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1. Vezetői összefoglaló

száma, ezzel szemben a keleti járásokban jóval kevesebben élnek, mint egy évtizeddel korábban. Ráadásul a
népesség alapvetően a fiatalabb korosztályokban esett

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. és

vissza, s ez a mérséklődés – a közhiedelemmel ellentét-

az Inštitút priestoroveho plánovania (Területfejlesztési

ben – elsősorban Magyarország keleti országrészében a

Tervező Intézet) az Európai Unió Magyarország-Szlo-

legjelentősebb! Ezzel együtt is a határ mentén még min-

vákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007

dig itt a legmagasabb a gyermekkorúak aránya, elsősor-

-2013 keretében 2012-ben támogatást nyert a magyar-

ban a nyugdíjas korú népesség rovására. Ez a jelenség

szlovák határon átnyúló közös közforgalmú közlekedési

összefügg a térségben megfigyelhető, a továbbiakban

rendszer fejlesztési stratégiája (TransHUSK) elnevezésű

bemutatott iskolázottsági, az ebből következő foglalkoz-

projekt megvalósítására. A projektet 2012. szeptember

tatottsági és jövedelmi helyzettel, s végső soron – az

1. és 2014. június 30. között valósítottuk meg. A projekt

országos átlagnál rosszabb – várható élettartam muta-

keretében egy általános helyzet feltáráson túl értékeltük

tókkal is. A nemek szerinti arányok ugyanakkor sehol

a meglévő szolgáltatásokat, felmértük a legfontosabb

sem változtak számottevően.

érintettek (lakosság, szolgáltatók, munkaadók stb.)
alapvető igényeit és javaslatot tettünk egy, a határon

A település szerkezetet tekintve megállapítható, hogy a

átnyúló közforgalmú közlekedési kapcsolatok fejleszté-

domborzati viszonyokkal szoros összefüggésben a határ

sét célul kitűző stratégia megvalósítására.

menti régiókban a keleti területen magyar oldalon alap-

Ezt követően a partnerek 2013-ban kiegészülve egy

a folyóvölgyeket követő úthálózattal összekötve. Ezzel

újabb partnerrel, a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft-vel,

szemben a térség nyugati területein főként nagyobb

valamint a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút stratégiai part-

lélekszámú és nagyobb közigazgatási területtel rendel-

nerségével újabb pályázatot nyertek el „A fenntartható

kező településeken élnek az emberek. Az elmúlt évtized

közlekedés fejlesztése az információszolgáltatás és

népmozgalmi folyamatai ezeket az eltéréseket erősí-

az intermodalitás javításával a magyar-szlovák határ-

tették, hiszen a keleti járásokban elsősorban az 500 fő

térségben” címmel. A projektet TransHUSK Plus néven

alatti lakosságú falvak népessége csökkent, ezzel szem-

2014. január 1-je és 2015. június 30-a között valósítottuk

ben a térség nyugati járásaiban az agglomerálódó, emi-

meg. Ennek keretében:

att fokozódó mobilitási igényű, közepes méretű, 1.000-

• megvizsgáltuk egy határon átnyúló környezetbarát közlekedésre vonatkozó információs rendszer létrehozásának
lehetőségét;

2.000 lakosú települések lakosainak száma növekedett.

vetően aprófalvas települések találhatók, elsősorban

• megvizsgáltuk legalább két intermodális – közforgalmú
közlekedés és környezetbarát közlekedési módok közötti
– csomópont kialakításának lehetőségét;
• elkészíttetünk egy határon átnyúló kerékpáros útvonalak
megtervezésére alkalmas szoftvert;
• számos rendezvényünkön és egyéb kommunikációs csatornákon pedig a lehető legszélesebb körben ismertté tettük a projekt célkitűzéseit és eredményeit.

A magyar-szlovák határ térségében Magyarországon az
oktatási hálózat együtt alakult a demográfiai változásokkal. A gyerekszám csökkenésével együtt növekedett
azoknak a településeknek a száma, amelyekben már
nem folyik általános iskolai oktatás. Emelkedett viszont
azoknak a településeknek a száma, ahol van középfokú
oktatás. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ellátottságban megmutatkozó különbségek csökkentek volna. A
keleti régiókban az évezred elején is jóval több olyan település volt, amelyekben nincs általános iskola, mint a

• TransHUSK Projekt

nyugatabbra fekvő járásokban, s számuk is első sorban

A TransHUSK projekt keretében megállapítható, hogy a

ezekben a járásokban emelkedett. A hátrányos helyzet

magyar-szlovák határ mentén Magyarországon jelentős

nem csak ebben, hanem az egy oktatóra jutó tanulók

különbségek tapasztalhatók mind a lakosság számának

számában is megmutatkozik, hiszen a nyugatabbra

változásában, mind pedig nemek és életkori csoportok

fekvő járásokban a jobb ellátottság miatt több figyelem

szerinti összetételében. A nyugati térségekben nő,

juthat a gyerekekre. A vegyes középiskolai ellátottsági

vagy legalábbis nem csökken számottevően a lakosság

helyzet mellett a felsőfokú oktatás helyzete érdemel
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kiemelt figyelmet. A határ menti régióban csak a nyugati

a Lévai, az Érsekújvári, a Rozsnyói, a Kassa-környéki

járásokban van érdemi felsőfokú oktatás, elsősorban a

és a Tőketerebesi járás tartozik. Itt található Szlovákia

győri Szent István Egyetemnek köszönhetően, amelyik

második legnagyobb városa, Kassa is, amely négy kü-

bizonyos fakultásaival jelentős vonzást gyakorol a hatá-

lönálló járásból áll.

ron túli területekre is. Ebben minden bizonnyal szerepet
játszik szoros együttműködése az AUDI-val kialakított.

Ahogy a fenti adatokból következik, a népesség alakulása terén a vizsgált régiókban negatív tendenciák

Magyarországon a gazdasági helyzet, az önkormányza-

tapasztalhatók. Nagy problémát jelent a teljes népesség

tok lehetőségei és a foglalkoztatás szempontjából igen

csökkenése, amely a Nagyszombati és a Nyitrai kerület-

szembetűnőek a különbségek a magyar-szlovák határ

ben tapasztalható. Ezt a helyzetet több ok is kiváltotta.

mentén elterülő járások között. Minél inkább nyugatra

Az első probléma az, hogy mindkét megyében több em-

haladunk a határ vonalát követve, az egyes járások

ber hal meg, mint amennyi születik, a másik gond pedig

annál inkább élvezik azt az előnyt, amit a nagy, közép-

– ebből következően – a romló vitalitási index. A teljes

európai fejlődési „banán” perifériájába tartozás nyújt

népességnövekedés azonban ezekben a kerületekben

számukra. Ez a „banán” magába foglalja Észak-Itáliától

eltérő. A Nagyszombati kerület teljes egyenlege, eltérő-

kezdve Svájcon, Dél-Németországon keresztül Ausztriát

en a Nyitrai kerületétől, a migráció kedvezőbb mérlegé-

és Szlovákia, valamint Magyarország nyugati részeit.

nek köszönhetően pozitív. A Kassai kerületet, amelyben

Ebben a térségben a kedvező gazdasági szerkezet és

egyetlenként természetes népesség növekedés tapasz-

a relatíve magas jövedelmi szint mellett az alacsony

talható, elsősorban a negatív vádorlási különbözet

munkanélküliség biztosítja azokat a feltételeket, ame-

sújtja. A határ menti járásokban a mutatók alakulása

lyek megmutatkoznak a relatíve magas önkormányzati

általában a kerületi szintű eredményekhez hasonlóak.

bevételekben is. Ez utóbbi révén a közösségek is többet

Anomáliákat elsősorban a Kassa-környéki járásban és

fordíthatnak igényeik kielégítésére, bár még a legfejlet-

a Lévai járásban tapasztalhatunk. Közülük az első ter-

tebb járásokban sem képesek az önkormányzatok teljes

mészetes népesség-növekedést és pozitív vándorlási

mértékben fedezni kiadásaikat saját bevételeikből.

egyenleget mutatott, míg a másodikban természetes népesség-fogyás és negatív vándorlási egyenleget látunk.

A projekt keretében hat tényező alakulását vizsgáltuk
Szlovákiában is. Minden tényező esetében több speci-

A vizsgált terület szlovákiai részének településszerkeze-

fikus mutató 2008 és 2012 közötti időszakra vonatkozó

te viszonylag változatos. A település-rendszereket a te-

adatainak alakulását vizsgáltuk. Az elemzéseket a NUTS

lepülési súlypontok, fejlődési tengelyek, településköz-

3 besorolási szintű régiók LAU 1 szintű alcsoportjaira

pontok hálózatai és a városi és falusi települések egyéb

vonatkozóan végeztük el. A NUTS 3 szinten a vizsgált

hálózatai alkotják. Ezek a tényezők együttesen alkotják

régiók a következők:

a vizsgált terület településszerkezetét. A települések

• Nagyszombati Önkormányzati Kerület (TTSK), amely hét
LAU1 szintű járásból áll (Dunaszerdahely, Galánta, Galgóc,
Pöstyén, Szenice, Szakolca és Nagyszombat),
• a Nyitrai Önkormányzati Kerület (NSK), amelyet szintén hét
járás alkot (Komárom, Léva, Nyitra, Érsekújvár, Vágsellye,
Nagytapolcsány és Aranyosmarót) és
• a Kassai Önkormányzati Kerület (KSK), amelyet tizenegy
járás alkot (Igló, Tőketerebes, Gölnicbánya, Kassa I., Kassa
II., Kassa III., Kassa IV., Kassa-környék, Nagymihály, Rozsnyó és Szobránc).

száma és mérete szempontjából a vizsgált terület erősen differenciált. Az egyes határ menti járások közötti
eltérések alapvetően a községek méretében mutatkozik
meg.
A vizsgált terület szlovák kerületeiben több mint 1 000
község található, megközelítőleg a szlovákiai községek
mintegy harmada. Ezen a területen 50 város fekszik,
amelyek országos szinten hasonló aránynak felel meg.
Érdekes tény, hogy nem a legtöbb községet számláló és
a legtöbb lakossal rendelkező Kassai kerületben a leg-

Ebben az elemzésben a határ menti régiókat azok a járások alkotják, amelyek területe határos Magyarországgal. Ebbe a kategóriába a Dunaszerdahelyi, a Komáromi,

8

hosszabb az úthálózat. A határ menti övezetben ked-

vező az országos, illetve nemzetközi jelentőségű közúti

• Transhusk Plus

infrastruktúra megléte.
A TransHUSK Plus projekt keretében elvégzett helyzetA vizsgált szlovák régiókban jelentős fejlődés történt

feltárást kiterjedt adatfelvétel és kutatás előzte meg.

a lakosság iskolai végzettségében. A felsőfokú végzett-

Ennek során a következő adatfelvételekre került sor:

séggel rendelkező lakosok aránya 2001. és 2011. között

• a vizsgált régióra vonatkozó térképek összegyűjtése (földrajzi, topográfiai, közlekedési stb.);

minden kerületben csaknem megduplázódott. Enyhe
növekedés mutatkozik a középfokú végzettségűek számában is. A legnagyobb, 5,5 százalékpontos növekedést
e tekintetben a Nagyszombati kerület produkálta. Eltérő
folyamatok zajlottak az egyes kerületekben az oktatásban dolgozók számában. MegyébenNagyszombat
megyében a számuk nem változott, a Nyitrai kerületben

• háztartási kikérdezések a lakosság utazásairól, utazási
szokásairól és a határon átnyúló utazások jellegzetességeiről (300 háztartás/vizsgált járás/ország, országonként
összesen 1.200 háztartás);
• interjúk az érintett állami és civil szervezetekkel (turizmus,
közlekedés stb.);

csökkenés, a Kassai kerületben pedig enyhe növekedés
tapasztalható. Jó hír a jövőbeni fejlődés szempontjából,
hogy minden kerületben hasonló módon nőtt a középiskolai és a főiskolai végzettséggel rendelkezők aránya.

Ezen túl át kellett tekinteni a szükséges infrastruktúra
jelenlegi helyzetét és a jelenleg ismert fejlesztési elképzeléseket, valamint a vonatkozó szabályozási környezetet is mindkét országban.

Az elmúlt években a vizsgált szlovák régiók a fejlődés
bizonyos jegyeit mutatták. Minden határ menti kerületben pozitív változás volt, hogy nőtt és magas az 1000
lakosra jutó magánvállalkozások száma. Fontos tény,
hogy ez a jelenség a gazdasági válság idején alakult ki.
Szintén fontos tényező az évente folyamatosan emelkedik az átlagos havi nominálbér. Eltérőek voltak a változások a közvetlen külföldi befektetések alakulása terén
az egyes években. Az elmúlt években a Nagyszombati
kerületben csökkenés, a Kassaiban stagnálás és a Nyitraiban enyhe növekedés következett be. Érdekesen
alakultak a befektetések a Dunaszerdahelyi járásban,
ahol 2010 óta csökken a befektetett külföldi tőke értéke. Minden kerületben jó feltételeket teremt a gazdaság javulásához az egy főre eső adósság csökkenése,
valamint a gazdaságilag aktív népesség növekedése.
A nagykereskedelemben és a kiskereskedelemben foglalkoztatottak számának alakulása alapján megállapítható, hogy a vizsgált időszak során enyhe növekedést
regisztráltak a Nagyszombati és a Kassai kerületben,
míg a Nyitrai kerületben az ebben az ágazatban foglalkoztatottak száma stagnált. Érdekes trend alakult ki
az idegenforgalom területén is. 2008 és 2012 között
csökkent a vizsgált kerületekben a vendégéjszakák száma, ugyanakkor a szálláshely kapacitások mindenütt
bővültek.

