektuMOST.pdf
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A partner(ek) neve

Halászi Község Önkormányzata, Darnózseli Község Önkormányzata

A jó gyakorlat /
projekt címe:

Duna-menti kerékpárút III. ütem 4. szakaszának Halászi és Darnózseli közötti
külterületi 8 km hosszú kerékpárút építése révén Szigetköz turisztikai
fejlesztése

Kapcsolódó cél:

Aktív turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés

A jó gyakorlat /
projekt célja:

Az új útszakasz megépítése része Szigetköz turisztikai fejlesztésének, amely
kedvelt célpontja a hazai és nemzetközi kerékpáros turizmusnak. Cél a
balesetmentes és környezetkímélő közlekedés feltételeinek megteremtése,
valamint a közvetlen kapcsolat létrehozása a határ menti térségek és
Szigetköz települései között. Az útvonallal lehetőség nyílik a hazai és külföldi
turisták aktív kikapcsolódására, az új kerékpárút megközelíthetővé teszi a
turisztikai látnivalókat, továbbá népszerűsíti az egészséges életmódot.

A projektgazda
elérhetősége

polgarmester@halaszi.hu, hivatal@darnozseli.hu

A jó gyakorlat /
projekt rövid
bemutatása:

A projekt keretében 8 km hosszú kerékpárút épült meg, elősegítve az érintett
falvak és magának a Szigetköznek a turisztikai fejlődését. A fejlesztés része
volt a Nováki-főcsatorna felett elkészült 8,0 méter hosszú és 3,5 méter széles
vasbeton híd, továbbá kialakítottak négy kerékpár támaszt, illetve két
pihenőhelyet, nádtetős, nyitott eső-beállókkal.
A kiépült kerékpárút csatlakozott a már kiépült országos kerékpárút
törzshálózathoz [Felső-Dunamente kerékpárút (EuroVelo 6)].
Projekt összköltsége: 248.296.000,-Ft
Támogatás: Nemzeti Fejlesztési Terv

A jó gyakorlat
hivatalos weboldala

http://palyazat.gov.hu/download/13229/ROP%20turizmus%20%C3%A9rt%C3
%A9kel%C3%A9s.pdf

Kapcsolódó
weboldalak:

http://palyazat.gov.hu/download/13229/ROP%20turizmus%20%C3%A9rt%C3
%A9kel%C3%A9s.pdf

556

A partner(ek) neve

Nyergesújfalu Város Önkormányzata

A jó gyakorlat /
projekt címe:

Nyergesújfalu - Bajót települések közötti kerékpárút

Kapcsolódó cél:

Kerékpárforgalmi létesítmények építése

A jó gyakorlat /
projekt célja:

Bajót lakói ezen az úton tudják megközelíteni a mikrotérségi központban lévő
oktatási intézményeket, hivatalokat, bevásárlóközpontokat, közlekedési
csomópontokat. Ezen felül turisztikai szempontokból is hasznos a kerékpárút
megépítése, mivel bővíti a Duna vonalában lévő kerékpáros úthálózatot,
ezáltal is serkentve a térség turisztikai potenciálját.

A projektgazda
elérhetősége

titkarsag@nyergesujfalu.hu
A kerékpárosbarát települést (Nyergesújfalu) és Bajótot összekötő út kapcsán
a következő projektelemek megvalósulására került sor:

A jó gyakorlat /
projekt rövid
bemutatása:

-

a 1125. számú országos közút mellett mintegy 3,1 km hosszúságú, 2,5
m átlagszélességű kerékpárút kiépítése;
az útvonal mentén parkosítás és tereprendezés.

Projekt összköltsége: 154.953.810,-Ft
Támogatás: Új Magyarország Fejlesztési Terv
A jó gyakorlat
hivatalos weboldala

http://www.nyergesujfalu.hu/index.php/component/content/article/2-nemkategorizalt/119-kerekparut

Kapcsolódó
weboldalak:

http://www.nyergesujfalu.hu/index.php/component/content/article/2-nemkategorizalt/119-kerekparut
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A partner(ek) neve

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, Vértesszőlős Község
Önkormányzata, Tata Város Önkormányzata, a Komárom – Esztergom Megyei
Sportszövetségek Szövetsége

A jó gyakorlat /
projekt címe:

Tatabánya - Vértesszőlős - Tata településeket összekötő közlekedési célú
kerékpárút építése az Által-ér mentén

Kapcsolódó cél:

Kerékpárforgalmi létesítmények építése

A jó gyakorlat /
projekt célja:

A projektgazda
elérhetősége

A projekt átfogó célja a régió fejlődésének elősegítése, az érintett lakosság
életkörülményeinek javítása, hosszú távú célja a települések közötti gépjárműforgalom csökkentésével a környezet védelme. Az Által-ér völgyi kerékpárút
kialakítása növeli a közlekedés biztonságát és lehetőséget teremt a
hivatásforgalmi kerékpározás elterjedéséhez Tata – Vértesszőlős – Tatabánya
települések között.
A kerékpárút kiépítését indokolja, hogy az 1. számú főút, - mely a térség
legjelentősebb forgalmát bonyolító útvonal a három település között – erős
emelkedők, beláthatatlan kanyarok miatt alkalmatlan a biztonságos
kerékpározásra, az út műszaki átalakítása nem megoldható a szűk
keresztmetszeti lehetőségek és a többszörös hídátívelések miatt. A
balesetveszély ellenére azonban a kerékpáros-forgalom igen jelentős.
projekt@tata.hu
A projekt keretében 6,8 km hosszú, 2,7 m széles, önálló, kétirányú kerékpárút
épült meg, melynek a kerékpáros forgalma meghaladja a napi 2000 főt. A
kerékpárút végpontjain és leágazásánál meglévő, illetve tervezett,
fejlesztendő kerékpárutakhoz kapcsolódik, a projekt során a létesítményhez
pihenőhely, illetve kerékpártároló is elkészült.
Műszaki adatok röviden:
-

A jó gyakorlat /
projekt rövid
bemutatása:

-

-

önálló vonalvezetésű, kétirányú, elsőrendű kerékpárút, tervezési
osztályba sorolás: K.VII és B. VII. B hálózati funkció
út hossza 6781,19 m, főpálya: 6416,07 fm, Vértesszőlősi bekötőág
365,12 fm
út szélessége: főpálya: 2,70 m , főpálya elején 42,0 m hosszban
egyesített gyalog – és kerékpárút 3,60 m, M1 autópálya alatti
átvezetésnél: 1,80 m , híd átvezetésnél: 3,10 m ,
Fáklya utcai parkolók: 23 db merőleges parkolóhely, méret: 5,0 X 2,50
m, parkolókat kiszolgáló út: 102,38 m hosszú és 5,0 m szélességű
Híd: 16 m szabadnyílású kerékpáros híd, teljes hossza: 20,60 m,
szélessége korlátok között: 3,10 m , teljes szélesség: 3,65 m

Projekt összköltsége: 444.520.057,-Ft
Támogatás: Új Széchenyi Terv
A jó gyakorlat
hivatalos weboldala

http://www.tata.hu/12805/atadtak_a_kerekparutat
http://www.tata.hu/8598/tatabanya_vertesszolos_tata_telepuleseket_osszek
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oto_kozlekedesi_celu
http://tatabanya.hu/fooldal/felso_menu/hirek/gazdasag/felavattak_a_kerekp
arutat.html
http://www.vertesszolos.hu/gen/pro/mod/cik/cik_szoveg_kiiras.php?i_szo_a
zo=885
http://www.tata.hu/12805/atadtak_a_kerekparutat

Kapcsolódó
weboldalak:

http://www.tata.hu/8598/tatabanya_vertesszolos_tata_telepuleseket_osszek
oto_kozlekedesi_celu
http://tatabanya.hu/fooldal/felso_menu/hirek/gazdasag/felavattak_a_kerekp
arutat.html
http://www.vertesszolos.hu/gen/pro/mod/cik/cik_szoveg_kiiras.php?i_szo_a
zo=885

A projekt logója
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A partner(ek) neve

Tata Város Önkormányzata, Tatabánya Város Önkormányzata, Vértes Volán
Zrt., Tatai Kistérségi Többcélú Társulás,

A jó gyakorlat /
projekt címe:

Tatabánya, Tata, valamint a tatabányai és tatai kistérség közúti közösségi
közlekedésének fejlesztése

Kapcsolódó cél:

Közúti közösségi közlekedés fejlesztése

A jó gyakorlat /
projekt célja:

Az elsődleges cél, hogy kiszámíthatóbb, a mai kor igényeihez sokkal inkább
alkalmazkodó szolgáltatást vehessen igénybe az érintett utazóközönség. Tata
és Tatabánya, valamint a hozzájuk tartozó két kistérség közlekedése a
szolgáltató megyei járatainak 50-60 százalékát teszi ki.

A projektgazda
elérhetősége

vezig@knykk.hu
A projekt eredményeképpen kialakultak az elektronikus forgalomirányítás
feltételei; modern, a fogyatékkal élő emberek igényeire is tekintettel lévő
utastájékoztatási-rendszer valósult meg, illetve hatékonyabbá vált a helyi és
helyközi közlekedés összehangolása.

A jó gyakorlat /
projekt rövid
bemutatása:

Tatabányán új átszálló „decentrum” épült, az Omega Park mögött, a vasúti
pálya szomszédságában, így a városban két központi átszállóhely áll az utasok
rendelkezésére. Tatán, a Fellner úton működő autóbusz-forduló épületét,
valamint a közlekedés által érintett utat újította fel a szolgáltató. A korábbi
épületből csak a fő tartófalak és a tető maradtak meg. Új elrendezésű lett a
belső tér, megújult az energiahálózat és a gépészet. Korszerű,
energiatakarékos fűtési rendszerrel, hőszigetelt épület szolgálja az
utazóközönséget és a kollégákat. A régi, rozsdás fémbódé helyére új, korszerű
üveg autóbuszmegálló került.
Projekt összköltsége: 320.820.482,-Ft
Támogatás: Új Széchenyi Terv

A jó gyakorlat
hivatalos weboldala

http://www.tata.hu/9892/tatat_is_erinti_a_vertes_volan_fejlesztese
http://www.kemsport.hu/index.php?page=news_3111
http://www.tata.hu/9892/tatat_is_erinti_a_vertes_volan_fejlesztese

Kapcsolódó
weboldalak:

http://www.kemsport.hu/index.php?page=news_3111
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom/hirek/a-jovokozossegi-kozlekedesenek-alapjait-tette-le-a-vertes-volan-zrt
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A partner(ek) neve

Dorog Város Önkormányzata

A jó gyakorlat /
projekt címe:

Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon megvalósíthatósági tanulmány készítése

Kapcsolódó cél:

Kötöttpályás közösségi közlekedés fejlesztése (előkészítés)

A jó gyakorlat /
projekt célja:

A projekt célja egy több funkciós közlekedési központ létrehozásának
vizsgálatának elvégzése volt.

A projektgazda
elérhetősége

varoshaza@dorog.hu

A jó gyakorlat /
projekt rövid
bemutatása:

Az önkormányzat, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Pályavasút Üzletága és a
Stratégiai igazgatósága, valamint a Vértes Volán Zrt. 2008 tavaszán
megállapodásban rögzítette, hogy együttműködnek a Dorog térségi közösségi
közlekedési csomópont kialakítását célzó projekt előkészítésében és
megvalósításában.
Ezen megállapodás alapján került sor a megvalósíthatósági tanulmány
kidolgozására, amely célja az volt, hogy felmérje a város közösségi
közlekedésbeli hiányosságait, és megvizsgálja az intermodális központ reálisan
megvalósítható módozatait.
Projekt összköltsége: 39.375.000,-Ft
Támogatás: Új Széchenyi Terv

A jó gyakorlat
hivatalos weboldala
Kapcsolódó
weboldalak:

http://www.dorog.hu/feltoltes/KZOP_Dorog_RMT_2014.02.24.pdf
http://www.dorog.hu/index.php?oldal=2314
http://www.dorog.hu/feltoltes/KZOP_Dorog_RMT_2014.02.24.pdf
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Szob Város Önkormányzata;
A kedvezményezettek
neve

Parking Kft. – Veresegyház Város Önkormányzata által alkotott konzorcium;
Gödöllő Város Önkormányzata

A jó gyakorlat /
projekt címe:

P+R és B+R parkolók kialakítása Szobon, Gödöllőn és Veresegyházán

Kapcsolódó cél:

Közúti közösségi közlekedés fejlesztése

A jó gyakorlat /
projekt célja:

A beruházások azzal a céllal valósultak meg, hogy a vasúti és autóbusz
állomások környezetében lévő rendezetlen (akár spontán módon kialakult)
parkolási körülmények rendezetté váljanak, továbbá, hogy a lakosokat
ösztönözzék a közösségi közlekedési eszközök használatára, a célállomásra
való eljutás érdekében.

A projektgazda
elérhetősége

lásd a kedvezményezettek nevét
Szobon az autóbusz- és a vasútállomás mellett egy 105 férőhelyes P+R
PARKOLÓ kialakítására került sor.

A jó gyakorlat /
projekt rövid
bemutatása:

Veresegyházán a támogatásban részesített projekt keretében 112 férőhelyes
P+R parkoló, valamint 40 állásos, fedett B+R kerékpártároló létesült a
vasútállomásnál. A beruházás magában foglalta a közvilágítás és a térfigyelő
kamerarendszer kiépítését is.
A projekt keretében Gödöllőn a vasútállomás és a HÉV végállomás mellett 127
férőhelyes P+R és 104 férőhelyes B+R parkoló épült, melyből 10 db
akadálymentesített. A parkoló 24 órán keresztül ingyenesen igénybe vehető,
őrzését térvilágítás és térfigyelő-kamerás rendszer biztosítja.
Projektek összköltsége: 133.446.584,-Ft + 119.022.315,-Ft + 155.817.322,-Ft
Támogatás: Új Magyarország Fejlesztési Terv

A jó gyakorlat
hivatalos weboldala

http://www.veresegyhaz.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=
799&Itemid=124

Kapcsolódó
weboldalak:

http://www.veresegyhaz.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=
799&Itemid=124
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A partner(ek) neve

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

A jó gyakorlat /
projekt címe:

Budapest - Esztergom vasútvonal rekonstrukciója, I. ütem

Kapcsolódó cél:

Kötöttpályás közösségi közlekedés fejlesztése

A jó gyakorlat /
projekt célja:

Az eredetileg főleg teherforgalomra épült vasútvonal napjainkban már szinte
kizárólag személyszállítást lát el. Az ütemes elővárosi személyszállítás csak
megújult pályán képzelhető el, ezért vált szükségessé a vonal teljes átépítése.

A projektgazda
elérhetősége

info@nif.hu
A fejlesztés keretében az alábbi elemeket valósították meg:




A jó gyakorlat /
projekt rövid
bemutatása:







A Budapest Szentendrei út–Pilisvörösvár állomás vonalszakaszon új,
kétvágányú vasúti pálya épült, mely 100 km/h sebességet tesz
lehetővé.
A Pilisvörösvár–Piliscsaba közötti szakaszon, a szakasz közepén
mintegy 2000 m hosszú kétvágányú pálya épült, mely lehetővé teszi a
szemben haladó szerelvények zavartalan közlekedését.
A Piliscsaba–Esztergom vonalszakaszon felújították a korábban
sebességkorlátozásokkal tűzdelt vasúti pályát.
A vonalszakaszon új, korszerű elektronikus vasúti biztosítóberendezés
épült ki.
A teljes szakaszon előkészítették a vonal villamosítását.
Az állomásokon és megállóhelyeken új P+R parkolók és B+R
kerékpártárolók létesültek.
Az állomásokon és megállóhelyeken új (sínkorona + 55 cm magas)
peronok épültek.
Pilisvörösváron, Piliscsabán és Dorog állomás mellett új autóbuszforduló épült meg.