A vizsgált terület lehatárolásánál elsősorban a határon átnyúló közlekedésben leginkább érintett, de a
TransHUSK projekt keretében nem vizsgált térségeket
és településeket vettük figyelembe. Habár a projekt
„hatásterülete” a teljes magyar-szlovák határ, mélyebb
elemzést csak négy kisebb térségre végeztünk el. A projekt közvetlen hatásterülete Magyarország és Szlovákia
közötti több mint 650 km-es határ mentén mintegy 4060 perc elérési távolságra található települések. Ezek
gyakorlatilag minden, a határ két oldalán található járást magukba foglalnak.
Magyarországon a turisztikai célterületek közül a legjelentősebbek a természeti környezet részét képző
Nemzeti Parkok (NP), azon belül a Tájvédelmi Körzetek
(TK), a Természetvédelmi Területek (TT) és Tanösvények
(TÖ). A Magyar Nemzeti Parkok (Aggteleki, Balaton-felvidéki, Bükki, Duna-Dráva, Duna-Ipoly, Fertő-Hanság,
Hortobágyi, Kiskunsági, Körös-Maros, Őrségi Nemzeti
Park) közül öt a szlovák-magyar turizmus célterületeinek
szerves részét képezi.
Szlovákiában a szlovák - magyar határvidék idegenforgalmának részét képezi a Szlovák Karszt Nemzeti
Park, illetve a következő tájvédelmi körzetek: Dunai
Erdők Tájvédelmi Körzet, Kis-Kárpátok Tájvédelmi Körzet
Cserhát Tájvédelmi Körzet, Latorica Tájvédelmi Körzet és
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részben a Murányi Fennsík Nemzeti Park, Selmeci He-

zés, kisebb hányadban a pihenési lehetőség szerepelt a

gyek Tájvédelmi Körzet és az Erdőhát Tájvédelmi Körzet.

válaszok között.

Tanulmányunkban bemutattuk a kerékpáros turizmus,

A stakeholderekkel tartott workshopok és az intézmé-

illetve a környezetbarát vasúti közlekedés kapcsolódási

nyek képviselőivel folytatott interjúk nagyban elősegí-

lehetőségeit, a kerékpárral kirándulók számára fontos

tették azt az elemző munkát, amelynek eredményeként

szolgáltatások helyzetét is a határ két oldalán található

létrejött a problémákat és célokat feltáró kapcsolatok

régiókban: vendéglátás, szállás, kerékpár kölcsönzés és

hálója, illetve amelynek végeredményeként megfogal-

szerviz, intermodalitás és kerékpár szállítási lehetősé-

mazhattuk az általunk megrendelt útvonaltervező szoft-

gek. Részletesen ismertettük a határon átnyúló kerék-

verrel szembeni követelményeket, a „műszaki specifiká-

páros turisztikai és az azt kiszolgáló közforgalmú közle-

ciót”. Ennek értelmében a kerékpáros útvonaltervezés

kedési kapcsolatokat is, nem csak magukat a kerékpár

területe a magyar-szlovák határsáv 30 km szélességű

utakat a régióban. Áttekintettük az együttműködés szer-

területe, ezért az útvonaltervező alkalmazásnak biztosí-

vezeti, jogszabályi kereteit és az elérhető információk

tania kell a vasúti eljutást mindkét ország vasúthálóza-

forrásait is, együtt magának a turizmusnak a szabályo-

tán bármely állomásról, vagy megállóhelyről a kerékpá-

zási, intézményi kereteivel együtt mindkét országban.

ros túrák célterületére.

Elemeztük a határ menti régióban felmért járások lako-

A projekt keretében közbeszerzési eljárásban beszer-

sainak utazási szokásait, különös tekintettel a határon

zett útvonal tervező programnak számos különböző

átmenő utazásaikra. Megállapítottuk, hogy elsősorban

szempontnak kell megfelelnie. Ezek között vannak kife-

ott van érzékelhető nagyságú kölcsönös utasforgalom,

jezetten az üzemeltetéssel kapcsolatos feltételek, mint

ahol a határ másik oldalán valamilyen olyan vonzerő

pl. az uniós projektek esetében kötelező ötéves további

található, ami miatt megéri akár távolabbra is utazni.

működtetés, illetve a leendő felhasználók szempontjait

A mobilitás ráadásul ott a legnagyobb, ahol a határ

tükröző elvárások, mint pl. a mobil applikációk fejlesz-

csupán csak ketté vágott két településrészt, mint pl.

tése.

Sátoraljaújhely, vagy a korábbi kutatásainkban feltárt
Komárom esetében. Ezeken a helyeken ráadásul a ke-

Mivel számos útvonal tervező érhető el az interneten

rékpár használat is sokkal jellemzőbb, mint ott, ahol a

keresztül, természetesen példaszerűen bemutattunk

másik országban felkeresett település viszonylag mesz-

ezek közül is néhány magyar, szlovák, illetve nem-

szebb található. Összességében azonban elenyésző

zetközi megoldást. Ezek között számos olyan is akad,

arányban látogatnak a határ túloldalára, amiben nagy

amelyeknek előnyös tulajdonságait célszerű volt nekünk

szerepet játszik a vizsgált térségek általános gazdasági

is megtartani. Elérhető olyan is a világhálón, amelyik

elmaradottsága, hiszen a meghiúsult utazások indoka

összeköti a kerékpáros útvonal tervezőt az adott ország

alapvetően a pénzhiány. Akik utaznak, azok elsősorban

közforgalmú közlekedési hálózatval is, de az a magyar-

valamilyen szabadidős programot keresnek, de jelentős

szlovák határ térségében nem érhető el. Ezek közül a

még a látogatási célból lebonyolított utazások aránya is.

megoldások közül a legjobbakat tanulmányunkban is
ismertettük és értékeltük röviden.

A kutatásokból kiderült az is, hogy a kerékpáros turizmust alapvetően a látnivalók mozgatják, ezért akár
még kitérőt, vagy egyéb kellemetlenséget is hajlandók
vállalni a megkérdezettek. A látnivalókon kívül fontos
szempont még az útvonal megválasztásakor a biztonság
és a domborzati viszonyok is. A kerékpáros kirándulások
döntő hányada rövidebb túra, többnapos programként
viszonylag kevesen vállalkoznak rá. Ennek megfelelően
a keresett szolgáltatások között is alapvetően az étke-
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2. Bevezetés és előzmények
Az Európai Unió tagországai közötti szabad személy

tése ügyében történtek2. Munkánk során nagyban tá-

és árumozgást alapvetően változtatta meg a belső ha-

maszkodunk ezekre az eredményekre.

tárellenőrzés megszüntetése és annak az úgynevezett
„schengeni határokra” korlátozása. Ezért a kontinens

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. és

nagy részén a – korábban alkalmanként mégoly gyors

az Inštitút Priestoroveho Plánovania (Területfejlesztési

– határellenőrzés felszámolása következtében gyakor-

Tervező Intézet) az Európai Unió Magyarország-Szlo-

latilag észrevétlenül lehet egyik országból a másikba

vákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007

átjutni. Ráadásul a munkaerő áramlása előtti akadályok

-2013 keretében 2012-ben támogatást nyert a magyar-

lebontása, a közös európai valuta bevezetésével az árak

szlovák határon átnyúló közös közforgalmú közlekedési

közvetlen összehasonlíthatósága azt is lehetővé tette,

rendszer fejlesztési stratégiája (TransHUSK) elnevezésű

hogy a mindennapos fogyasztás, de a munkavégzés is

projekt megvalósítására. A projekt 2012. szeptember

olyan mértékben tudja átlépni az egyes tagországok

1-jén indult és 2014. június 30-ig tart.

politikai határait, mintha azok a tagországok belső közigazgatási határai lennének.

A projekt átfogó célja egy integrált közforgalmú közlekedési rendszer létrehozása a magyar-szlovák határ-

A határon átlépő mindennapos mozgások számának

régióban és a fenntartható közlekedés támogatása a

megsokszorozódása rávilágított arra is, hogy amíg az

magyar-szlovák határon átnyúló utazásoknál. A rendszer

individuális közlekedés teljesen liberalizált és az új le-

célja, hogy javítsa a munkahelyek, szolgáltatások, ok-

hetőségeket emiatt azonnal igyekszik az utazási igények

tatási intézmények elérhetőségét a határ térségében. A

mértékének megfelelően ki is használni, a közforgalmú

projekt ugyanakkor a személygépkocsi használat csök-

közlekedési kapcsolatok általában – a korábbi szerveze-

kentése által környezeti előnyöket is kínál. A projekt

ti, intézményi és jogi háttér fennmaradása miatt – nem

konkrét céljai a következők:

követték a megváltozott lehetőségeket és igényeket.
A leginkább intenzív határon átnyúló kapcsolatok az
Európai Unió magját képező, a legrégebben összefonódó területek között alakultak ki, döntően Németország
és szomszédjai között. Éppen ezért nem meglepő, hogy
a határon átnyúló közforgalmú közlekedési kapcsolatok
fejlesztésére vonatkozó legelső kutatások és ajánlások
egyike is Németországban látott napvilágot1. Természetesen ezek alapját azok a konkrét gyakorlati lépések
képezték, amelyek a német-francia, német-osztrák,

• a közlekedési adatgyűjtési módszerek harmonizációja,
közös közlekedési adatbázis felállítása. a közlekedésfejlesztési célok meghatározása forgalom- és utasszámlálás,
valamint háztartási kikérdezés, helyszíni vizsgálatok alapján, akcióterv készítése;
• alternatíva elemzés, stratégia alkotás egy határon átnyúló
közforgalmú közlekedési terv létrehozásának megalapozásához;
• egy határon átnyúló közlekedési szövetség létrehozására
vonatkozó javaslat kidolgozása a szolgáltatók jegy- és tarifarendszereinek integrálása érdekében.

német-holland stb. határok mentén születtek. Nem feledkezhetünk meg azonban azokról az erőfeszítésekről

A projekt emellett támogatni kívánja a közlekedési szol-

sem, amelyek a német-cseh és a német-lengyel határon

gáltatók és a közforgalmú közlekedésért felelős hatósá-

átnyúló közforgalmú közlekedési kapcsolatok fejlesz-

gok jobb együttműködését.
A projekt a következő tevékenységeket tartalmazza:
• határon átnyúló közforgalmú közlekedési tanulmány,
amely kiterjedt igényfelmérésen alapul;

1 CONPASS – Toolbox on Cross-border Public Transport, Concept, ideas and support for improvements; CONPASS Consortium, Aachen/Rome/Leuven, June 2002

2 Cooperative Approaches to Integrated Cross-Border Transport Planning on a Regional Level; Technische Universität
Dresden, Dresden, January 2008
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• a meglévő szolgáltatások értékelése;

– csomópont kialakításának lehetőségét;

• határon átnyúló közforgalmú közlekedésfejlesztési stratégiára vonatkozó javaslat:

• elkészíttetünk egy határon átnyúló kerékpáros útvonalak
megtervezésére alkalmas szoftvert;

• javaslat új járatokra a jelenlegi és jövőbeli igények alapján,
a menetrendek és szolgáltatások, illetve a tarifa- és a jegyrendszer összehangolására, pénzügyi, adminisztratív, jogi
és műszaki megvalósíthatóság értékelése.

• számos rendezvényünkön és egyéb kommunikációs csatornákon pedig a lehető legszélesebb körben ismertté tettük a projekt célkitűzéseit és eredményeit.
Jelen tanulmány a projekt egyik fontos eleme, mivel ez

Ezt követően a partnerek 2013-ban kiegészülve egy

alapozza meg a térség közforgalmú közlekedését érin-

újabb partnerrel, a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft-vel,

tő fejlesztéseket. A tanulmány célja a térség határon

valamint a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút stratégiai part-

átnyúló közforgalmú közlekedésében a fennálló problé-

nerségével újabb pályázatot nyertek el „A fenntartható

mák feltárása, a problémák megoldási lehetőségeinek

közlekedés fejlesztése az információszolgáltatás és

ismertetése, alap információk szolgáltatása a jövőkép

az intermodalitás javításával a magyar-szlovák határ-

és stratégia felvázolásához. A jelen tanulmány a projekt

térségben” címmel. A projektet TransHUSK Plus néven

egyik fontos eleme, amelyben a határon átnyúló környe-

2014. január 1-je és 2015. április 30-a között valósítottuk

zetbarát közlekedésre vonatkozó információs rendszer

meg. Ennek keretében:

létrehozásának lehetőségeit tárjuk fel. A tanulmány

• megvizsgáltuk egy határon átnyúló környezetbarát közlekedésre vonatkozó információs rendszer létrehozásának
lehetőségét;
• megvizsgáltuk legalább két intermodális – közforgalmú
közlekedés és környezetbarát közlekedési módok közötti

1. ábra: A szlovák-magyar határvidék távolabbi kapcsolatai
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célja a térség határon átnyúló környezetbarát közlekedés feltételeinek feltárása, egy, a határony átnyúló
környezetbarát útvonal tervezővel kapcsolatos alapvető
igények összefoglalása, az elkészítendő útvonal tervező
szoftver „műszaki specifikációja”. (1. ábra)

3. Módszer tan
A projekt célja a magyar-szlovák határon átnyúló közfor-

átnyúló környezetbarát közlekedési hálózatokat bemu-

galmú közlekedési kapcsolatok fejlesztésére vonatkozó

tató útvonal tervező szoftverrel kapcsolatos igényeket

stratégiára vonatkozó javaslat kidolgozása.

összefoglaló „műszaki leírás”.