Projekt összköltsége: 73.607.018.431,-Ft
Támogatás: Új Széchenyi Terv
A jó gyakorlat
hivatalos weboldala

Kapcsolódó
weboldalak:

http://nif.hu/hu/hirek/gyorsulhat_a_vasuti_forgalom_budapest_es_esztergo
m_kozott
http://nif.hu/hu/kereses/?keyword=Budapest++Esztergom+vas%C3%BAtvonal+
http://pilisvorosvar.hu/wp-content/uploads/2014/03/1400517088lakossagi_forumra_tajekoztato_edh-pvv.pdf
http://www.sinekvilaga.hu/david-geza
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A partner(ek) neve

Szentendre Város Önkormányzata

A jó gyakorlat /
projekt címe:

Euro-VELO hálózat fejlesztése - Szentendre, Dunaparti panoráma kerékpárút
építése

Kapcsolódó cél:

Kerékpáros létesítmények építése

A jó gyakorlat /
projekt célja:

A projektgazda
elérhetősége

A jó gyakorlat /
projekt rövid
bemutatása:

A projekt célja volt egy új kerékpárút kialakítása, melynek nyomvonala a déli
városhatár és a történelmi belváros határa között, az árvízvédelmi töltésen
húzódik, elkerülve a nagy forgalmú 11-es főutat.
A mozgásukban korlátozottak számára is használható, akadálymentesített
kerékpárút csatlakozik a Budapestre, a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz, illetve a
Skanzenhez vezető kerékpárutak már megépült szakaszaihoz, és részévé válik
a nemzetközi EUROVELO hálózatnak is.
ugyfelszolgalat@szentendre.hu
A 2007-ben megvalósított Szentendre Duna-parti panoráma kerékpárút északi
irányban csatlakozott a Leányfalun át Dunabogdányig vezető, országos
kerékpárút törzshálózathoz [Felső-Dunamente kerékpárút (EuroVelo 6)]. A
3,063 km hosszúságú, árvízvédelmi töltésen vezetett 3,0 méter szélességű
kerékpárút megépítésével egyidejűleg egy 110 m2-es kerékpáros
pihenőhelyet is kialakítottak, amelyet a pihenő melletti 90 m2-es megállóban
több kerékpár biztonságos elhelyezésére alkalmas kerékpártámasszal is
elláttak. A kerékpárút városközponthoz közeli végpontjánál egy elhanyagolt
épület felújításával önálló WC-mosdó helyiséget alakítottak ki.

Projekt összköltsége: 300.000.000,-Ft
Támogatás: Nemzeti Fejlesztési Terv
A jó gyakorlat
hivatalos weboldala
Kapcsolódó
weboldalak:

nincs adat
http://epiteszforum.hu/duna-parti-panorama-kerekparut-epulszentendren////6022
http://www.environmentalauditing.org/Portals/0/AuditFiles/Hungary13006j000.pdf
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A partner(ek) neve

Budakalász Város Önkormányzata

A jó gyakorlat /
projekt címe:

Kerékpárút és kiszolgáló létesítmények építése a budakalászi Duna parton

Kapcsolódó cél:

Kerékpáros létesítmények építése

A jó gyakorlat /
projekt célja:

A projekt célja a helyi és a térségi kerékpározás minőségi fejlesztése,
kihasználva a település vonzó fekvését és a környezetében elérhető turisztikai
látnivalókat.

A projektgazda
elérhetősége

polgarmester@budakalasz.hu

A jó gyakorlat /
projekt rövid
bemutatása:

A 2 650 m hosszú kiépített kerékpárút javítja a budakalászi Duna-part
kerékpáros megközelíthetőségét, összekapcsolva Budakalászt a budapesti
Római parton kezdődő kerékpárúttal, Szentendrével, valamint a 11. számú
főút mellett futó kerékpárúttal. Az új kerékpárút része a Dunakanyar – Pilis
kistérség településeit összekötő úthálózatnak és az országhatárokon átnyúló
EUROVELO rendszernek egyaránt. Nyomvonala végighalad a helyi védettségű,
természetes ártéri erdőn, a Lupa-szigeten, valamint a Gyógynövénykutató
Intézet arborétumának látnivalói mentén, és kapcsolatot teremt a közeli
Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Pilis felé.
A kerékpárút mellett két színvonalas pihenőhelyet alakítottak ki a kapcsolódó
kiszolgáló egységekkel és utcabútorokkal.
Projekt összköltsége: 162.926.345,-Ft
Támogatás: Nemzeti Fejlesztési Terv

A jó gyakorlat
hivatalos weboldala
Kapcsolódó
weboldalak:

nincs információ
file:///C:/Users/user22/Downloads/ROP_sajtoanyag_070713_melleklet_sablo
nban%20(1).pdf
palyazat.gov.hu/download/6702/kerekparut_somogy_hatter.doc
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A partner(ek) neve

Dunakeszi Város Önkormányzata

A jó gyakorlat /
projekt címe:

Budapest-Szob regionális kerékpárút hiányzó Dunakeszi északi szakaszának
kiépítése

Kapcsolódó cél:

Kerékpáros létesítmények építése

A jó gyakorlat /
projekt célja:

A fejlesztéssel biztonságos és komfortos kerékpáros kapcsolat jön létre a
települések között.

A projektgazda
elérhetősége

polgarmester@dunakeszi.hu

A jó gyakorlat /
projekt rövid
bemutatása:

A projekt keretében megépítésre került egy 2,1 km hosszú kerékpárút szakasz,
mely csatlakozik az Euro-Velo 6 hálózathoz. A beruházás továbbá magába
foglalja 2 kerékpáros megállóhely kialakítását, toilet, 30 db tájékoztató tábla
elhelyezését is.

Projekt összköltsége: 152.242.458,-Ft
Támogatás: Nemzeti Fejlesztési Terv
A jó gyakorlat
hivatalos weboldala
Kapcsolódó
weboldalak:

http://dunakeszi.hu/onkormanyzat/kozerdeku-adatok/iii-7
566
file:///C:/Users/user22/Downloads/ROP_sajtoanyag_070713_melleklet_sablo
nban%20(1).pdf
palyazat.gov.hu/download/6702/kerekparut_somogy_hatter.doc

A partner(ek) neve

IPOLY ERDŐ ZRT.

A jó gyakorlat /
projekt címe:

Kisvasutak turisztikai célú fejlesztése a Börzsönyben

Kapcsolódó cél:

Turisztikai vonzerő fejlesztése
A projekt a Kemencei Erdei Múzeumvasút, valamint a Királyréti Erdei Vasút
fejlesztésére irányult.

A jó gyakorlat /
projekt célja:

A komplex beruházás célja az volt, hogy a kisvasutak megóvására és
bemutatására szánt terület látogatóbarát szolgáltatásokat tudjon nyújtani, a
korábban elavult és szegényes infrastruktúrájának fejlesztésével a terület
jelentőségéhez méltó környezet alakuljon ki. Ehhez kapcsolódóan a bemutatás
körülményeit és technikáját is fejleszteni kellett oly módon, hogy az
attraktivitásával valódi vonzerőt jelenthessen a turisták számára.
A fejlesztések eredményeként létrejövő idegenforgalmi bemutató és
szolgáltató centrum célja, hogy a fenntartási időszakban elérje a 73.000 fő/év
látogatói számot, és a szezonalitás csökkentésével jobb kihasználtságot
biztosítson a holtszezonnak számító hónapokban is.
Ipoly Erdő Zrt.

A projektgazda
elérhetősége

2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.
Tel: 35/300769, 20/687131, Fax: 35/301424
A beruházás a Királyréti Erdei Vasút esetében a következő tevékenységeket
foglalta magába:
-

A jó gyakorlat /
projekt rövid
bemutatása:

-

Kismarosi végállomás átépítése, idegenforgalmi információs
központtá alakítása, az állomás berendezése, információs pult,
érintőképernyős aktív információs tábla elhelyezése,
Tárolócsarnok (kocsiszín) létesítése Kismaroson,
Környezetrendezés, parkosítás, játszótéri elemek elhelyezése,
Rendezvénykocsi készítése,
Kismaros – Hártókút állomások közötti szakaszon pályafelújítás
elvégzése,
Motorvonat készítése;

A Kemencei Erdei Múzeumvasút esetében a következő tevékenységeket
hajtották végre:
-

Kovácsműhely felújítása és berendezési tárgyainak beszerzése
Kocsiszín felújítása
Kerítésépítés
Zöldfelület rendezése

Projekt összköltsége: 337.462.984,-Ft
Támogatás: Új Magyarország Fejlesztési Terv
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A jó gyakorlat
hivatalos weboldala

http://www.kisvasutak.eu/projekt

Kapcsolódó
weboldalak:

http://www.kisvasutak.eu/projekt

568

A partner(ek) neve

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

A jó gyakorlat /
projekt címe:

Salgótarján Észak - Dél irányú kerékpárút kiépítése

Kapcsolódó cél:

Kerékpárforgalmi létesítmények építése

A jó gyakorlat /
projekt célja:

A projekt eredményeképpen Salgótarján központja (vasútállomás,
buszpályaudvar, közintézmények) elérhetővé válik a déli városrészben élők
számára, valamint a város lakói biztonságosan elérhetik a Salgótarján
külterületén lévő Ipari Parkot.