A stratégiaépítési folyamat átfogó adatbázison nyug-

3.1. Felhasznált adatok

szik, amely magába foglalja a földrajzi, gazdasági, demográfiai adatokat. Ezen kívül tartalmazza a meglévő,
a határ mentén és a határon átnyúlóan működő közforgalmú közlekedési kapcsolatok vonalainak és járatainak

A helyzetfeltárás elkészítését kiterjedt adatfelvétel és
kutatás előzte meg. Ennek során a következő adatfelvételekre került sor:

menetrendjét is. Kiterjed továbbá a régió lakossága
utazási szokásaira és igényeire, valamint a két ország
határ menti régióinak általános fejlesztési terveire is,
hiszen azok is lényeges befolyással vannak a lehetséges
jövőbeni közforgalmú közlekedési kapcsolatokra. Ehhez
természetesen megkeressük a szolgáltatásokat nyújtó
vállalatok és a szolgáltatásokat megrendelő önkormányzatok döntéshozóit is. Ez az adatbázis képezi a helyzetelemzés alapját.
A helyzetelemzés eredményei és az általános fejlesztési tervek, együtt az érintett lakosság közlekedési
szokásainak és igényeinek ismeretével biztosítják a
megalapozott SWOT analízis és problémafa elkészítését.
Mindezen információk alapján készülhetnek el a határon
átnyúló közforgalmú közlekedési szolgáltatások fejlesztésére vonatkozó lehetséges szcenáriók.
A lehetséges szcenáriók elemzését követően alkothatók
meg a magyar-szlovák közös határ menti régiók különböző közforgalmú közlekedés fejlesztési stratégiáira
vonatkozó javaslatok. A stratégiák megvalósításának
monitorozását szolgáló mutatószám rendszer (Balanced
ScoreCard) is ennek alapján vázolható fel.

• a vizsgált régióra vonatkozó térképek összegyűjtése (földrajzi, topográfiai, közlekedési stb.);
• utasszámlálás és utas kikérdezés a meglévő határon átnyúló autóbusz és vasútvonalakon;
• a szélesebb értelemben vett vizsgálati terület néhány
olyan lehetséges határátkelési pontján, ahol jelenleg
nincs közforgalmú közlekedési kapcsolat (pl.: Sátoraljaújhely, Balassagyarmat, Parassapuszta, Litkés) a határon
átlépő forgalom számbavétele annak érdekében, hogy az
eredményeket összehasonlíthassuk azokkal a határátkelési pontokkal, ahol ilyen lehetőségek rendelkezésre állnak;
• a határon átlépő személygépkocsival utazók számlálása
és kikérdezése a határátlépési pontokon (Vámosszabadi –
Medve, Komárom – Révkomárom, Esztergom – Párkány és
Tornyosnémeti – Abaújszina);
• háztartási kikérdezések a lakosság utazásairól, utazási
szokásairól és a határon átnyúló utazások jellegzetességeiről (300 háztartás/vizsgált járás/ország, illetve 300
háztartás Győrött és Kassán, országonként összesen 2.700
háztartás);
• interjúk a közforgalmú közlekedési szolgáltatókkal és a
régió döntéshozó intézményeivel (önkormányzatok, munkaadók, oktatási intézmények stb.);

A projekt célja a magyar-szlovák határon átnyúló kör-

• interjúk az érintett állami és civil szervezetekkel (turizmus,
közlekedés stb.);

nyezetbarát közlekedési kapcsolatok fejlesztésének

• általános statisztikai adatok:

elősegítése, megfelelő információkkal és intermodális

• népesség,

csomópontokra vonatkozó javaslatokkal.

• gazdasági helyzet,
• foglalkoztatottság/munkanélküliség,

A helyzetelemzés eredményei és az érintett lakosság,

• fontosabb munkaadók,

valamint az állami és civil szervezetektől (Magyar

• oktatás (beleértve a kétnyelvű oktatást is),

Turizmus Zrt., kerékpáros szövetségek, turista szer-

• kereskedelem,

vezetek) származó információk ismerete biztosítják a

• szabadidő eltöltési lehetőségek.

megalapozott SWOT analízis és problémafa elkészítését.
Mindezen információk alapján készülhetnek el a határon
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Ezen túl át kell tekinteni a régióra vonatkozó általános

• Balassagyarmat – Szlovákgyarmat,

fejlesztési terveket. Össze kell állítani a vonatkozó fej-

• Salgótarján – Losonc,

lesztési tervek és tanulmányok adatbázisát is. A megala-

• Ózd – Rimaszombat,

pozott stratégiai fejlesztési tervek elkészítéséhez feltét-

• Sátoraljaújhely – Szlovákújhely.

lenül tanulmányozni kell a határon átnyúló közforgalmú
közlekedési kapcsolatokra vonatkozó kétoldalú és mul-

járásokra, mivel a határon átnyúló, jelenleg is létező

tilaterális egyezményeket, a nemzetközi és a nemzeti

közforgalmú közlekedési szolgáltatások meghatározzák

szintű jogi szabályozást. Elengedhetetlen az infrastruk-

a határtérségben vizsgálandó terület határait. Annak

túra jelenlegi helyzetének és az aktuális közforgalmú

érdekében azonban, hogy bemutathassuk a jelenlegi

közlekedési szolgáltatások színvonalának elemzése is.

helyzetet és a jövőben lehetőségeket, szükséges azon
határátlépési pontokat is vizsgálni, ahol jelenleg nem

3.2. Vizsgált terület

működik semmiféle közforgalmú közlekedési szolgáltatás a határ két oldala között. Ilyen határátmeneti pontok

A vizsgált terület lehatárolásánál elsősorban a határon

az Ipoly környékén Esztergom és Balassagyarmat között

átnyúló közlekedésben leginkább érintett térségeket

található hidak, valamint a Kassa környéki területen

és településeket vettük figyelembe. Habár a projekt

Sátoraljaújhely.

„hatásterülete” a teljes magyar-szlovák határ, mélyebb
elemzést csak nyolc kisebb térségre végeztünk:

A tanulmány társadalmi-gazdasági helyzetet elemző
fejezetei a fent említett nyolc térségre koncentrálnak.

• Győr – Dunaszerdahely,

Természetesen röviden kitérünk azokra a határ menti

• Komárom – Révkomárom,
• Esztergom – Párkány,
• Gönc – Kassa,

2. ábra : A vizsgálati terület

Forrás: IPP

14

területekre is, amelyekben nem végeztünk mélyreható
adatfelvételeket.
A projekt közvetlen hatásterülete Magyarország és
Szlovákia közötti több mint 650 km-es határ mentén
mintegy 40-60 perc elérési távolságra található települések. Ezek gyakorlatilag minden, a határ két oldalán
található járást magukba foglalnak. Esetenként azonban
olyan járások településeit is figyelembe vettük, amelyek
ugyan nem közvetlenül érintkeznek a közös határral, de
a közlekedési kapcsolatok révén a határátkelési pontoktól a jelzett – a rendszeres közlekedési kapcsolatokban
elfogadható – távolságra fekszenek. Így például a Heves
megyében található Bélapátfalvai és Pétervásárai járás településeit is, kihagytuk ugyanakkor a formálisan
ugyan Szlovákiával érintkező Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Kisvárdai járást. Ez utóbbiban ugyanis közvetlenül csak Pácinnál lehet átkelni Szlovákiába egy alsóbb
rendű úton és emiatt a járás legnagyobb részéből csak
a rendszeres utazásoknál elfogadható, legfeljebb 60
percnél hosszabb ideig tart a határ túloldalának megközelítése.
A vizsgált terület magyarországi részén tehát összesen
547 település adatait szerepeltetjük adatbázisunkban,
de részletes elemzésünkben csak az említett nyolc járás
településének jellemzőire térünk ki. (2. ábra)
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4. Jó g yakorlatok
4.1. Határon átnyúló közforgalmú
közlekedési kapcsolatok
Az Európai Unió 5. kutatási keretprogramja támogatásával valósult meg 2000-2002 között a CONPASS projekt,
amelynek az volt a célja, hogy a határon átnyúló közlekedés fejlesztésére vonatkozó eszközrendszert alakítson ki3. A projekt keretében ajánlásokat fogalmaztak
meg a határon átnyúló közlekedés fejlesztésében érintettek, érdekeltek számára. Ezek közül a legfontosabbak
a következők:
• Fontosak a jó személyes kapcsolatok a határ mindkét oldalán élők között.
• A közlekedési kapcsolatok fejlesztését érdemes egy olyan,
laza szervezeti formában működő munkacsoport felállításával kezdeni, amely a határ két oldalán található érdekeltekből áll. A határon átnyúló közlekedési fejlesztéseket az
egyéni kezdeményezések és a helyi elhivatottság segíti elő
a legjobban.
• A határon átnyúló közlekedés fejlesztésére vonatkozó intézkedések lehetőség szerint legyenek egyszerűek.

• Az egymástól függetlenül üzemeltetett szolgáltatások
(egyetlen szolgáltató esetén nincs összehangolás a belföldi/helyi szolgáltatással; ha több szolgáltató üzemeltet
határon átnyúló járatokat, közöttük nincs, vagy csak minimális az együttműködés).
• Koordinált szolgáltatás (az üzemeltetők összehangolják
szolgáltatásaikat pl. menetrendjeiket, tarifa és jegyrendszerüket, az információszolgáltatást, stb.).
• Integrált szolgáltatás (a határon átnyúló szolgáltatások teljesen össze vannak kapcsolva és hangolva a régió belföldi
szolgáltatásaival, a tarifarendszer, jegyrendszer, információszolgáltatás közös). Jó példa az integrációra, amikor a
határ két oldalán a határhoz közel végződő járatokat öszszekötik. Ezt elősegíti, ha a határ két oldalán tevékenykedő
szolgáltatók a másik országban kabotázsra is jogosultak,
hiszen egyébként általában nehéz lenne gazdaságosan
üzemeltetni a járatot.
A második kategóriára (egymástól függetlenül üzemeltetett szolgáltatások) Magyarországon is több példát
találhatunk:
A Nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat (OTL) 2011.
szeptemberétől indította meg Nagyvárad – Biharkeresztes vasútállomás közötti járatát napi három járatpárral.
A schengeni határon csak határellenőrzés van, vám-

• A javasolt projektek csak a közös érdekek és a két oldal
szervezetei közötti jó együttműködés esetén valósíthatóak
meg.

ellenőrzés nincs. A menetrendben a határátkelésre 15

• A jogi és adminisztratív környezet csak lassan változik, így
olyan intézkedéseket kell kidolgozni, amelyek változatlan
jogi feltételek (pl. határellenőrzések) esetén is működőképesek lehetnek.

resztes között 5 lejbe vagy 320 forintba kerül, és a busz-

• Figyelemmel kell lenni arra is, hogy az egy-egy országban
jól működő megoldások a nemzetközi környezetben nem
feltétlenül válnak be a különböző jogi szabályozási és kulturális környezet miatt.

tetve soron kívül ellenőrzik a buszt a késések elkerülése

Nyugat-Európában több határ menti térségben megvaló-

Meg kell jegyezni, hogy a Nagyvárad – Biharkeresztes

sult a közforgalmú közlekedés integrációja. Az Európai

relációban vasúti összeköttetés is van. A menetidő 42

percet terveznek. Egy menetjegy Nagyvárad és Ártánd
között 4 lejbe vagy 260 forintba, Nagyvárad és Biharkevezetőnél vásárolható meg. A 23 kilométeres távolságot
a busz 55-67 perc alatt teszi meg. Az ártándi határállomáson a magyar és román rendőrök egymással egyezérdekében4. A menetrendet összehangolták a Biharkeresztesről érkező, illetve onnan Budapest és Debrecen
felé induló vasúti és autóbuszjáratok menetrendjével5.

Unión, s különösen a schengeni övezeten belül ennek
jóval kevesebb akadálya van, mint az EU külső határain.
A CONPASS projekt kidolgozói az integráció mértéke
szerint a következő fokozatokat különböztetik meg:
• A határon átnyúló összekötetések teljes hiánya.

4 Hajdú Online. 2011.09.05. http://www.haon.hu/lakohelyem/
autobuszjarat-biharkeresztes-nagyvarad-kozott/1782886

3 Cross Border public transport toolbox. Aachen/Rome/Leuven, June 2002Aachen/Rome/Leuven, June 2002 http://www.
ivv-aachen.de/conpass/docs/Toolball.pdf

5 Országközi buszjárat Nagyvárad és Biharkeresztes között.
Duna Tv Híradó. 2011. szeptember 6. http://videotar.mtv.hu/
Videok/2011/09/06/16/Orszagkozi_buszjarat_Nagyvarad_es_
Biharkeresztes_kozott.aspx

16

perc, a menetjegy ára azonban az autóbuszjegy négy-

vonalon szintén napi három (hétvégén négy) járatpár

szerese.

közlekedik. A járatok Németországban belföldi utazásra is igénybe vehetők, de a drezdai Regionalverkehr

2010. október 1-től 801-es számmal buszjárat közleke-

Dresden GmbH (398) és a pirnai Oberelbische

dik Pozsony és Rajka között a Magyarország-Szlovákia

Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz mbH (217) által köz-

Határon Átnyúló Együttműködési Program támogatásá-

lekedtetett járatok Csehországban nem vehetnek fel

val. A járat 60 percenként közlekedik és 1,50 eurós jegy

belföldi utasokat, tehát a kabotázs nem engedélyezett,

vásárlásával vehető igénybe. Belföldi utazásra Szlovákia

annak ellenére, hogy két EU tagország közötti közleke-

területén igénybe vehető. A vonalat a pozsonyi közleke-

désről van szó.

dési társaság (Dopravný podnik Bratislava) közlekedteti.
Mivel mindkét ország a schengeni zónán belül van, a

Az utazók fő utazási indokai a turizmus, szabadidő

határon az autóbusz akadály nélkül áthaladhat.

eltöltése és a vásárlás6. Az autóbuszokon használható az ún. Elbe-Labe-Ticket, ami korlátlan utazást tesz

Az egymással szomszédos, csak a Duna által elválasz-

lehetővé a Németország és Csehország közötti regio-

tott magyarországi Komárom és a szlovákiai Komárno

nális vasúti, autóbusz- és kompjáratokon, valamint a

között napi 7 alkalommal közlekedtet a Középnyugat-

Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) területén és a cseh

magyarországi Közlekedési Központ Zrt. – KNYKK (2014.

határ menti vonalakon. A koordináció tehát a tarifarend-

december 31-ig Vértes Volán) autóbuszjáratokat, ame-

szerben részlegesen megvalósult. (3. ábra)

lyek annak ellenére, hogy mindkét városban több helyen
is megállnak, belföldi utazásra nem vehetők igénybe.

A negyedik szint, a teljes integráció megvalósítása a

Komárom vasútállomáson csatlakozás biztosított a Bu-

legnehezebb, hiszen itt tulajdonképpen egy határon

dapest felé közlekedő vonatokhoz. A menetdíj 210 Ft

átnyúló tarifa-, illetve közlekedési szövetség megvaló-

vagy 0,7 euró, havibérlet 6930 Ft-ért (23,1 euró) váltha-

sításáról van szó. A közlekedési szövetségek azt a célt

tó. A szolgáltatás jellemzőit a későbbiekben részletesen

szolgálják, hogy egy terület ellátását végző társaságok

is ismertetjük.

menetrendjét, tarifa- és jegyrendszerét, információs
rendszerét összehangolva egy, az utasok számára von-

Az ugyancsak szomszédos Esztergom és Párkány között
munkanapokon naponta hat alkalommal közlekedtet
járatokat a KNYKK. A menetdíj a komáromi járatával meg
egyezik, bérlet nem váltható. Tanulmányunkban szintén
részletesen kitérünk erre a szolgáltatásra is.

6 Cross Border public transport toolbox. Aachen/Rome/Leuven, June 2002Aachen/Rome/Leuven, June 2002 http://www.
ivv-aachen.de/conpass/docs/Toolball.pdf
3. ábra: Közforgalmú közlekedés Csehország és Németország
határ menti térségében

A harmadik kategóriára (koordinált szolgáltatás) példa
a magyar határon átnyúló közlekedésben egyelőre nem
található. Ugyanakkor számos példa található Csehország és Németország határ menti térségeinek kapcsolatában. Már Csehország EU csatlakozása előtt megindult
a két ország határhoz közeli városai között az autóbuszközlekedés (3. ábra). Jelenleg
• Drezda – Kurort-Altenberg (D) – Teplice (CZ) (398-as vonal)
és
• Pirna (D) – Tisa (CZ) között közlekedik autóbusz (217-es
vonal).
Az utazások száma a 398-as vonalon a 2000-es évek
elején napi 200 körül volt, ami valószínűsíthetően azóta
sem nőtt, mivel megmaradt a napi 3 járatpár. A 217-es

Forrás: Verkehrsverbund Oberelbe [VVO] http://www.vvo-online.de/en/
tickets_und_netz/fahrpreise/grenzueberschreitend/index.aspx
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zóbb, s ezzel a szolgáltatók számára magasabb bevételt

országok európai uniós és schengeni csatlakozása az

termelő, a megrendelő számára pedig a közösség céljait

egységes szabályozás és a határátlépés felgyorsítása

jobban kielégítő szolgáltatás jöjjön létre. A közlekedési

érdekében.

szövetség az egyes közforgalmú közlekedési módok
versenye helyett azok együttműködésére épít, és reális

A szövetség kialakításának emellett akkor van értelme,

alternatívát kínál az egyéni közlekedéssel szemben.

ha a határon átnyúló utazások iránti igény magas, a
főbb vonalakon sűrű, ütemes menetrend szerint közle-

A határon átnyúló regionális vasúti közlekedés integrá-

kednek a járatok és a helyi, helyközi és nemzetközi köz-

ciójára jó példa a Sopron – Bécs összeköttetés, ahol a

lekedés menetrendjét összehangolják.

GYSEV óránkénti ütemes összeköttetést biztosít, valamint a Graz – Fehring – Szentgotthárd kapcsolat, ahol

Szervezetileg a két ország szolgáltatóinak vagy hatósá-

munkanapokon 13 járat közlekedik. A vonatokra határon

gainak létre kell hozniuk egy társaságot, amely a szö-

átmenő forgalomban kedvezményes menetjegyek ér-

vetséget működteti. A közlekedési szövetség működési

vényesek (EuRegio). Sopron benne van Kelet-Ausztria

költségét csupán a jegyár bevételekből nem lehet fedez-

Közlekedési Szövetsége (VOR) tarifaközösségének 8.

ni, ezért az érintett országoknak, illetve a szolgáltatók-

zónájában, ami azt jelenti, hogy a közlekedési szövet-

nak meg kell állapodniuk a bevétel felosztása mellett az

ség által kibocsátott, a szövetség területén minden

1370/2007 EK rendeletnek megfelelően a bevételekkel

részes közlekedési vállalat járművén érvényes egységes

nem fedezett költségek, illetve az iparágban megszokott

jegyek és bérletek használhatók a soproni utazásokra

nyereség finanszírozásának módjáról is. A szövetség

is. Így egyetlen jeggyel akár Bécs helyi közlekedésre is

előkészítése hosszú folyamat, ezt a tervezésnél figye-

használható és a schwechati repülőtérre is el lehet jutni.

lembe kell venni.

Hasonlóan, Szentgotthárd a Graz-ba közlekedő vonatok
fordulóállomásaként szerepel a stájer közlekedési szö-

A határon átnyúló közlekedési szövetségre példa a

vetség (Verbundlinie) hálózatában és tarifarendszeré-

Salzburgi Közlekedési Szövetség (SVV), amely átnyúlik

ben.

Németországba, a szomszédos Bajorországba. A hatá-

Aachen (D) - Maastricht/Heerlen (NL) - Eupen (B): több

4. ábra: Határon átnyúló vasúti és autóbusz hálózat a belganémet-holland hármashatárnál

határon átnyúló autóbuszjárat is közlekedik 30-60 perces követési idővel a német, belga és holland szolgáltatók együttműködésében (4. ábra). A kabotázs ebben az
esetben is lehetséges már, a belga autóbuszok német
belföldi utasokat is szállíthatnak.
A fentiek alapján a közlekedési szövetség alapvető ismérvei a következők:
• összehangolt hálózat kínálat,
• összehangolt menetrend kínálat,
• egységes jegy- és viteldíjrendszer,
• átszállóhelyek (beleértve a P+R és B+R parkolókat) integrált kialakítása (intermodális csomópontok),
• egységes utas-tájékoztatási és -információs rendszer.
A közlekedési szövetség a tarifaközösség megvalósítása utáni fázis, és feltételezi a közforgalmú közlekedési
ellátásért felelősök, valamint a szolgáltatók közötti,
már kialakult, szoros együttműködést. A közlekedési
szövetség megalakításának emellett feltétele az érintett
18

Forrás: Aachener Verkehrsverbund http://www.avv.de/fileadmin/sites/
avv/download_FTP/Netzplaene/Schnellverkehrsplaene/schnellverkehr_
emr.pdf

ron átnyúló utazásokhoz egy jegy szükséges, ami nem

nézet, mely elrejti a rosszul járható utakat. Rendelkezik

különbözik a belföldi jegyektől. A szövetséget a térség

mobilos nézettel, valamint lehetőséget biztosít össze-

közlekedési szolgáltatói hozták létre, s tagjai között az

tettebb, több szakaszból álló túra összeállítására. A

osztrák szolgáltatók mellett ott vannak a német autó-

tervezett útvonalakat GPX formátumban lehet kimente-

busz és vasúti szolgáltatók (DB-Regio) is.

ni, illetve ugyan ilyen formátumot lehet betölteni.

4.2. Integrált útvonaltervezők

Mivel a háttér adatbázis az Open Street Map, ami egy
szabadon felhasználható, szerkeszthető térképes adatbázis, ez több előnnyel is jár; komoly közösség van mö-

4.2.1. Merretekerjek.hu7

götte, ezért egyrészt heti rendszerességgel frissül, más-

OpenStreetMap alapú, nonprofit térkép és útvonalterve-

részt a feltüntetett adatok hitelesek. Nem utolsó sorban,

ző városi, túra és hegyi kerékpárosok számára. Az alap

a térkép az egész világra kiterjed, ezért lehetőség van

réteg az OSM, az útvonaltervező funkcióért a Brouter

határon átnyúló útvonaltervezésre is.

felel.
A tervező általános kerékpáros útvonaltervező, így nem
Képes útvonalat tervezni két, tetszőlegesen kiválasztott

képes figyelembe venni és megjeleníteni POI-kat (szál-

pont között, olyan feltételek figyelembe vétele mellett,

lások, bolt, szerviz stb.), ezeket megadni a tervezésnél.

mint erős, közepes, gyenge forgalomkerülés vagy föld-

Minthogy a fejlesztés és üzemeltetés nonprofit alapon

utak kizárása. Túra kerékpározáshoz is képes útvonalat

működik, így az üzemeltetése nem gazdasági alapon

tervezni, ehhez olyan további beállítható opciók vannak,

történik, nincs mögötte pénzügyi háttér.

mint a megkövetelt technika szintje vagy maximum
mutatja az érintett útszakaszok fajtáját ( 5. ábra)

4.2.2. Kerékpáros Nyilvántartó Rendszer
(KENYI)8

Ezek mellett mutatja az országos túraútvonalakat, a

A Közlekedési Koordinációs Központ fejlesztésében

kerékpározásra alkalmas útszakaszok meredekségét,

készült kerékpáros útvonaltervező. Célja, hogy az orszá-

továbbá olyan pontokat, melyek akadályt jelenthetnek

gos kerékpáros létesítményekről nyilvántartást vezes-

(pl. sorompó, nehezen követhető nyomvonal, baleset-

sen. A térinformatikai rendszerben térképek és adatok

veszélyes kereszteződés stb.). Kapcsolható ún. esős idő

együttesen szerepelnek, mely két szempontból is elér-

meredekség. Itinert rajzol, mely a meredekség mellett

hető; szakmai és publikus felület egyaránt rendelkezés7 info@merretekerjek.hu

re áll. A rendszer még nem teljes, a fejlesztést 2008-ban
kezdték el, azóta folyamatosan dolgoznak rajta, többek

5. ábra:Határon átnyúló útvonalterv, a hozzá tartozó itinerrel

között a Közlekedési Információs Rendszerbe (KIRA)
történő integrálásért, illetve elvárás, hogy a kerékpáros
civil szervezetek, valamint szakemberek által meghatározott funkciók is bekerülhessenek a későbbiekben.
Cél a teljes hazai hálózat felmérése, a hiányzó adatok
pótlása, valamint egy naprakész adatbázis létrehozása,
a változtatások nyomon követése.
Lehetőség van útvonal tervezésére két tetszőlegesen
megadott GPS koordináta, POI vagy település között
olyan peremfeltételek megadásával, mint az autósforgalom kerülése, látványosságok útba ejtése, vagy akár a
napsütéses vagy árvízveszélyes utak kerülése. Az adatbázist elsősorban szakmai oldalról tanulmányozóknak

Forrás: www.merretekerjek.hu

8 www.kenyi.hu
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6. ábra: Példák kerépár útvonalakra és POI-kra a kenyi.hu
rendszer keretében

„openstreetmap” közösség számára biztosít működési
lehetőséget.
A térképportál Szlovákia teljes területét lefedi. Térképek exportját teszi lehetővé különféle mobilkészülékek
számára. Turisztika útvonalak, kerékpáros útvonalak, és
tanösvények támogatására fókuszál. A térképeken beállítható a magassági szintvonalak megjelenítése. Előnyei
közé tartozik a fényképgaléria is. A portál városok, és
további pontok keresését teszi lehetővé. A rendszer széles POI-adatbázissal rendelkezik kategóriákba elosztva,
melyek megjelenítését szükség szerint be/ki lehet kapcsolni. A portál lehetővé teszi továbbá a megadott két
pont közötti útvonalak keresését pontok hozzáadásával,
melyeken keresztül az útvonalnak vezetnie kell. Az útvonal kereshető gépkocsi, kerékpár, gyalogosok számára,

fontos, hogy a hálózati elemeket típus (kerékpárút, köz-

továbbá turizmus céljára.

út, területi besorolás), és ezeken belül státusz (például
elkészült, építés alatt álló, koncepció szintű kerékpáros
hálózati elem) szerint is meg lehet a térképen jeleníteni.
Az egyes POI-k is kategóriákba rendezve (szálláshely,
infrastruktúra, kereskedelem, kultúra stb.) megjeleníthetőek lesznek, ennek a feltöltése még folyamatban
van.