A projektgazda
elérhetősége

polgarmester@salgotarjan.hu

A jó gyakorlat /
projekt rövid
bemutatása:

A projekt keretein belül 3 379 méter hosszúságú kerékpárút kiépítése történt
meg, az Eperjes-telepi bekötőúttól a belvároson át a városi sportcsarnokig. A
korábban megépült I. ütemmel együtt (3,3 km) összesen mintegy 5,8 km
hosszú belterületi kerékpárút áll a helyiek rendelkezésére.
A tanulmány készítésének időpontjában zajlik a III. ütem (Salgótarjáni Városi
Sportcsarnok térségében lévő Tarján pataki vasúti hídtól a Füleki út mentén a
Kékkői útig húzódó 1,2 km-es szakasz) támogatásának döntési folyamata.
Projektek összköltsége: 144.794.556,-Ft + 181.028.263,-Ft
Támogatás: Új Magyarország Fejlesztési Terv és Új Széchenyi Terv

A jó gyakorlat
hivatalos weboldala

http://regi.salgotarjan.hu/docs/news_attach/37747.pdf

Kapcsolódó
weboldalak:

http://regi.salgotarjan.hu/docs/news_attach/37747.pdf
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A partner(ek) neve

NÓGRÁD-VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A jó gyakorlat /
projekt címe:

Korszerű forgalomszervezési és utas tájékoztatási rendszer térségi bevezetése
Nógrád megyében

Kapcsolódó cél:

Közúti közösségi közlekedés fejlesztése

A jó gyakorlat /
projekt célja:

A fejlesztéseknek köszönhetően a Nógrád VOLAN Zrt. szolgáltatásai
korszerűsültek a mai igényeknek megfelelően, ezzel is növelve a turizmust
kiszolgáló létesítmények minőségét.

A projektgazda
elérhetősége

nogradvolan@nogradvolan.hu
A beruházás keretében a következő tevékenységek valósultak meg:
1. Balassagyarmaton és Szécsényben található autóbusz-állomáson az állomás
utas tájékoztató rendszerének fejlesztése.

A jó gyakorlat /
projekt rövid
bemutatása:

2. Autóbusz megállóhelyek utas tájékoztató rendszerének fejlesztése
(megállóhelyi napelemes kijelzők telepítése): Salgótarjánban 5, Rétságon 2,
Pásztón 3, Bátonyterenyén 2 megállóhelyen.
3.187 db autóbuszba GPRS jármű és flottakövető rendszer kiépítése.
4. A rendszereket működtető szoftverek és hardverek beszerzése, telepítése.

Projekt összköltsége: 335.371.270,-Ft
Támogatás: Új Magyarország Fejlesztési Terv
A jó gyakorlat
hivatalos weboldala

http://nogradvolan.hu/new/files/emop/emop_sajtoanyag.pdf

Kapcsolódó
weboldalak:

http://nogradvolan.hu/new/files/emop/emop_sajtoanyag.pdf
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A partner(ek) neve

Nyékládháza Település Önkormányzata, Mályi Község Önkormányzata,
Kistokaj Község Önkormányzata

A jó gyakorlat /
projekt címe:

Kerékpáros létesítmény kialakítása Miskolc-Kistokaj-Mályi-Nyékládháza
települések között (I. ütem)

Kapcsolódó cél:

Kerékpárforgalmi létesítmények építése

A jó gyakorlat /
projekt célja:

Nyékládháza, Mályi, Kistokaj önkormányzata azzal a céllal döntött a beruházás
mellett, hogy a három település között a biztonságos közlekedést
megteremtse a kerékpárral közlekedő dolgozók számára, valamint kapcsolatot
biztosítson Miskolc várossal.

A projektgazda
elérhetősége

nyekladhaza.polgarmh@t-online.hu, titkarsag@malyi.hu,
polgarmester@kistokaj.hu
A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósultak meg:
-

A jó gyakorlat /
projekt rövid
bemutatása:

-

a meglévő aszfalt kerékpárutak rekonstrukciója,
Nyékládháza és Mályi között egy 1,4 km hosszú új kerékpárút és egy
10 m hosszú híd építése,
a többi szakaszon az út mellett, annak mindkét oldalán meglévő 1 m
széles zúzottkő padka kerül burkolásra, így biztosítva a kerékpáros
forgalmat.
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Projekt összköltsége: 246.895.759,-Ft
Támogatás: Új Széchenyi Terv
A jó gyakorlat
hivatalos weboldala

http://www.kistokaj.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=10:
palyazatok

Kapcsolódó
weboldalak:

http://www.kistokaj.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=10:
palyazatok

A partner(ek) neve

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

A jó gyakorlat /
projekt címe:

Miskolc városi villamosvasút fejlesztése

Kapcsolódó cél:

Kötöttpályás közösségi közlekedés fejlesztése

A jó gyakorlat /
projekt célja:

A projektgazda
elérhetősége

A projekt átfogó célja Miskolc város kelet-nyugati tengelyében hosszútávon
fenntartható, versenyképes, környezetbarát, gyors és biztonságos közösségi
közlekedés megteremtése és vonzóvá tétele, a modern városkép kialakítása a
villamosvonal komplex fejlesztésével.
A projekt közvetlen célja a szolgáltatás színvonalának növelése a meglévő
villamospálya korszerűsítésével, a villamosvonal meghosszabbítása a jelenlegi
diósgyőri végállomástól Felső-Majláthig, a párhuzamos buszjáratok
megszüntetésével a környezetbarát közlekedési mód erősítése, továbbá a
villamospark korszerűsítése új villamosok beszerzésével.
hivatal@miskolcph.hu
A projekt legfontosabb megvalósult elemei:
•

A jó gyakorlat /
projekt rövid
bemutatása:

•
•
•
•
•

megújult a meglévő 9,6 km hosszú villamospálya (pályaszerkezet és
kitérők, jelző és biztosító berendezések teljes rekonstrukciója, a
vontatási áramellátás biztonságos kialakításával, a villamos
megállóhelyek átalakítása, a felsővezeték és tartóoszlopaik és
eszközök cseréje),
meghosszabbodott a villamospálya 1,4 km-rel Felső-Majláth irányába,
beszereztek 31 db modern, alacsonypadlós járművet,
új, akadálymentesített megállóhelyek épültek meg,
korszerűsítették a járműtelepet (az új járművek számára
fogadóképessé tétele),
GPS alapú modern utastájékoztatási rendszerrel látták el a
villamoshálózatot.

Projekt összköltsége: 37.658.167.000,-Ft
Támogatás: Új Széchenyi Terv
A jó gyakorlat
hivatalos weboldala

http://miskolc.hu/sites/default/files/dokumentumok/csatolmanyok/zold_nyil
_-_miskolc_varosi_villamosvasut_fejlesztese.pdf

Kapcsolódó
weboldalak:

http://miskolc.hu/sites/default/files/dokumentumok/csatolmanyok/zold_nyil
_-_miskolc_varosi_villamosvasut_fejlesztese.pdf
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A partner(ek) neve

BORSOD VOLÁN Zrt., Kazincbarcika Város Önkormányzata

A jó gyakorlat /
projekt címe:

Menetrend szerinti közösségi közlekedés logisztikai és IT fejlesztése a Borsod
Volán Zrt-nél

Kapcsolódó cél:

Közúti közösségi közlekedés fejlesztése

A jó gyakorlat /
projekt célja:

A projekt célja a korszerű és színvonalas közösségi közlekedés biztosításához
szükséges infrastrukturális feltételek javítása, elsősorban több település,
kistérségi központ együttműködésével, térségi alapon megvalósuló
infrastrukturális fejlesztések ösztönzésével.

A projektgazda
elérhetősége

kozbeszerzes@emkk.hu
A projekt négy szakaszban, komplex módon állt össze:
-

A jó gyakorlat /
projekt rövid
bemutatása:

felújították Kazincbarcika autóbusz-állomásának épületét,
a miskolci, kazincbarcikai, ózdi, tiszaújvárosi, mezőkövesdi, encsi és
edelényi autóbusz-állomásokon teljes körű, kocsi állásonkénti utas
tájékoztató és forgalomirányító berendezések beüzemelése,
a 7 nevezett állomásokon megvalósult az infokommunikációs és fizikai
akadálymentesítés is,
végül a megvalósult a Miskolc város 30 km-es vonzáskörzetében
közlekedő járművek valós idejű nyomon követése, a menetrendben
meghirdetett indulási, érkezési idők dinamikus tájékoztatása, a
menetrend betartásához szükséges valósidejű operatív beavatkozások
biztosítása, a menetrendek jobb összehangolása, menetidő pontosabb
meghatározásának lehetősége. A forgalomirányítási fejlesztések
összekapcsolták a korábban már korszerűsített elektronikus jegy-és
bérletrendszer továbbfejlesztésével.