Az „openstreetmap“ alapon működő portál legfontosabb előnye a folyamatos frissítés – OSM. Ez a portál
szintén lehetővé teszi útvonalak letöltését .gpx formátumban, melyet a saját készülékben lehet felhasználni.
További funkcionalitás rétegek hozzáadása / elvétele.
A portál egyúttal kapcsolódik a www.oma.sk oldalhoz,
amely széleskörű információkat kínál a turisták és ke-

Komoly szándék van a KENYI fejlesztése mögött, így

rékpáros turisták számára (turistaútvonalak és kerékpá-

gyanítható, hogy ha a kerékpáros infrastruktúra felmé-

ros útvonalak adatbázisát tartalmazza egész Szlovákiára

résre kerül, úgy egy naprakész, ellenőrzött és a KIRÁ-val

vonatkoztatva). Ennek, és az önkéntességen alapuló

kompatibilis adatbázis lesz, mely további funkciók beépítését is lehetővé teszi. A későbbiekben Android rendszeren működő kliensprogramot is terveznek hozzá.
Jelenleg hiányos és elavult az adatbázis, a hazai kerékpáros infrastruktúra mintegy 30%-a található meg a
KENYI adatbázisában. A felület inkább szakmai célokat
szolgál, semmint publikus útvonaltervező. A rendszer
csak a hazai kerékpáros hálózat felmérésével foglalkozik, így határon átnyúló tervezés nem lesz vele lehetséges. (6. ábra)

4.2.3. Freemap9 (www.freemap.sk)
A www.freemap.sk térképportált a polgári társulás
építette ki és üzemelteti, miközben szabad licences térképeket használ. A térképportál a szlovák
9 Občianske združenie, Freemap Slovakia, Matičná 8/A5, 900
28 Ivanka pri Dunaji, freemap@freemap.sk.
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7. ábra: Freemap.sk

hasonló portáloknak a hátrányuk az adatok eltérő minő-

8. ábra: Let´s bike

sége, és a nem egységes kategorizálás. (7. ábra)

4.2.4. Let´s bike!10 (www.letsbike.eu)
A letsbike.eu internetes portál létrehozására a „Za
mostom“ (Hídon túl) projekt implementációjának keretén belül melynek társfinanszírozására a Szlovák Köztársaság - Ausztria Határmenti Együttműködési Program
2007-2013 keretén belül került sor. A szlovák részért a
Pozsonyi Önkormányzati Kerület felel, amely a portál
üzemeltetését, és aktualizálását biztosítja. A portál
célja információk biztosítása kerékpáros útvonalakról,
és rendezvényekről nemcsak a Pozsonyi Kerületben, hanem a határmenti régióban is (Ausztria, Magyarország).
A letsbike.eu portál az egyes kerékpáros útvonalak megismerésének, valamint útvonal keresésének lehetőségét
biztosítja a jelenlegi pozícióból a POI-ba, miközben az
útvonal adatait GPX-formátumban lehet egyszerű módon

még az útvonal keresését paraméterek szerint, rétegek

letölteni. A jobb tájékozódás végett a legalkalmasabb

hozzáadását, és elvételét. (8. ábra)

kirándulás kiválasztásakor az egyes útvonalak kategorizálva vannak hosszúság, nehézségi fok, vagy felületük
szerint. Kiegészítő szolgáltatásként rendelkezésre állnak illusztrációs felvételek a kerékpáros útvonalak kör-

4.3. Külföldi példák

biztosít információkat, hanem a környékükön elérhető

4.3.1. Google Maps biking directions
(maps.google.com)

aktivitásokról - rendelkezésre áll az eseményekről nap-

Két tetszőleges pont között tervez útvonalat, itinert raj-

tár, melynek segítségével az érdeklődő információkat

zol, teljes emelkedést, ereszkedést mutatja. Kalkulál tá-

szerezhet a régió érdekes rendezvényeiről.

volságot illetve ebből időszükségletet (9. ábra). Ez utób-

nyékéről. A portál nemcsak a kerékpáros útvonalakról

binál figyelembe veszi a terepviszonyokat, az úttípust és
A többnyelvű portál (SK, HU, DE, EN) útvonalak megjelenítését teszi lehetővé különféle térképalapokon: alapvető, turista, légifelvételek. Előre definiált útvonalakat
jelez ki, és egyúttal lehetőséget kínál a felhasználónak

a kanyarok számát. Megjeleníti a kerékpárutakat, illetve
tervezésnél is ezeket részesíti előnyben, autópályát és a
forgalmas útszakaszokat kizárja. Az okostelefonos alkalmazása képes hangos navigációra is. (9. ábra)

megterveznie saját útvonalát, miközben ebben az esetben csak a legközelebbi regisztrált útvonalakig keresi ki

A Google az elmúlt években a térképszolgáltatásával

a kapcsolatokat. A rendszer lehetőséget kínál az útvonal

nagy népszerűségre tett szert, mely biztosíték arra,

kiválasztására a megadott kritériumok alapján: az út-

hogy a jövőben kerékpáros útvonaltervezés terén is

vonal hossza, nehézségi fok (rekreációs, sport, profi),

komoly előrelépésekre lehet számítani, mind elérhető

a tevékenység típusa alapján (hobbi, MTB, kerékpáros

funkciók, mind naprakészség terén. Piaci alapon műkö-

turizmus, singltrek - single track, bikepark, E-bike).

dik, így a karbantartása – a többi térképeikhez hasonlóan – megoldott. További nagy előnye, hogy a POI-k már

Ennek az oldalnak az előnyei közé tartozik a kiváló grafikai felület, és az egyszerű keresés. Ide lehet sorolni

jelenleg is rendelkezésre állnak, így a jövőben nem lehet elvi akadálya annak, hogy útvonaltervezésnél figyelembe vegye az út menti létesítményeket. Vitathatatlan

10 letsbike@gob.sk
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9. ábra: Kerékpáros útvonal tervezése az „Google Maps Biking”
útvonaltervezőjével

ókkal szolgál. Köszönhetően az üzemeltetőnek (VOR), az
adatok naprakészek.
A tervező kizárólag Ausztrián belül tervez, így nemzetközi viszonylatban nincs mód útvonalválasztásra. A
POI-k – habár rendkívül részletesek – szálláshelyeket és
látnivalókat nem tartalmaznak, illetve kombinált tervezésnél nem állítható be, hogy melyik szakaszon milyen
eszközzel tervezzen. Ezek fényében inkább közlekedési
útvonaltervező, semmint turisztikai célú utak tervezésére készült.

Forrás: www.maps.google.hu

előnye – minthogy globális szolgáltatásról van szó – or-

4.4. Jó gyakorlat példájaként bemutatható mobilitási és turisztikai
projektek

szághatárokon átívelő útvonalak is tervezhetőek vele.

4.4.1. TRANSDANUBE Projekt
Ahogy arra korábban utaltunk, a Google kerékpáros
útvonaltervezője jelenleg igen kezdetleges fázisban van,

A projekt célja a fenntartható mobilitás fejlesztése a

az alapfunkciókon kívül semmit nem tud. A kerékpáros

Duna vonalán, vasúti, buszos, kerékpáros és hajó köz-

infrastruktúra jelenleg még feldolgozás alatt van, vala-

lekedés kihasználásával, valamint a fenntartható ide-

mint további hátránya, hogy jelenleg sem Magyarorszá-

genforgalom koncepciója a Dunamentén, ami segíti az

gon, sem Szlovákiában nem érhető el a szolgáltatás, a

európai politikák céljainak és stratégiainak elérését, és

régiónkban csak Ausztriában működik.

a nemzetközi együttműködés erősítését minden szinten.
Ezen a nemzetközi projekten összesen 14 együttfinan-

4.3.2. A nach B11
Két tetszőleges, Ausztrián belüli pont között tervez

szírozó partner, 35 társult partner és megfigyelő, 8 országból működött közre. A projekt társfinanszírozója az
Európai Regionális Fejlesztési Alap, és a Délkelet Európa

útvonalat, melyet különböző szempontok szerint lehet
alakítani (közlekedési eszköz, sebességprofil, akadálymentesség, gyaloglási távolság stb.). Az útvonalról

10. ábra: Kerékpáros útvonal tervezése az „anachb”
útvonaltervezőjével

részletes információval szolgál (10. ábra), kerékpáros
tervezés esetén itinert rajzol. Exportálható GPX és KMZ
formátumba az útvonal. A közforgalmú közlekedési eszközök menetrendjét natívan kezeli, beállítható az utazás
kezdete, illetve az utolsó csatlakozás. (10. ábra)
Képes kombinált utazás tervezésére, a közforgalmú
közlekedési eszközök figyelembe vételére. Részletes
információkkal szolgál az útvonalról, van okostelefonos
alkalmazása. Részletesen paraméterezhető az utazás,
a POI-kat megjeleníti, azokat valós időben kezeli (kerékpárkölcsönzőben hány szabad kerékpár, parkolóban
hány szabad hely stb.), valós idejű forgalmi informáci11 This planner is available at www.anachb.at website or in
the Google Play store at https://play.google.com/store/apps/
details?id=de.hafas.android.vao.
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Forrás: www.anachb.at

program kertén belül valósult meg. Ez a projekt megfelel

párutak, mobilitás és a turizmus fejlődés területén a

számos, a TransHUSK+ projekt paramétereihez hasonló

határmenti térségekben.

paramétereknek, ezért szerepel a jó gyakorlat példái
között.

• a projekt fő partnere: Pálháza városa
• EU hozzájárulás: 1 626 349.61 EUR

• a projekt fő partnere: Osztrák Környezetvédelmi Ügynökség (szlovák partner Pozsony megye volt)
• EU hozzájárulás: 2 015 375.00 EUR

• teljes költségvetés: 1 913 352.50 EUR
• kezdés időpontja: 2010.06.01.
• befejezés időpontja: 2012.05.31.

• teljes költségvetés: 2 371 030.00 EUR
• kezdés időpontja: 2012.10.01.
• befejezés időpontja: 2014.09.30.

4.4.2. Fekete Balog és Nagybörzsöny erdei
vasutak együttműködése, koordinált idegenforgalom fejlesztés
A projekt az erdei kisvasutak szakaszainak megújítására
és az idegenforgalom fejlesztésére irányult Fekete Balog
és Nagybörzsöny térségben. Alapvető célja az idegenforgalom bővítése szabadidő eltöltés új lehetőségeivel,
valamint a természeti – turisztikai attrakció kínálat
bővítése. A projekt a turizmus, a mobilitás és a vasúti
személyszállítás fejlődésének támogatása okán jó gyakorlat példájának tekinthető.
• a projekt fő partnere: Čiernohronská železnica, n.o. (Feketeerdő Vasúttársaság nonprofit szervezet)
• EU hozzájárulás: 1 519 429.95 EUR
• teljes költségvetés: 1 849 686.00 EUR
• kezdés időpontja: 2010.10.01.
• befejezés időpontja: 2012.04.30.

4.4.3. Kassa – Sárospatak egybefüggő
kerékpáros főútvonal kialakítása,
megépítése és jelölése
A projekt lényege a már meglévő kerékpárutak összekapcsolása. A projekt kidolgozása idején a térségben
26 kilométer kerékpárút létezett, melyek a Sárospatak,
Sátoraljaújhely és Mikóháza településeket kötötték öszsze, és további utak megépítésével számoltak. A projekt
magába foglalja az új aszfalt burkolatú kerékpárutak
megépítését, kerékpárhíd megépítését a Hernád folyón,
a több, mint 27 kilométer már meglévő kerékpárút jelölését és három kerékpáros pihenő megépítését. Ez
a projekt jó gyakorlat példájaként szolgálhat a kerék-
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5. Helyzetelemzés

11. ábra: A népesség változása a határ menti megyékben 20012011, %

5.1. Általános társadalmi-gazdasági helyzet Magyarországon/
Szlovákiában
5.1.1. Társadalmi-gazdasági helyzet
magyarországon
a közforgalmú közlekedés iránti igényt alapvetően az
adott terület népességének nagysága, összetétele, a
gazdasági fejlettség, a foglalkoztatottság, a munkahelyek, iskolák elhelyezkedése és az informális (rokoni,
baráti) kapcsolatok határozzák meg. A következőkben

Forrás: KTI, a Magyar Statisztikai Hivatal adatai alapján

ismertetjük a vizsgált térség alapvető társadalmi-gazdasági helyzetét és folyamatait.

összevontabb nagyobb térségben is ugyanez az arány
csak 16-19% között mozgott. (12. ábra)

a. Népesség
A munkaképes korú lakosság a határ menti régiókban
A vizsgált terület magyar oldalán, azaz a teljes magyar-

elsősorban a nyugati járásokban magasabb, de csak

szlovák határtérségben 2011-es adatok szerint több mint

kissé ingadozik 58-61% között majdnem az egész te-

1.130 ezer, ebből a részletesen is vizsgált 4 járásban

rületen. Csak azokban az észak-kelet magyarországi

valamivel több, mint 290 ezer ember él. A határ menti

járásokban lényegesen alacsonyabb (55-57%), ahol vi-

régió népessége megközelítőleg azonosan oszlik el a

szont a gyerekkorúak aránya haladja meg jóval a térség

Dunakanyartól keletre és nyugatra elterülő területen.

egészének átlagát.

(Pest megye Szentendrei járását a nyugati területhez,
a Váci és Szobi járását pedig a keleti területhez sorol-

Az előzőekkel összhangban a határ menti régió középső,

tuk.) Azonban abból adódóan, hogy a határ menti régió

egyes Nógrád és Heves megyei járásaiban a legnagyobb

mintegy 11.500 km2-es területének nagyobbik hányada

(25-29%) az idősebb lakosok részaránya, máshol általá-

(66%-a) a Dunakanyartól keletre fekszik, a népsűrűség

ban 20-24% között mozog a 60 éven felüliek aránya.

a Dunakanyartól nyugatra található térségben (140,0 fő/
km2) több, mint 1,8-szorosa az Ipoly torkolatától keletre
található térségének (76,8 fő/km2). (11. ábra)

12. ábra: A gyermekkorú lakosság aránya a határ menti járásokban 2011-ben, %

A lakosság korösszetételében is jelentős változások
zajlottak az elmúlt évtizedben. A teljes magyar-szlovák
határ menti régióban a 18 év alattiak aránya 2,4%-kal,
a 18-59 éves korosztályé pedig 0,2%-kal csökkent és
ennek megfelelően 2,6%-kal nőtt a 60 éves és idősebb
népesség aránya. Ebből a szempontból is jelentősek a
különbségek az egyes térségek között.
Ugyanakkor 2011-ben még mindig messze az átlag fölötti volt az észak-kelet magyarországi járásokban a gyerekkorúak aránya (21-25% közötti). A többi járásban, de
Forrás: KTI, a Magyar Statisztikai Hivatal adatai alapján
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13. ábra: A határ menti járások település nagyság szerinti
szerkezete 2011-ben, %

– egyébként földrajzilag viszonylag közel fekvő – másik
településre akarnak eljutni, hiszen az úthálózat alapvetően a völgyekben fekszik. Ilyen probléma ezzel szemben a viszonylag síkvidéki Kisalföld járásaiban kevésbé
jelentkezik.

c. Oktatási intézmények és iskoláztatás
A térség lakosságának korösszetétele, valamint az iskoláskorú népesség száma bizonyos mértékben meghatározza a határ menti járások oktatási intézményekkel
való ellátottságát, illetve – alapvetően – az alapfokú
oktatás jellemzőit. A teljes magyar-szlovák határ menti
Forrás: KTI, a Magyar Statisztikai Hivatal adatai alapján

b. Településhálózat
A vizsgált területen összesen 548 település található,
ezen belül a Dunakanyartól keletre 401, nyugatra pedig
147. A településhálózat az erősen tagolt, észak-kelet
magyarországi járásokban a legsűrűbb, a sík kisalföldi
területen sokkal nagyobb az egyes településekhez tartozó térség. (13. ábra)
A domborzati viszonyok meghatározzák azt is, hogy a
települések közötti közlekedési hálózati kapcsolatok hogyan alakultak a múltban, s ezek a kapcsolatok döntően
a mában is meghatározóak. Főként az Északi-középhegység járásainak településein lakók kényszerülnek
adott esetben nagyobb kitérőkre akkor, ha valamely

térségre jellemző, hogy az általános iskolai feladat ellátási helyek számának csökkenése együtt járt a csökkenő
gyerekkorú népességgel. Míg az ezredforduló éveiben
a teljes régió településeinek csak alig több mint egynegyede nem rendelkezett önálló általános iskolával,
tíz évvel később már több, mint harmadukból kellett az
általános iskolásoknak valamelyik másik településre
iskolába menni. Ahogyan az egyéb társadalmi-gazdasági jellemzőkben, úgy ebben a tekintetben is jelentősek
a különbségek az egyes magyar-szlovák határ közeli
járások között. Magyarország észak-keleti térségében
– ahol a legmagasabb a kis lélekszámú települések
aránya – már régebben is a települések mintegy harmadából máshova jártak általános iskolába a gyerekek.
Napjainkra ez az arány 50% fölé emelkedett. (14. ábra)
A felsőfokú oktatás még inkább koncentrált a magyarszlovák határ mentén található járásokban. Mivel ezek

14. ábra: Az általános iskolával nem rendelkező települések
aránya az egyes határ menti járásokban 2011-ben, %

között olyan kiemelkedő és hagyományos oktatási centrumok is találhatók, mint Sárospatak, Győr, Esztergom
és Vác, egyáltalán nem meglepő, hogy a térségben közel
húszezer diák tanult a felsőoktatásban. Ezek mintegy
3/4-e Győrött kap képzést, de jelentős még a Vácott
tanulók száma is. A többi járásban néhány száz diák jut
felsőfokú tanulmányokhoz.

d. Gazdaság fejlettsége, szerkezete és foglalkoztatás
A magyar-szlovák határ közelében fekvő járásokban
egyetlen önkormányzat sem képes kizárólag saját bevételeiből finanszírozni magát. Ebben természetesen
messzemenően közrejátszik az, hogy Magyarországon
viszonylag nagy a központi költségvetés újraelosztó
Forrás: KTI, a Magyar Statisztikai Hivatal adatai alapján
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15. ábra: A határ menti járások önkormányzatai saját bevételeinek és kiadás ainak aránya, 2011

Forrás: KTI, a Magyar Statisztikai Hivatal adatai alapján

16. ábra: A határ menti járásokban az 1000 lakosra jutó munkanélküliek száma 2011-ben, %

Forrás: KTI, a Magyar Statisztikai Hivatal adatai alapján

szerepe. Az egyéb jellemzők esetében megfigyelt kü-

a legkevésbé önfinanszírozó járások (Encsi járás 8,4%,

lönbségek a Dunakanyartól nyugatra és keletre elterülő

Bodrogközi járás 7,1%) is itt találhatók. Még szembe-

térségek között ebben a tekintetben is megfigyelhető,

tűnőbb az egyes kisebb térségek közötti gazdasági

hiszen a nem kiemelten vizsgált járások nagy része

teljesítőképességben megmutatkozó különbség, ha az

Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyékben

iparűzési adó bevételeket viszonyítjuk az önkormány-

az önkormányzatok sokkal inkább képesek saját bevé-

zatok összes saját bevételhez. A sor elején a három

teleikkel finanszírozni működésüket, mint a magyar-

kiemelten vizsgált járás található, esetükben a mutató

szlovák határ mentén fekvő többi járásban. Különösen

értéke meghaladja a 60%-ot (az említett járásokon kívül

alacsony ez az arány Magyarország észak-keleti részén,

még a Dorogi járás tartozik ebbe a körbe). Ugyanakkor

17. ábra: A szlovák-magyar határtérségben élők száma (2012)

Forrás: IPP, a magyar és szlovák Statisztikai Hivatalok adatai alapján
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Borsod megye észak-keleti járásaiban, köztük az Abaúj-

A gazdasági tevékenység kiterjedtsége és ágazati

Hegyközi járásban (25,5%) is ez az arány igen alacsony,

szerkezete, a munkanélküliség aránya és belső szer-

a Bodrogközi járásban mindössze 15,3%. (15. ábra)

kezete alapvetően befolyásolja a közlekedési igények
alakulását, ezen belül is a hivatásforgalmat. A kialakuló

A vállalkozási kedv és a lehetőségek, a vállalkozások

összkép alapján elmondható, hogy alapvetően a Duna-

gazdasági ereje meghatározó az adott térség foglalkoz-

kanyartól nyugatra elterülő térségben lehetnek olyan

tatottsága szempontjából. Magyarország észak-keleti

látens igények, amelyek a határon átnyúló közös progra-

járásai, különösen a határhoz közel fekvők mindig is a

mok eredményeként utazási igényekben is manifesztá-

munkanélküliséggel leginkább sújtott területek közé tar-

lódhatnak a jövőben.

toztak. Az ezredforduló idején – az egyébként kiemelten
vizsgált – Abaúj-Hegyközi járásban volt a legrosszabb
a helyzet. 1000 fő 18-59 éves lakosra 224 munkanélküli

5.1.2. Társadalmi-gazdasági helyzet szlovákiában

jutott, ami a teljes magyar-szlovák határ menti régión
belül a legmagasabb érték volt. A sorban utána következő járások is mind ebből a térségből kerültek ki.

a. Népesség
A vizsgált határ menti terület szlovákiai részén élő né-

Az eltelt tíz év során, 2011-re összességében javult vala-

pesség 2002 és 2012 között nem egészen 1%-kal nőtt.

mit a helyzet a közös határ közelében fekvő járásokban,

A vizsgált időszakban a legnagyobb mértékű növekedés-

alapvetően amiatt, hogy jelentősen csökkent az észak-

re a Kassa-környéki járásban került sor, amelynek lakos-

kelet magyarországi járásokban a mutató értéke. A

sága 11,8%-kal növekedett. Emelkedett a népesség az

helyzet azonban továbbra sem tekinthető jónak, hiszen

Érsekújvári, a Dunaszerdahelyi és a Rozsnyói járásban

az Abaúj-Hegyközi járásban (amelyben változatlanul

is. A többi határ menti járásban csökkent a lakosság

a legkedvezőtlenebb a munkanélküliség a teljes határ

száma, ezek közül a legjelentősebb a Lévai járás né-

menti régióban) 1000 megfelelő korú lakosból továbbra

pességének 4,1%-os mérséklődése. A 18. ábra az egyes

is nyilvántartott álláskereső 168 ember. (16. ábra) Válto-

járások lakosságának 2002 és 2012 közötti változásait

zatlanul a térség Borsod-Abaúj-Zemplén megyei járása-

ábrázolja. (17. ábra, 18. ábra)

iban a legrosszabbak a munkanélküliség mutatói annak
ellenére, hogy 2001-2011 között általában 20-25%-kal
javult a mutató értéke. (16. ábra)

A vizsgált 2002–2012 közötti időszakban minden határ
menti régióban csökkent a teljes népességen belül a fiatal korú lakosság aránya. A bázisnak tekintett 2002. évi
adatokkal összevetve 3 százalékponttal alacsonyabb ér-

18. ábra: A lakosság számának változása az egyes járásokban
2002-2012 között, %

Forrás: IPP, a SZK Statisztikai Hivatala adatai alapján

19. ábra: A 15 évesnél fiatalabb lakosság aránya az egyes járásokban 2012-ben, %

Forrás:IPP, a SZK Statisztikai Hivatala adatai alapján
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20. ábra: A teljes népesség növekedés/fogyás az egyes járásokban 2008-2012 között, fő

21. ábra: A határmeti járások szerkezete a települések népessége alapján 2012-ben, %

Forrás:IPP, a SZK Statisztikai Hivatala adatai alapján

Forrás: IPP, a SZK Statisztikai Hivatala adatai alapján

tékeket regisztráltak a Dunaszerdahelyi, a Lévai és az Ér-

ra (2012) csökkent, a másodikban 1 100-ról 1 200-ra nőtt

sekújvári járásban is. A 15 évesnél fiatalabb lakosság a

a harmadikban pedig 90-ről 80-ra csökkent. Lakóhely-

Kassa-környéki járásban volt a legmagasabb 2012-ben,

ként a legkevésbé vonzó határ menti régióvá a Lévai,

értéke valamivel meghaladta a 20%-ot. Összességében

a Rozsnyói és az Érsekújvári járás vált, amelyekben az

megállapíthatjuk, hogy 2012-ben e mutató tekintetében

utolsó vizsgált évben az átlagost meghaladó számban

azok a határ menti járások mutatták a legkedvezőbb

csökkent a népesség száma. A határ menti régiók né-

értékeket, amelyek a Kassai kerületben fekszenek,

pességének alakulását 2008 és 2012 között a 20. ábra

ugyanakkor a legalacsonyabb értékeket a Nyitrai kerület

mutatja. (20. ábra)

határ menti járásaiban mérték. A Komáromi és az Érsekújvári járásban ebben az évben ez az arány a 13% körül

A lakosság szerkezetének alakulása szempontjából

alakult. A határ menti régiók 2012-re vonatkozó adatait

a legnagyobb problémát a népesség elöregedése jelen-

a 19. ábra tartalmazza (19. ábra).

ti, amelyet az alacsony természetes szaporulat, emiatt a
természetes fogyás okoz. Ezt jelzi az alacsony vitalitási

A lakosság száma összességében csak a Nagyszombati

index is, amelyet a 100 időskorú (65 évesnél idősebb)

és a Kassai kerületben emelkedett. Ugyanakkor a népes-

lakosra jutó gyermekkorú (15 évesnél fiatalabb) lakosok

ség növekedési üteme mindkét esetben jelentősen mér-

számaként értelmezünk. A mutató értéke a vizsgált idő-

séklődött. A Nagyszombati kerületben 2012-ben a teljes

szakban minden vizsgált kerületben csökkent.

népességnövekedés mintegy 1 000 főt tett ki, a 2008-cal
összevetve azonban ez az akkori értéknek mindössze

b. Településhálózat

egyharmada. A Kassai kerületben is kisebb mértékben
nőtt a lakosság száma a vizsgált időszak végén, mint
annak kezdetén. A Nyitrai kerületben az időszak elején
még mintegy 1 400 fős népesség csökkenést regisztráltak, ami az időszak végére nem egészen 1 200 főre
mérséklődött. Ehhez a legnagyobb mértékben a Lévai és
az Érsekújvári járás járult hozzá, amelyekben 2012-ben
a vándorlási különbözet mintegy 500-500 fő volt. A határ menti régiók közül a teljes vizsgált időszak alatt csak

A vizsgált terület szlovákiai részének településszerkezete viszonylag változatos. Az egyes határ menti járások
közötti eltérések alapvetően a községek méretében
mutatkozik meg. Az egyes járásokon belül a települések
lélekszám szerinti megoszlását 2012-ben évben a 21.
ábra mutatja. (21. ábra, 22. ábra)

c. Közlekedés

a Dunaszerdahelyi, a Kassa-környéki és a Tőketerebesi

A határon átnyúló közvetlen autóbuszjáratok számára

járásban emelkedett a lakosság száma. Az első esetben

vonatkozó adatfelvétel során arra a következtetésre

a növekedés nagysága több mint 1 000-ről (2008) 500-

jutottunk, hogy nagyon korlátozott azoknak a járatoknak
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23. ábra: A határ menti járásokban az egy pedagógusra jutó
tanulók számának változása 2008-2012 között, fő

a száma, amelyek a szomszédos határmenti megyéket/
kerületeket kötik össze. A Nagyszombati kerületet és
Győr–Moson–Sopron megyét egyetlen közvetlen autóbuszjárat köti össze. Konkrétan a Galánta – Győr közötti
járatról van szó, amelynek van egy köztes megállója
Dunaszerdahelyen. Munkanapokon (hétfő-péntek) ez a
járat mindkét irányban 10 utat tesz meg (tehát naponta
2x közlekedik) hétvégén pedig négyet (szintén naponta
2x). A Nyitrai kerület és Komárom-Esztergom megye
közötti kapcsolatot az Érsekújvári járásban a Párkány és
Esztergom közötti járat képviseli. A járat csak munkanapokon közlekedik és mindkét irányban összesen 31 utat
tesz meg. Az összehasonlított határmenti területek közül a leggyengébb autóbusz-kapcsolat a Kassai kerület
és Borsod–Abaúj–Zemplén megye között van. A kapott

Forrás: IPP, az UIPŠ (Oktatási Információs és Előrejelző Intézet) adatai

adatok szerint ezen területi egységek között egyetlen

alapján

1. táblázat: vizsgált megyék egyes oktatási adatai 2011-ben
Alkalmazottak száma az
oktatásban

Középiskolai
végzettséggel
rendelkező
lakosok aránya

Középiskolások száma

Középiskolák
száma

Felsőfokú
végzettséggel
rendelkező
lakosok aránya

Főiskolások,
egetemisták
létszáma

Felsőfokú
tanintézmények száma

Nagyszombati
kerület

13 190

55,60

27 707

71

11,50

19 127

4

Nyitrai kerület

13 937

54,70

32 489

94

12,00

23 307

3

Kassai kerület

19 900

49,60

40 864

100

13,00

28 707

4

Forrás:IPP, a SZK Statisztikai Hivatala adatai alapján

22. ábra: Településhálózat

29

autóbusz-összeköttetés van, amely csak hétvégén közle-

hetők meg a Nyitrai kerületben is. A Nyitrai járásban 23,

kedik (mindkét irányban összesen 2x egész hétvégén).

míg a Vágsellyeiben mindössze 3 ilyen céget tartottak
nyilván. A Kassai kerületben a legtöbb ilyen vállala-

d. Oktatási intézmények és iskoláztatás

tot Kassa városában tartották nyilván, ezzel szemben
a Szobránci járásban egyet sem. A határ menti járások

Az oktatás minősége szempontjából fontos az egy tanárra jutó diákok száma. A mutató értéke az elmúlt években

közül a Dunaszerdahelyiben 11 nagyvállalat működött,
viszont a Tőketerebesiben mindössze 1.