Projekt összköltsége: 455.917.624,-Ft
Támogatás: Új Széchenyi Terv
A jó gyakorlat
hivatalos weboldala

http://www.borsodvolan.hu/hirek/lez-rult-a-borsod-vol-n-zrt-mop-5-1-2-092009-0004-projektj-nek-kivitelez-se/304/

Kapcsolódó
weboldalak:

http://www.borsodvolan.hu/hirek/lez-rult-a-borsod-vol-n-zrt-mop-5-1-2-092009-0004-projektj-nek-kivitelez-se/304/
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A partner(ek) neve

MVK Miskolc Városi Közlekedési zártkörűen működő részvénytársaság

A jó gyakorlat /
projekt címe:

Miskolc és Felsőzsolca városok közösségi közlekedésének infrastrukturális
fejlesztése

Kapcsolódó cél:

Közúti közösségi közlekedés fejlesztése

A jó gyakorlat /
projekt célja:

A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. azt célt tűzte ki, hogy az általa működtetett
helyi közösségi közlekedés területén egy, a kor műszaki és technikai
színvonalán lévő integrált utastájékoztatási és forgalomirányítási rendszert
valósítson meg.

A projektgazda
elérhetősége

titkarsag@mvkzrt.hu
Az ún. „Okos Pont Projekt” megvalósult elemei:
-

A jó gyakorlat /
projekt rövid
bemutatása:

-

különálló, magas rendelkezésre állású szerverfarm telepítése és új
közlekedési adatbázis felépítése, illetve új szoftverek bevezetése;
autóbuszokra fedélzeti számítógépek beszerzése;
a központi telephelyen teljes WIFI lefedettség épült ki, megteremtve a
járművek és a szerverek közötti gyors és nagy tömegű adatkapcsolatot
(a telephelyen kívül a járművek 3G adatkapcsolattal tudnak
kommunikálni a központtal);
több, mint 100 megállóhelyen valósidejű utastájékoztató LED kijelzők
elhelyezése;
egy új forgalomirányító rendszer és egy új diszpécseri rendszer
bevezetése;
a projekt idejére felújított villamosvonalon kiépült a villamosok
előnybe részesítésének rendszere (16 db jelzőlámpás
kereszteződésben);

Projekt összköltsége: 345.246.406,-Ft
Támogatás: Új Széchenyi Terv
A jó gyakorlat
hivatalos weboldala

http://www.mvkzrt.hu/utastajekoztatas-projektinformacio

Kapcsolódó
weboldalak:

http://www.mvkzrt.hu/utastajekoztatas-projektinformacio
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A partner(ek) neve

Projektvezető: Environment Agency Austria
12 Projekt Partner, köztük a Miskolc Holding Zrt.

A jó gyakorlat /
projekt címe:

ACCESS2MOUNTAIN - Az Alpok- és Kárpátok közlekedési lehetőségeinek
javítása a fenntartható turizmus feltételeinek magasabb szintű biztosításáért

Kapcsolódó cél:

Kerékpáros létesítmények építése

A jó gyakorlat /
projekt célja:

A projektgazda
elérhetősége

Az Access2Mountain projekt fő célkitűzése összehangoltan, korszerű
megoldások alkalmazásával javítani az Alpok és a Kárpátok hegyvidéki
területeinek környezetbarát módon történő elérhetőségét.
E cél eléréséhez elengedhetetlen a környezetkímélő közlekedés fejlesztése és
a fenntartható turizmus további szükséges feltételeinek megteremtése.
info@miskolcholding.hu
A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósultak meg:

A jó gyakorlat /
projekt rövid
bemutatása:

•

Helyi adottságok, lehetőségek és korlátok feltérképezése

•

Európai jó gyakorlatok felkutatása és terjesztése

•

Közlekedési Protokoll kialakítása az Alpok és a Kárpátok egészére

•

Multimodális közlekedési lehetőségek megteremtése kísérleti
projektek keretében: pl. keskeny nyomtávú vasúton (pl. hegyi
kisvasút) történő kerékpárszállítás javítása érdekében kis léptékű
beruházások lefolytatása (mint a digitális interaktív táblák, esővédő
váróhelyek, kültéri piktogram kültéri táblák turistáknak, kisvonat
szerelvényeire 26 db kerékpár tároló)

Projekt összköltsége: közel 2,2 millió €
Támogatás: The South East Europe Transnational Cooperation Programme
A jó gyakorlat
hivatalos weboldala

http://www.miskolcholding.hu/aktualis/access-2-mountain-kerekparralkisvonattal-es-gyalogosan

Kapcsolódó
weboldalak:

http://www.access2mountain.eu/en/project/default.html

Kapcsolódó
fejlesztések

http://www.miskolcholding.hu/sites/default/files/kepek/fejlesztesek/access/
miskolc_access2_brochure.pdf

A jó gyakorlat logója
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Duna Iroda Kft. DO (D)
Ausztriai Környezetvédelmi Ügynökség (AT), Duna Turisztikai Bizottság (AT),
Burgenland Regionális Önkormányzata (AT)
Pozsonyi Regionális Önkormányzat, Stratégiai és projektmenedzsment osztály
(SK), Szlovák Biciklis Klub (SK)
A partner(ek) neve

Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. (HU), Bakony és Balaton Regionális Turizmus
Nonprofit Kft. (HU)
Duna Kompetencia Központ DCC (Szerbia), Kelet-Szerbiai Regionális Fejlesztési
Ügynökség (Szerbia)
Nemzeti Turisztikai Kutató és Fejlesztő Intézet (RO), A Dél-Kelet Regionális
Fejlesztési Ügynökség (RO)
Vidin Régió Regionális Önkormányzata (BG), A Civil Társadalom Fenntartható
Fejlődés Klubja (BG)

A jó gyakorlat /
projekt címe:

Transdanube: Egynapos programcsomagok kerékpárral és közösségi
közlekedés igénybevételével:
-

„Egy nap alatt Budapesten és Szentendrén kerékpárral”
„Egy nap a Dunakanyarnál” (kétfajta csomag)

Kapcsolódó cél:

Turisztikai vonzerők fejlesztése

A jó gyakorlat /
projekt célja:

A programcsomagot azzal a céllal hozták létre, hogy a kerékpáros turistáknak
egy nap alatt bejárható túraútvonalakat lehessen ajánlani, és KözépMagyarország legfontosabb műemlékeit is érinti. A célterület Budapest és a
tőle északra fekvő természeti szépségek és kulturális értékek.

A projektgazda
elérhetősége

delinke.bejczy@westpannon.hu
„Egy nap alatt Budapesten és Szentendrén kerékpárral” útvonal az alábbi
pontokat érinti:



A jó gyakorlat /
projekt rövid
bemutatása:



Budapest, Keleti pályaudvar: Bubi kerékpár bérlése (ha szükséges)
Thököly-út – Stefánia út – Városliget – Hősök tere – Andrássy út –
Oktogon – Terror Háza – Opera – Erzsébet-tér – Olimpia Park
Szentendre: Szentendrei Skanzen

„Egy nap a Dunakanyarnál” első csomagjának útvonala az alábbi pontokat
érinti:




Budapest, Keleti Pályaudvar: Bubi kerékpár bérlése (ha szükséges)
Thököly-út – Stefánia út – Városliget – Hősök tere – Andrássy út –
Oktogon – Teréz körút – Nyugati Pályaudvar
Nagymarosig vonattal való utazás,
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komppal átjutás Visegrádra.

„Egy nap a Dunakanyarnál” második csomagjának útvonala az alábbi pontokat
érinti:






Budapest, Keleti Pályaudvar: Bubi kerékpár bérlése (ha szükséges)
Thököly-út – Stefánia út – Városliget – Hősök tere – Andrássy út –
Oktogon – Teréz körút – Nyugati Pályaudvar
Szobra vonattal való utazás
tovább kerékpárral eljutás Kismarosra (itt található a Királyrét Erdei
Kisvasút)
alternatív megoldás: Szobról Márianosztrára (zarándokhely) erdei
vasúttal lehet eljutni

Projekt összköltsége: 2.371.030 EUR
Támogatás: The South East Europe Transnational Cooperation Programme
A jó gyakorlat
hivatalos weboldala

http://transdanube.eu/

Kapcsolódó
weboldalak:

www.westpannon.hu, http://www.skanzen.hu/?fm=article&id=550

A jó gyakorlat logója
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A partner(ek) neve

Nyugat-Pannon Nonprofit Kft., Neusiedler See Tourismus GmbH, ViaTrek s.r.o.