minden határ menti régióban romlott. A 2008–2012
közötti időszakban minden vizsgált járásban csökkent

2012-ben a kerületek közül a Kassai kerületben volt

a tanárok száma, miközben a tanulók száma minden

a legmagasabb a munkanélküliségi ráta. A mutató ér-

járás esetében enyhén emelkedett. Az egy pedagógusra

téke 19%-ot ért el, ami 2008-cal összevetve azt jelenti,

jutó tanulók száma a Kassa-környéki járásban a legma-

hogy mintegy 6 százalékponttal nőtt a munkanélküli-

gasabb. 2012-ben ebben a járásban egy tanárra 15,7

ség. Ugyanekkor a Nyitrai kerületben a munkanélküliek

tanuló jutott, miközben a Komáromi járásban, ugyan-

aránya 14% volt, nem egészen 7 százalékponttal több,

abban az évben ez a szám mindössze 13,9 volt. A határ

mint 2008-ban. A Nagyszombati kerületben a munka-

menti járásokra vonatkozó adatok áttekintését a 23.

nélküliségi ráta 2008-hoz viszonyítva 5 százalékponttal

ábra tartalmazza. Az adatok hozzáférhetősége miatt az

növekedett és 2012-ben 9% volt. A Nagyszombati ke-

összehasonlítás a 2008-as és a 2012-es évre vonatko-

rületben a Galántai és a Nagyszombati járásban volt a

zik.(23. ábra), (1. táblázat:)

legalacsonyabb a munkanélküliség. A munkanélküliségi

e. Foglalkoztatottság
2012-ben úgy a Kassai, mint a Nagyszombati kerületben
58 olyan nagyvállalat működött, amelyek több mint 250
alkalmazottat foglalkoztattak. 2008-ban a Nagyszombati kerületben ennél kettővel, a Kassai kerületben pedig
még nyolccal több ilyen cég volt. A Nyitrai kerületben
számuk, a 2008-ban regisztrált 64-ről négy év alatt
54-re csökkent. A Nagyszombati kerületben 2012-ben
a legtöbb ilyen vállalat, szám szerint 17, a Nagyszombati járásban, a legkevesebb, szám szerint 5, pedig
a Szenicei járásban volt aktív. Nagy különbségek figyel-

24. ábra: A munkanélküliség alakulása a határ menti járásokban 2008-2012 között, %

Forrás:IPP, a SZK Statisztikai Hivatala adatai alapján
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ráta mindkét járásban 7,5% körül mozgott 2012-ben.
A legmagasabb munkanélküliséget a Dunaszerdahelyi
járásban regisztrálták, ahol a mutató értéke 13% volt.
Mélyen a Nyitrai kerület átlaga alatt alakult a mutató
értéke a Nyitrai és a Vágsellyei járásokban: mértéke
mindkét járásban 11%-os szinten állt 2012-ben.
A munkanélküliség a határ menti járások mindegyikében a teljes vizsgált időszak alatt meghaladta az
adott kerületek átlagát. 2012-ben kerületének átlagát
a leginkább a Rozsnyói (10 százalékponttal), a Komáromi (5 százalékponttal) és a Dunaszerdahelyi járás
(3,5 százalékponttal) haladta meg. A regisztrált munka25. ábra: A magánvállalkozások számának alakulása a határ
menti járásokban 2002-2012, db

Forrás: IPP, a SZK Statisztikai Hivatala adatai alapján

nélküliségi ráta 2008–2012 közötti alakulását a határ

A gazdasági válság kedvezőtlen hatásai a határmenti

menti régiókban a 24. ábra mutatja. A Kassai kerület

régiók többségében a közvetlen külföldi befektetések

egyes járásaiban e mutató értékei jelentős különbséget

nagyságának alakulásában is megmutatkoztak. A 2011-

mutattak. Míg Kassa városában a munkanélküliség a

es és a 2008-as évet összehasonlítva a hét határmenti

10%-os szint táján mozgott, ezzel szemben a Rozsnyói

járás közül ötben csökkent a külföldi befektetések érté-

és a Tőketerebesi járásban elérte a 27%-ot.(24. ábra, 25.

ke.

ábra)

f. Költségvetés

5.1.3. Szabályozási és intézményi környezet

Az egy lakosra jutó adósság (minden, az adott kerü-

A határon átnyúló közlekedés fejlesztésének fontos se-

lethez tartozó település teljes adóssága) az elmúlt

gítője vagy akadályozója lehet a szabályozási környezet,

években minden kerületben csökkent. Egy lakosra jutó

ami meghatározza a határátkelés rendjét és a határon

teljes adóssága 2009-cel összehasonlítva 32 euróval

átnyúló közforgalmú közlekedés üzemeltetésének feltét-

csökkent. A határ menti régiók közül leginkább a Duna-

eleit és engedélyezési rendszerét.

szerdahelyi járás volt eladósodva, 2012-ben 110 euró/fő
adóssággal. A legjobban gazdálkodó határ menti járás

A határon átnyúló jelleg a közlekedés szempontjából

a Kassa-környéki járás volt 46 euró/fő adóssággal. Az

sajátos helyzetet jelent. Az EU tagság majdnem minden

egy lakosra jutó teljes adósság nagyságát 2009 és 2012

tekintetben csökkentette, illetve megszüntette az or-

között kerületenként a 26. ábra mutatja (26. ábra)

szághatárok szerepét. A közlekedésen belül a személygépkocsival történő utazásoknál gyakorlatilag semmi-

A világgazdasági válság ellenére, amelynek hatásai

féle akadályt sem jelent az országhatár, ugyanakkor a

Szlovákia gazdaságában 2009-ben kezdtek megmutat-

közforgalmú közlekedésben az országhatár továbbra is

kozni, a vizsgált időszakban egyik vizsgált régióban sem

nehézséget, illetve egy nehezen kezelhető problémakört

csökkent a nyilvántartott magánvállalkozások száma.

jelent még ma is. Ennek okai nem a határátlépési eljárás

A vállalatsűrűség 2012-ben a Komáromi járásban volt

rendjében, hanem az országonként eltérő belső jogi és

a legmagasabb. Ebben a járásban került sor a legna-

gazdasági szabályozások különbözőségében keresen-

gyobb mértékű fejlődésükre is. A cégek száma a vizsgált

dők.

időszakban 18-cal nőtt, mivel 2012-ben 41-et tartottak
nyilván a 2008-as 23-mal szemben. Abszolút értékben

A közforgalmú közlekedésben meg kell különböztetni

kifejezve ez a növekedés mintegy 2 000 új céget jelent.

belföldi és nemzetközi járatokat. A belföldi járatok sza-

(27. ábra)

bályozása nemzeti hatáskör. Ezen belül a szlovák és a

26. ábra: Az egy lakosra jutó eladósodottság a vizsgált határ
menti kerületekben 2009-2012, EUR/fő

27. ábra: A magánvállalkozások számának alakulása a határ
menti járásokban 2002-2012, db

Forrás: IPP, a SZK Statisztikai Hivatala adatai alapján

Forrás: IPP, a SZK Statisztikai Hivatala adatai alapján
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2. táblázat: A magyarországi háztartási kikérdezések legfontosabb adatai

Megnevezés

Győr
város

Győri
járás

Komáromi járás

Esztergomi
járás

AbaújHegyközi
járás

Háztartás, db

300

300

300

300

300

Személy, fő

615

705

680

731

686

Megkérdezett/
háztartás, fő

2,05

2,35

2,27

2,44

2,29

3. táblázat: A magyarországi háztartási kikérdezések legfontosabb adatai
Megnevezés
Háztartás,
db

Balassagyar-mati
járás

Salgótarjáni járás

Ózdi
járás

Sátoraljaújhelyi járás

300

300

300

300

Személy, fő

738

676

656

768

Megkérdezett/háztartás, fő

2,46

2,25

2,19

2,56

4. táblázat: A magyarországi megkérdezettek közül Szlovákiába utazók az utazás módja szerint
A Szlovákiába utazók által használt utazási mód

Járás

Összesen

Abaúj–Hegyközi

Győri

Komáromi

Vonat

4,2%

1,4%

0,0%

2,4%

Menetrend szerinti helyközi busz

1,4%

5,0%

13,6%

4,5%

Helyi tömegközlekedési eszköz

0,0%

1,4%

0,0%

0,4%

Személygépkocsi, kis tgk. vezetője

35,3%

47,5%

57,6%

43,8%

Motorkerékpár, moped, kerékpár

2,8%

0,0%

3,0%

2,1%

Személygépkocsi, kis tgk. utasa

49,8%

31,7%

24,2%

39,3%

Tehergépkocsi

0,0%

2,2%

0,0%

0,6%

Vállalati busz

5,6%

5,8%

0,0%

4,3%

Egyéb

0,9%

5,0%

1,5%

2,6%

Összesen

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

5. táblázat: A magyarországi megkérdezettek közül Szlovákiába utazók az utazás módja szerint
A Szlovákiába utazók által használt utazási mód

Járás
Salgótarjáni

Összesen

Sátoraljaújhelyi

Vonat

0,0%

5,4%

3,5%

Menetrend szerinti helyközi busz

2,4%

0,7%

1,3%

Helyi közforgalmú közlekedési eszköz

0,0%

1,3%

0,9%

Személygépkocsi, kis tgk. vezetője

36,6%

32,2%

33,8%

Kerékpár

0,0%

18,8%

12,1%

Személygépkocsi, kis tgk. utasa

56,1%

36,2%

43,3%

Tehergépkocsi

0,0%

1,3%

0,9%

Vállalati busz

4,9%

0,0%

1,7%

Munkába járás megosztott szgk-val

0,0%

1,3%

0,9%

Egyéb

0,0%

2,7%

1,7%

Összesen

100,0%

100,0%

100,0%

6. táblázat: A magyarországi megkérdezettek közül Szlovákiába utazók az utazás indoka szerint a TransHUSK projekt keretében megkérdezett járásokban

Szlovákiába utazók utazási indokai

Járás

Összesen

Abaúj–Hegyközi

Győri

Komáromi

Munkába

5,1%

7,2%

3,0%

4,9%

Iskolába

0,9%

0,7%

0,0%

0,6%

Ügyintézés

1,9%

0,7%

0,0%

1,1%

Vásárlás

6,5%

1,4%

9,1%

4,7%

Munkavégzéssel kapcsolatban

4,2%

5,0%

4,5%

4,3%

Egészségügyi ok

0,0%

0,7%

0,0%

0,2%

Látogatás

13,5%

18,7%

30,3%

17,4%

Szabadidő eltöltése

19,5%

17,3%

6,1%

18,5%

Hazatérés

48,4%

48,2%

47,0%

48,1%

Kísérés

0,0%

0,0%

0,0%

0,2%

Összesen

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

magyar szabályozás is különbséget tesz helyi és helykö-

forgalmi adók beszedéséről az önkormányzatok gondos-

zi közlekedés között. Mindkét járatfajtára vonatkozik a

kodnak.

korlátozás, hogy országhatárt nem léphetnek át.
Országhatáron áthaladni a jelenlegi szabályozás szerint
csak a nemzetközi járatoknak szabad. Ezt a személyszállítási tevékenységet az államok – egy régi, idejétmúlt
szemléletnek megfelelően – nem tekintik közszolgálta-

5.2. Felmérések és interjúk eredményei (háztartások, közforgalmú
közlekedési eszközök, közutak,
érintettek)

tásnak, úgy vélik, hogy ezek piaci alapon tudnak működni, mintegy „luxus szolgáltatásként”. Tehát a nemzetközi járatok szabályozása alapvetően azon alapul, hogy
az országhatáron átnyúló utazás nem része a lakosság

5.2.1. Háztartási kikérdezések - Magyarország
a. A minta jellemzői

mindennapi életének, ebben a közlekedési formában
inkább egyedi, magánjellegű utazások bonyolódnak le,

Magyarországon a TransHUSK projekthez kapcsolódóan

amelyek nem indokolják a közszolgáltatásra jellemző

a vizsgált térségekben a nyár elején, 2013 júniusában

elbírálást, a közpénzből történő finanszírozást. Ugyan-

keresték fel a kérdezőbiztosok a véletlenszerűen ki-

akkor világos, hogy éppen a határok nélküli Európa

választott háztartásokat. Győrben, valamint a győri, a

elméletéből és egyre jobban megvalósuló gyakorlatából

komáromi, az esztergomi és az abaúj-hegyközi járásban

következik, hogy ez a szemlélet tarthatatlan; gondoljunk

1-1 különálló mintát képeztünk. A háztartások, illetve a

csak a Rajkára kiköltözött pozsonyiakra, vagy az esz-

megkérdezettek száma az egyes térségekben a követke-

tergomi Suzuki gyárban dolgozó, a Duna bal partján élő

ző volt (2. táblázat):

szlovákiai lakosokra.
A TransHUSK Plus projekt keretében pedig az ősz végén,
A turizmuspolitika, szabályozás, tervezés és felügyelet

2014 novemberében keresték fel a kérdezőbiztosok a

a Nemzetgazdasági Minisztérium hatásköre, a központi

véletlenszerűen kiválasztott háztartásokat. A balassa-

források kezelését a Miniszterelnökség és a Nemzeti

gyarmati, a salgótarjáni, az ózdi és a sátoraljaújhelyi

Fejlesztési Ügynökség végzi, a térségi szintű tervezésért

járásban 1-1 különálló, 300 háztartásból álló mintát ké-

a megyék felelősek. A fejlesztést a Nemzeti fejlesztési

peztünk. A háztartások, illetve a megkérdezettek száma

Ügynökség, a Vidékfejlesztési Minisztérium illetve külön

az egyes térségekben a következő volt ( 3. táblázat):

kormánybiztosok végzik, a nemzeti külpiaci és országos
marketing a Magyar Turizmus Zrt. feladata, a térségi és