A jó gyakorlat /
projekt címe:

Transdanube: Egy hét kerékpáron, vonaton és vízen három országban

Kapcsolódó cél:

Turisztikai vonzerők fejlesztése

A jó gyakorlat /
projekt célja:

A projekt célja, hogy bemutassa a turistáknak a Szigetköz és a Fertő-tó
természeti és kulturális értékeit. Az öt napos túra során betekintést
nyerhetünk a környék színes természeti világába, és megcsodálhatjuk
legszebb műemlékeit, a túra során igénybe vehetjük kerékpárunkat,
utazhatunk komppal, kajakkal.

A projektgazda
elérhetősége

delinke.bejczy@westpannon.hu
Az túra a következő útvonalat követi:




A jó gyakorlat /
projekt rövid
bemutatása:




1. nap: Bratislava (SK) – Čúňovo (30 km-től 75 km-ig kerékpárral és
komppal)
2. nap: Čúňovo (SK) – Mosonmagyaróvár (24 km kerékpárral)
3. nap: Mosonmagyaróvár – Halászi – Püski – Dunaremete – Lipót –
Hédervár – Darnózseli – Halászi kerékpárral, Halászi – Kisbodak
kajak/kenu túra – Halászi (32 km kerékpárral, 2-3 óra
kajakkal/kenuval)
4. nap: Halászi – Mosonszolnok – Halbturn (AT) – Illmitz (67 km
kerékpárral)
5. nap: Illmitz – Poddersdorf – Neusiedel/See – Parndorf (40 km
kerékpárral)

Projekt összköltsége: 2.371.030 EUR
Támogatás: The South East Europe Transnational Cooperation Programme
A jó gyakorlat
hivatalos weboldala

www.transdanube.eu

Kapcsolódó
weboldalak:

www.transdanube.eu

A jó gyakorlat logója
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A partner(ek) neve

Alpokalja – Ikva mente Leader Csoport

A jó gyakorlat /
projekt címe:

Transdanube: „Alpokalja – Fertő táj kerékpár barát régió”

Kapcsolódó cél:

Turisztikai vonzerők fejlesztése

A jó gyakorlat /
projekt célja:
A projektgazda
elérhetősége

A program céljai többek között:



a kisléptékű, minőségi turizmus ösztönzése a térségben, ehhez
regionális kerékpár-barát szolgáltatások kiépítése

www.alpokalja-ikvamente.hu
A projekt keretein belül lehetőség nyílt arra, hogy Ágfalva, Nagycenk, Zsira,
Répcevis, valamint Hegykő között biztonságos kerékpáros kapcsolat
létesüljön. A határon átnyúló kapcsolatok erősítésében a Zsira- LocsmándSaród- Illmitz (AT) útépítés játszott szerepet. Fertőendréd és Ikva között két
híd is épült a projekt keretein belül.
A projekt legfontosabb eredményei:

A jó gyakorlat /
projekt rövid
bemutatása:







22 NATURAMA út
1 db központi honlap (www.fertotaj.info)
5 egyedi jelzéssel ellátott turista útvonal
10.000 db térképet a megújult kerékpáros lehetőségekről
5 db promóciós videót, ami a honlapon megtalálható

Projekt összköltsége: 2.371.030 EUR
Támogatás: The South East Europe Transnational Cooperation Programme

A jó gyakorlat
hivatalos weboldala

www.fertotaj.info

Kapcsolódó
weboldalak:

www.alpokalja-ikvamente.hu

A jó gyakorlat logója

http://transdanube.eu/

www.natura.hu
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Vezető Partner: Burgenland tartomány.
A partner(ek) neve

Projektpartnerek: Kapuvár Város Önkormányzata, Neusiedler Seebahn,
Nationalpark Neusiedlersee – Seewinkel, Frauenkirchen, Tadten, Wallern
Stratégiai Partnerek: Fertő Hanság Nemzeti Park, GYSEV Raaberbahn.

A jó gyakorlat /
projekt címe:

„Fertő-Hansági környezetbarát mobilitás”; Környezetbarát közlekedés
fejlesztése a Fertő- Hanság területén: kerékpáros turizmus infrastruktúrájának
megteremtése Kapuváron

Kapcsolódó cél:

Turisztikai vonzerők fejlesztése
A projekt a burgenlandi Fertőzug és a Hanság-Rábaköz turisztikai fejlesztését
célozza oly módon, hogy a két társtérség elérhetőségét és összekötését
valósítja meg.

A jó gyakorlat /
projekt célja:

A projektgazda
elérhetősége

A projekt eredményeként Kapuvár város és a Rábaköz az észak-déli
kerékpáros közlekedés szerves részévé válik. Mindezt a Hanság-főcsatornán
megépítendő új kerékpáros és gyalogos híd is elősegíti. A fejlesztés
eredményeként a térség kerékpárhálózata nagymértékben bővül, megvalósul
az átjárhatóság a környező régiókba, ami elősegíti az aktív és az ökoturizmus
fellendülését. A beruházás eredményeként egységes hálózattá szerveződik a
határtérség.
mihaly.hutflesz@limexnet.hu
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A Kapuvár Város Önkormányzata által elárt projekt eredmények:

A jó gyakorlat /
projekt rövid
bemutatása:










4 db kerékpáros pihenő kialakítása a tervezett új szakaszon,
1 db kerékpáros-gyalogos híd a Hanság-főcsatornán,
5 km aszfaltos kerékpárút,
8 km murvás kerékpárút,
2,5 km murvás mezőgazdasági út,
több mint 6 km hosszan kerékpáros táblák kihelyezése,
8,5 km-en táblák felülvizsgálata meglévő út-szakaszon,
1 db kétnyelvű honlap, leporelló, 32 oldalas kiadvány, DVD

Projekt összköltsége: 7.321.200 EUR
Támogatás: Ausztria –Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013
A jó gyakorlat
hivatalos weboldala

www.kapuvaribringaut.hu

Kapcsolódó
weboldalak:

www.marktgemeinde-wallern-im-burgenland.at, www.tadten.eu,
www.frauenkirchen.net, www.nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at.

A jó gyakorlat logója
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7.3.

A Rajka – Pozsony vasúti személyforgalom újraindítása kulcsprojekthez
kapcsolódó mellékletek

1. sz. melléklet: A 801.sz. Rajka – Pozsony Staré Mesto, Nové SND autóbuszjárat menetrendje
Forrás: IMHD honlap - dátum: 2015.02.23
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186. ábra

2. sz. melléklet: A Minimum (M-1) változat menetrendje csatlakozásokkal
A Hegyeshalom - Rajka - Pozsony irányú vonatok
MÁV GYSEV MÁV MÁV
Csorna
4:27
Győr
4:48
6:48 9:48
Hegyeshalom érk.
5:24 5:18 7:24 10:24
Hegyeshalom ind.
5:26 7:28
└
└
Bezenye
5:37 7:38
Rajka
5:42 7:42
Rusovce
5:51 7:51
Bratislava Petržalka
6:00 8:00

GYSEV MÁV
9:53
14:48
10:33 15:24
10:34 15:25
10:44 15:35
10:49 15:39
15:48
15:57

MÁV
16:48
17:24
17:25
17:35
17:39
17:48
17:57

MÁV GYSEV
20:11
20:48
21:24 20:51
21:28
└
21:38
21:43
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A Pozsony - Rajka - Hegyeshalom irányú vonatok
MÁV GYSEV MÁV MÁV GYSEV MÁV
Bratislava Petržalka
6:22
Rusovce
6:31
Rajka
5:03 5:46
6:15 6:41
Bezenye
5:07 5:50
6:19 6:45
Hegyeshalom érk.
5:17 6:00
6:29 6:55
┐
┐
Hegyeshalom ind.
5:36 6:01 6:06 6:30 6:56 6:58
Győr
6:10
6:40 7:10
7:32
Csorna
6:42
7:38

MÁV GYSEV MÁV MÁV
8:08
16:08
8:17
16:17
8:26 10:55
16:26
8:30 10:59
16:30
8:40 11:09
16:40
┐
8:41 11:10 11:41 16:41
9:15
12:15 17:15
11:49
98. táblázat

MÁV
18:18
18:17
18:26
18:30
18:40
18:41
18:15

GYSEV MÁV

22:14
22:18
22:28

┐
22:41
23:15

3. sz. melléklet: A Közepes (M-2) változat menetrendje csatlakozásokkal
A Hegyeshalom - Rajka - Pozsony irányú vonatok
GYSEV MÁV GYSEV MÁV MÁV
Csorna
4:27
Győr
4:48
5:48
6:48
Hegyeshalom érk.
5:24
5:18 6:24
7:24
Hegyeshalom ind.
4:38
5:26 6:25
7:28
└
Bezenye
4:48
5:37 6:35
7:38
Rajka
5:02
5:42 6:42
7:42
Rusovce
5:11
5:51 6:50
7:51
Bratislava Petržalka
5:20
6:00 7:00
8:00

MÁV
9:48
10:24
10:25
10:35
10:39

GYSEV MÁV
9:53
14:48
10:33 15:24
10:34 15:25
10:45 15:35
10:49 15:39
11:58 15:48
12:07 15:57

MÁV

MÁV

16:48 20:48
17:24 21:24
17:25
└
17:35
17:39
17:48
17:57

GYSEV
20:11
20:51
21:26
21:36
21:40
21:49
21:58
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A Pozsony - Rajka - Hegyeshalom irányú vonatok
MÁV
Bratislava Petržalka
Rusovce
Rajka
Bezenye
Hegyeshalom érk.
Hegyeshalom ind.
Győr
Csorna

5:03
5:07
5:17
5:36
6:10

GYSEV MÁV
5:30
5:39
5:42
5:46
5:56
┐
6:01
6:06
6:40
6:42

MÁV
MÁV GYSEV MÁV MÁV Railjet MÁV
6:22
7:22
8:08
6:31
7:31
8:17
6:15
6:41
7:42
8:26
6:19
6:45
7:45
8:30
6:29
6:55
7:55
8:40
┐
┐
6:30
6:56 6:58
7:58 8:41
7:10
7:32
8:21 9:15
7:38
99. táblázat

MÁV

11:26
11:30
11:40
11:41
12:15

GYSEV MÁV
12:58
13:07
13:16
13:20
13:30
┐
13:31 13:41
14:15
14:10

MÁV MÁV GYSEV MÁV
16:08 18:08
22:04
16:17 18:17
22:13
16:26 18:26
22:23
16:30 18:30
22:27
16:40 18:40
22:37
┐
16:41 18:41
22:41
17:15 18:15
23:15

4. sz. melléklet: Modal-split kombinált változatonként a HU-SK közösségi közlekedésre
vonatkozóan
Rajka
Jelenlegi helyzet
Min-1
Min-2
Közepes
Maximum
Bezenye
Jelenlegi helyzet
Min-1
Min-2
Közepes
Maximum
Hegyeshalom
Jelenlegi helyzet
Min-1
Min-2
Közepes
Maximum
Rusovce
Jelenlegi helyzet
Min-1
Min-2
Közepes
Maximum
Čúnovo
Jelenlegi helyzet
Min-1 (Rusovce állomáson)
Min-2 (Rusovce állomáson)
Közepes (Rusovce állomáson)
Maximum (új Cunovo megállóhely)

801-es busz
részarány

Vasút részarány

11%
9%
5%
7%
7%
Határátlépő
busz részarány
0%
0%
0%
0%
0%
Határátlépő
busz részarány
0%
0%
0%
0%
0%
Busz részarány

0%
3%
11%
12%
12%
Vasút részarány
0%
2%
4%
5%
5%
Vasút részarány
0%
5%
14%
15%
16%
Vasút részarány

30%
29%
26%
25%
25%
Busz részarány

0%
3%
8%
10%
10%
Vasút részarány

30%
29%
28%
27%
26%
100. táblázat

0%
2%
4%
6%
9%

Összes közösségi
közlekedés részarány
11%
12%
16%
19%
19%
Összes közösségi
közlekedés részarány
0%
2%
4%
5%
5%
Összes közösségi
közlekedés részarány
0%
5%
14%
15%
16%
Összes közösségi
közlekedés részarány
30%
32%
34%
35%
35%
Összes közösségi
közlekedés részarány
30%
31%
32%
33%
35%
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5. sz. melléklet: Költségbecslés változatonként
IN-1 (=Min-1, Min-2) változatok
Tétel
szám

Becsült
beruházási költség
[HUF]

Tevékenység leírása

1 Bezenye megállóhely
Ideiglenes kerékpártárolók kihelyezése 10 kerékpár
1.1
részére
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
IN-1

A jelenlegi váróhelyiség belső tisztasági festése, ajtó
leszerelésével esőbeálló funkció kialakítása
2 db pad és 1 db szemétgyűjtő kihelyezése a peronra
Rusovce állomás
Az állomáshoz vezető kb. 50m-es bejáró út
zúzottköves szórása, kátyúk betömése
Ideiglenes
kerékpártárolók
kihelyezése
az
állomásépület előtere közelében
Az utasok részére a peronig útvonal egyértelmű
kitáblázása, kijelölése.
A peron felületének kitisztítása, kavicsozása, azon a
max. 100m szakaszon, ahol a tényleges utascsere
várható.
1 db további pad és 1 db szemétgyűjtő kihelyezése a
jelenlegi előtető alá.
ÖSSZESEN
101. táblázat

Becsült
beruházási
költség [EUR]

500 000

1 667

1 500 000

5 000

700 000

2 333

4 000 000

13 333

1 000 000

3 333

200 000

667

500 000

1 667

400 000

1 333

8 800 000

29 333
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IN-2 (=Közepes) változat
Tétel
szám
1
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5
1.6

2.1
2.2

2.3

5
5.1
5.2
5.3
5.3

Tevékenység leírása

Becsült
beruházási
költség [HUF]

Becsült
beruházási
költség [EUR]

Bezenye
Utasperon: A jelenlegi peronon üvegezett utasbeállóval,
szemétgyűjtővel, állomási névtáblával. Az esőbeálló a lebontandó
váróhelyiséget váltja ki.
A kerékpárutat és a peront összekötő járdafelület kb. 40m
hosszban, min. 1,6 m szélességben a kerékpárúttól, térvilágítással
ellátva.
P+R: térfigyelő kamerával ellátott gépjárműparkoló, bővíthető
elhelyezéssel, 1. ütemben 10 parkolóhellyel. A parkoló egyben
Bezenye felől visszakanyarodásra, visszafordulásra és utas gyors
kiszállására is alkalmas kell, hogy legyen („Kiss and Ride” funkció).
B+R: térfigyelő kamerarendszerrel ellátott kerékpártároló,
bővíthető elhelyezéssel, 1. ütemben kb. 20 kerékpár részére.
Parkosított, rendezett kialakítás.
Rajka irányú buszmegállóhoz, buszöbölhöz gyalogos átkelés
kialakításának lehetővé tétele. Kijelölt gyalogos átkelő nem
szükséges, azonban a jelenlegi korlát kb. 1,5m széles megszakítása
szükséges.
Rajka állomás
Gépjárműparkoló: az állomás előtti betonfelület javítása, rajta
felfestett parkolóhelyek kialakítása, jelenlegi kb. 40-50-re
becsülhető kapacitás elegendő.
Kerékpártároló bővítése egy fedett, bővíthető, 1. ütemben 10 db
kerékpár elhelyezésére alkalmas modullal.
Buszmegálló: az állomás betonozott előterének főút felőli déli
bejárata kerül kiszélesítésre, ezen keresztül járnak ki a buszok. A
jelenlegi, utasváróval szembeni parkoló bejárat lenne egyúttal a
buszok bejárata is. Az előtéren 2 db járdaszigetet kell kialakítani az
utasok leszállásához.
Rusovce állomás
A buszforduló és az állomás utasforgalom számára alkalmas
bejárata között aszfaltozott burkolatú út építése kb. 100m
hosszban.
A peron felületének kitisztítása, kavicsozása, azon a max. 100m
szakaszon, ahol a tényleges utascsere várható.
1 db további pad és 1 db szemétgyűjtő kihelyezése a jelenlegi
előtető alá.
Az állomáshoz vezető úttól a peront összekötő járdafelület
kialkítása térvilágítással ellátva.

3 000 000

10 000

2 000 000

6 667

25 000 000

83 333

5 000 000

16 667

3 000 000

10 000

2 000 000

6 667

2 000 000

6 667

2 000 000

6 667

3 000 000

10 000

10 000 000

33 333

500 000

1 667

400 000

1 333

3 000 000

10 000
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Tétel
szám
5.4
5.5
5.6
6
6.1
7
7.1
IN-2

Tevékenység leírása
Az állomásépület utasforgalmi helyiségeinek megnyitása (utasváró,
pénztár, WC)
P+R: gépjárműparkoló, bővíthető elhelyezéssel, 1. ütemben 10
parkolóhellyel. Ennek javasolt helye a buszfordulótól az állomáshoz
vezető út környezetében.
B+R: kerékpártároló, bővíthető elhelyezéssel, 1. ütemben kb. 20
kerékpár részére.
Bratislava Petržalka állomás
B+R: a jelenlegi kerékpártároló bővítése 20 férőhelyesre.
Bratislava Nové Mesto állomás
B+R: kerékpártároló, bővíthető elhelyezéssel, 1. ütemben kb. 20
kerékpár részére.
ÖSSZESEN

Becsült
beruházási
költség [HUF]

Becsült
beruházási
költség [EUR]

1 000 000

3 333

12 000 000

40 000

4 000 000

13 333

2 000 000

6 667

4 000 000

13 333

83 900 000

279 667

121. táblázat
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IN-3 (=Maximum) változat
Tétel
szám
1
1.1

1.2
2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6
2.7

3.1
3.2
3.3

3.4

3.5

Tevékenység leírása
Hegyeshalom
B+R: a buszforduló közepén található kerékpártárolók elbontása,
eltávolítása mellett az állomás parkosított előterében, a buszmegálló
közelében új, 30 férőhelyes fedett kerékpártároló kialakítása térfigyelő
kamerarendszerrel.
P+R: a jelenlegi parkolókban a burkolatra a parkolóhelyek felfestése,
térfigyelő kamerarendszer létesítése.
Bezenye
Utasperon: Sk+55 cm magas, max. 160 – 200 m hosszú utasperon
kialakítása, rajta 2 db paddal, üvegezett utasbeállóval, szemétgyűjtővel,
állomási névtáblával, megújult térvilágítással.
1 db vizuális utastájékoztató elhelyezése a peron feljárata közelében
valós idejű érkezési időkkel, amennyiben feltűntetve az ÉNYKK
csatlakozó járatait is (amennyiben lehetséges valós időben, ha GPS alapú
járműkövetés ezt lehetővé teszi).
A kerékpárutat és a peront összekötő járdafelület kb. 40m hosszban,
min. 1,6 m szélességben a kerékpárúttól, térvilágítással ellátva.
P+R: térfigyelő kamerával ellátott gépjárműparkoló, bővíthető
elhelyezéssel, 1. ütemben 10 parkolóhellyel. A parkoló egyben Bezenye
felől visszakanyarodásra, visszafordulásra és utas gyors kiszállására is
alkalmas kell, hogy legyen („Kiss and Ride” funkció).
B+R: térfigyelő kamerarendszerrel ellátott kerékpártároló, bővíthető
elhelyezéssel, 1. ütemben kb. 20 kerékpár részére.
Parkosított, rendezett kialakítás.
Rajka irányú buszmegállóhoz, buszöbölhöz gyalogos átkelés
kialakításának lehetővé tétele. Kijelölt gyalogos átkelő nem szükséges,
azonban a jelenlegi korlát kb. 1,5m széles megszakítása szükséges.
Rajka állomás
Utasperon: üvegezett utasbeálló kialakítása.
Gépjárműparkoló: az állomás előtti betonfelület javítása, rajta felfestett
parkolóhelyek kialakítása, jelenlegi kb. 40-50-re becsülhető kapacitás
elegendő.
Kerékpártároló bővítése egy fedett, bővíthető, 1. ütemben 10 db
kerékpár elhelyezésére alkalmas modullal.
Buszmegálló: irányonként 1-1 új buszmegálló kialakítása a felvételi
épület bejáratától nem messze, lehetőleg buszöböl és üvegezett
utasváró kialakításával, ezzel biztosítva a megfelelő átszállási kapcsolatot
az ÉNYKK járataival és a 801-es buszjárattal.
Vizuális utastájékoztatás: a GYSEV 2016-ig telepít a most kivitelezési
fázisban tartó központi forgalomirányítási projektjében egy új kijelzőt a
peronra. Ennek bővítése javasolt az állomásépület utasvárójában
elhelyezett intermodális kijelzővel, amely pl. egy 32” TFT monitoron jelzi
mind a vasút, mind a csatlakozó közösségi közlekedés járatait.

Becsült
beruházási
költség [HUF]

Becsült
beruházási
költség [EUR]

9 000 000

30 000

8 000 000

26 667

40 000 000

133 333

5 000 000

16 667

2 000 000

6 667

25 000 000

83 333

5 000 000

16 667

3 000 000

10 000

2 000 000

6 667

2 000 000

6 667

3 000 000

10 000

2 000 000

6 667

10 000 000

33 333

3 000 000

10 000
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Tétel
szám

4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1

5.2

5.3
5.4

5.5

5.6
5.7
6
6.1
7
7.1

7.2
IN-3

Tevékenység leírása
Čúnovo megállóhely
Utasperon: Sk+55 cm magas, max. 160 – 200 m hosszú utasperon
kialakítása, rajta 2 db paddal, üvegezett utasbeállóval, szemétgyűjtővel,
állomási névtáblával, térvilágítással.
1 db vizuális utastájékoztató elhelyezése a peron feljárata közelében
valós idejű érkezési időkkel,
P+R: térfigyelő kamerával ellátott gépjárműparkoló, bővíthető
elhelyezéssel, 1. ütemben 20 parkolóhellyel.
B+R: térfigyelő kamerarendszerrel ellátott kerékpártároló, bővíthető
elhelyezéssel, 1. ütemben kb. 30 kerékpár részére.
Rusovce állomás
A buszforduló és az állomás utasforgalom számára alkalmas bejárata
között aszfaltozott burkolatú út építése kb. 100m hosszban.
Utasperon: Javasolt a jelenlegi, gyakorlatilag használaton kívüli I. vágány
felvételi épület előtti szakaszos megszűntetésével és két oldalon csonka
vágánnyá alakítással egy Sk+55 cm magas, max. 160 – 200 m hosszú
utasperon kialakítása, rajta 2 db paddal, üvegezett utasbeállóval,
szemétgyűjtővel, állomási névtáblával, megfelelő térvilágítással.
Az állomáshoz vezető úttól a peront összekötő járdafelület kialkítása
térvilágítással ellátva.
Az állomásépület utasforgalmi helyiségeinek megnyitása (utasváró,
pénztár, WC)
1 db vizuális utastájékoztató elhelyezése a peron feljárata közelében
valós idejű érkezési időkkel, amennyiben lehetséges, feltűntetve az MHD
Bratislava csatlakozó járatait is (amennyiben lehetséges valós időben, ha
GPS alapú járműkövetés ezt lehetővé teszi).
P+R: térfigyelő kamerával ellátott gépjárműparkoló, bővíthető
elhelyezéssel, 1. ütemben 10 parkolóhellyel. Ennek javasolt helye a
buszfordulótól az állomáshoz vezető út környezetében.
B+R: térfigyelő kamerarendszerrel ellátott kerékpártároló, bővíthető
elhelyezéssel, 1. ütemben kb. 20 kerékpár részére.
Bratislava Petržalka állomás
B+R: a jelenlegi kerékpártároló bővítése 20 férőhelyesre, amennyiben
szükséges, kamerarendszerrel ellátva.
Bratislava Nové Mesto állomás
P+R: térfigyelő kamerával ellátott gépjárműparkoló, bővíthető
elhelyezéssel, 1. ütemben legalább 40-50 parkolóhellyel. Erre az
állomásépülettel szembeni zöld parkosított téren bőven áll
rendelkezésre terület.
B+R: térfigyelő kamerarendszerrel ellátott kerékpártároló, bővíthető
elhelyezéssel, 1. ütemben kb. 20 kerékpár részére.
ÖSSZESEN
103. táblázat

Becsült
beruházási
költség [HUF]

Becsült
beruházási
költség [EUR]

40 000 000

133 333

5 000 000

16 667

25 000 000

83 333

9 000 000

30 000
-

10 000 000

33 333

60 000 000

200 000

3 000 000

10 000

590
1 000 000

3 333

4 000 000

13 333

15 000 000

50 000

7 000 000

23 333

5 000 000

16 667

40 000 000

133 333

7 000 000

23 333

350 000 000

1 166 667