A határ túloldalára utazók között a tömegközlekedési

helyi menedzsment feladatok a Turisztikai Desztináció

eszközzel utazók aránya – a Komáromi Járásban meg-

Menedzsment szervezetek hatásköre, végül az idegen-

kérdezetteket kivéve – általában nem ér el szignifikáns
értéket. (4. táblázat) A határ másik oldalára döntően,
az utak 79-87%-ában személygépkocsival utaznak a
határ mindegyik térségében. Az Abaúj-Hegyközi Járásban viszonylag sokan utaznak egy-egy autóban, ezzel
szemben a többi járásban átlagosan az eseteknek mintegy felében, de legalább harmadában csak a vezető
utazik a járműben. Ez érthető is, hiszen a viszonylag
alacsonyabb képzettségű – s persze jövedelmű – utazók
számára nagyobb jelentőséggel bír az, hogy milyen módon lehet az utazási költségeket csökkenteni. Ráadásul
ebben a járásban viszonylag fiatalok utaznak, akik szá-
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7. táblázat: A magyarországi megkérdezettek közül Szlovákiába utazók az utazás indoka szerint a TransHUSK Plus projekt keretében
megkérdezett járásokban
Járás

Szlovákiába utazók utazási indokai

Salgótarjáni

Összesen

Sátoraljaújhelyi

munkába, vagy onnan haza

2,7%

6,8%

5,5%

iskolába, vagy onnan haza

0,0%

0,0%

0,0%

ügyintézés, vagy onnan haza

0,0%

1,4%

0,9%

vásárlás, vagy onnan haza

21,6%

13,7%

16,4%

eü. ok, vagy onnan haza

0,0%

0,0%

0,0%

munkavégzéssel kapcsolatos

2,7%

1,4%

1,8%

szabadidő eltöltése

48,6%

8,2%

21,8%

látogatás, vagy onnan haza

18,9%

61,6%

47,3%

kísérés

5,4%

1,4%

2,7%

egyéb

0,0%

5,5%

3,6%

Összesen

100,0%

100,0%

100,0%

8. táblázat: A magyarországi megkérdezettek megoszlása a szerint, hogy van-e olyan szlovákiai térség, ahova egyáltalán nem jut el
Van-e olyan hely ahová egyáltalán nem jut el valamilyen
ok miatt

Járás
Összesen
Abaúj–Hegyközi

Győri

Esztergomi

Komáromi

Nincs válasz

10,9%

18,1%

14,6%

7,5%

13,8%

Nem

59,9%

79,8%

83,9%

89,9%

78,7%

Igen

29,2%

2,1%

1,5%

2,6%

7,5%

Összesen

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

9. táblázat: A magyarországi megkérdezettek megoszlása a szerint, hogy van-e olyan szlovákiai térség, ahova egyáltalán nem jut el
Van-e olyan hely ahová egyáltalán nem jut el valamilyen
ok miatt

Járás
Balassa-gyarmati

Salgótarjáni

Ózdi

Sátoralja-újhelyi

Összesen

Nem

93,7%

73,1%

77,6%

57,1%

75,1%

Igen

6,3%

16,9%

12,4%

42,9%

24,9%

Összesen

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

10. táblázat: A magyarországi megkérdezettek teljesen meghiúsult utazásai meghiúsulásának indokai
Szlovákiai utazás meghiúsulásának indoka

Nem tudja/Válaszmegtagadás

Járás

Összesen

Abaúj–Hegyközi

Győri

Esztergomi

Komáromi

3,0%

7,1%

0,0%

5,6%

3,5%

Pénzhiány

79,5%

21,4%

9,1%

61,1%

68,9%

Időhiány

4,0%

7,1%

18,2%

5,6%

5,1%

Kevés a tömegközlekedési kapcsolat

11,0%

32,1%

54,5%

11,1%

15,2%

Egyéb ok

2,5%

32,1%

18,2%

16,7%

7,4%

Összesen

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

11. táblázat: A magyarországi megkérdezettek teljesen meghiúsult utazásai meghiúsulásának indokai
Szlovákiai utazás meghiúsulásának
indoka

Járás
Balassa-gyarmati

Salgótarjáni

Ózdi

Sátoralja-újhelyi

Összesen

Pénzhiány

37,8%

43,4%

42,7%

53,0%

47,3%

Időhiány

35,1%

15,1%

5,6%

8,0%

11,1%

Kevés a közforgalmú közlekedési
kapcsolat

21,6%

22,4%

39,5%

20,5%

25,1%

Egyéb ok

5,4%

19,1%

12,1%

18,6%

16,5%

Összesen

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

mára adott esetben a közös utazási élmény önmagában

risága sajnos nem érte el a szükséges szignifikancia

is értékkel bír.

szintet. (6. táblázat)

Az utazásokban döntő szerepet játszó személygépkocsi

Ezen belül a Sátoraljaújhelyi járásból átutazók alapvető-

használatot számos okkal magyarázhatjuk. Ezek között

en látogatás céljából, a Salgótarjáni járás településeiről

kiemelhető az utazás indoka az utazási időszükségle-

alapvetően szórakozás célból utaztak (7. táblatáz).

ten, vagy az utazási költségen stb., túl. Magyarországról
– legalábbis a megkérdezettek – alapvetően látogatási

Megkérdeztük a térségek lakosságát arról is, hogy van-e

és szabadidő eltöltéssel kapcsolatos célokból utaznak a

olyan hely a másik országban, ahova egyáltalán nem

Szlovákiába (6. táblázat). Ezen belül a Győrből és a Komá-

jutnak el, vagy csak ritkábban jutnak el, mint ahogyan

romi Járásból átutazók alapvetően látogatás céljából, a

azt szeretnék. Érdeklődtünk a meghiúsuló utazásokkal

Győri Járás egyéb településeiről és az Esztergomi Járás-

kapcsolatban arról is, hogy vajon milyen ok miatt nem

ból inkább szórakozási célból, az Abaúj-Hegyközi Járás-

tudnak annyiszor utazni, mint szeretnének, illetve, hogy

ból pedig az említett mindkét célból utaznak. (4. táblázat)

milyen jellegű utazásokról (vásárlás, látogatás stb.)
kénytelenek lemondani. A továbbiakban az ezekre a

A határ túloldalára utazók között a közforgalmú közle-

kérdésekre adott válaszok legfőbb jellemzőit foglaljuk

kedési eszközzel utazók aránya nem ér el szignifikáns

össze. (8. táblázat)

értéket ( 5. táblázat). A határ másik oldalára döntően, az
utak 68-92%-ában személygépkocsival utaznak a határ

Megkérdeztük a térségek lakosságát arról is, hogy van-e

mindegyik térségében. A határ túloldalára a belföldön

olyan hely a másik országban, ahova egyáltalán nem

megszokott helyközi utazásokkal összehasonlítva jó-

jutnak el, vagy csak ritkábban jutnak el, mint ahogyan

val többen utaznak egy-egy személygépkocsiban. A

azt szeretnék. Érdeklődtünk a meghiúsuló utazásokkal

jármű telítettség érezhetően magasabb a Salgótarjáni

kapcsolatban arról is, hogy vajon milyen okok miatt

Járásban, mint a Sátoraljaújhelyi Járásban. Ez inkább

nem tudnak annyiszor utazni, mint szeretnének, illetve,

magyarázható az utazók átlagos életkorával, illetve a vi-

hogy milyen jellegű utazásokról (vásárlás, látogatás

szonylag sok nyugdíjassal. Ki kell emelni, hogy a Sátor-

stb.) kénytelenek lemondani. A továbbiakban az ezekre

aljaújhelyi Járásban szignifikáns részarányt képviselnek

a kérdésekre adott válaszok legfőbb jellemzőit foglaljuk

azok, akik kerékpárt használtak szlovákiai utazásukhoz,

össze.

bár ebben valószínűleg közrejátszhat az is, hogy a határ
két oldalán gyakorlatilag egybeépült a két település.

Az egyes járások és lakosaik eltérő gazdasági helyzete

Érdekes módon ugyanez Balassagyarmat, vagy akár Sal-

megmutatkozik abban is, hogy mennyien érzik úgy,

gótarján környékén egyáltalán nem mutatkozott meg.(5.

hogy nem jutnak el valahova a határ túloldalán ( 9. táblá-

táblázat)

zat), vagy csak ritkábban (11. táblázat) annál, mint ahogyan azt szeretnék. (9. táblázat)

Mivel ezek tipikusan olyan utazási indokok, amelyek
esetében a közforgalmú közlekedési eszközök kötött

Az utazások meghiúsulásában döntően a pénzhiány

menetrendjéhez nem szívesen alkalmazkodnak az uta-

játszik szerepet, de szignifikáns arányban említették a

zók, érthető, hogy utazásaikat alapvetően személygép-

közforgalmú közlekedési kapcsolatok hiányát is. (10.

kocsival bonyolítják le. Bár a megkérdezettek körében

táblázat) Valószínűleg a viszonylag kevés járat és az

egyéb utazási indokok is felmerültek, a minta nagyság

azokra vonatkozó ismeretek hiánya együttesen adta ezt

korlátozott volta miatt ezeknek a válaszoknak a gyako-

az eredményt például Esztergomban, ahol valójában
rendszeresen, naponta többször is közlekedik autóbusz
járat a határ másik oldalára. (10. táblázat)
Az utazások meghiúsulásában döntően a pénzhiány
játszik szerepet, de szignifikáns arányban említették a
közforgalmú közlekedési kapcsolatok hiányát, illetve
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12. táblázat: A magyarországi megkérdezettek megoszlása kerékpáros kirándulási szokásaik alapján
Járás

Indok

Összesen

Balassa-gyarmati

Salgótarjáni

Ózdi

Sátoralja-újhelyi

Rövidebb szakaszok

3,2%

38,6%

19,5%

28,6%

22,4%

Túrázás több nap alatt

0,2%

7,1%

4,9%

2,6%

3,6%

Intenzív, sport jelleggel

2,4%

0,5%

0,5%

2,6%

1,6%

Nem kirándul

94,2%

53,8%

75,0%

66,2%

72,4%

Összesen

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

13. táblázat: A magyarországi megkérdezettek megoszlása kerékpáros útvonal választási szokásaik alapján
Útvonal választás szempontjai

Járás

Összesen

Balassa-gyarmati

Salgótarjáni

Ózdi

Sátoralja-újhelyi

Domborzati viszonyok

23,6%

24,3%

26,6%

26,2%

25,5%

Látnivalók

41,7%

53,5%

32,8%

49,7%

46,0%

Biztonságos közlekedés

20,8%

15,5%

26,6%

17,0%

19,3%

Út menti szolgáltatások

13,9%

6,8%

14,0%

7,1%

9,2%

Összesen

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

14. táblázat: A háztartás felmérésben kikérdezett háztartások
száma a TransHUSK projekt keretében

15. táblázat: A háztartás felmérésben kikérdezett háztartások
száma a TransHUSK Plus projekt keretében

Válaszadók száma

Kerület

Válaszadók száma

Érsekújvár

423

Nagykürtös

296

Kassa

320

Losonc

265

Kassa környéke

296

Rimaszombat

268

Komárom

288

Tőketerebes

266

Dunaszerdahely

233

Egyéb

106

Egyéb

31

Kerület

17. táblázat: A felmérésben érintett járások lakosságának
mobilitása

Járás

16. táblázat: A határon átmenő utazások megoszlása az utazási
mód szerint a vizsgált területen
Kerület

Egyéni közlekedés

Utazások

Sze-

száma

mélyek

751

Mobilitás

száma

Közforgalmú köz-

Losonc

LC

1340

1,78

lekedés

Poltár

PT

228

139

1,64

Dunaszerdahely

99 %

1%

Rimaszombat

RS

1518

702

2,16

Komárom

64 %

36 %

Tőketerebes

TV

1407

847

1,66

VK

1737

811

2,14

Érsekújvár

80 %

20 %

Nagykürtös

Kassa éa Kassa

100 %

0%

Szlovákia egyéb

271

154

1,76

Összesen

6501

3404

1,91

környéke

főként a Nógrád megyei járásokban az időhiányt is.

A többi relációban az utazások száma elenyésző volt.

(11. táblázat) Érdekes módon a közforgalmú közlekedési kapcsolatok hiányát kevésbé érezték fontosnak

b. Kerékpározási szokások jellemzői

a Salgótarjáni Járásban, mint akár a pénz, akár az idő
hiányát. A pénzhiány elsősorban a Sátoraljaújhelyi Járás
válaszadói között volt meghatározó, bár mindenhol erre
panaszkodtak leginkább. (11. táblázat)

Felmérésünkben kitértünk a vizsgált körzetek lakosságának kerékpározási és kirándulási szokásainak megismerésére is. A következőkben az ezeket feltáró kérdésekre
adott válaszokat, illetve az azokból levonható következ-

A tényleges utazások között a vizsgált magyarországi

tetéseket ismertetjük.

járásokban a legfontosabb szlovákiai úti cél Kassa, de
említésre méltó még Dunaszerdahely, Párkány, Komárom, Nagymegyer, Érsekújvár, Léva és Pozsony is. Az
utazási relációk között a legfontosabbak a következők:

A legfontosabb megállapításunk az, hogy a magyar –
szlovák határ közelében fekvő járások lakói általában
nem szoktak kerékpárral kirándulni. A Balassagyarmati
Járás lakói közül a kerékpárt esetleg kirándulás céljára

• Kassa – Hidasnémeti,

is igénybe vevők aránya összességében is alig éri el a

• Kassa – Gönc, illetve

megkívánt szignifikancia szintet. A különböző jellegű

• Dunaszerdahely – Komárom és

kerékpáros kirándulásokon résztvevők megkülönböz-

• Dunaszerdahely – Győr.

tetése (rövidebb, családdal, vagy gyerekekkel megtett
kirándulások, illetve több napos kerékpár túrákon való

Említésre méltó még a Kassa – Göncruszka és az Esztergom – Párkány forgalom is.

részvétel szerint) pedig csak a Salgótarjáni és az Ózdi
Járásban megkérdezettek körében volt lehetséges. A
Sátoraljaújhelyi Járásban a rövidebb, lazább, illetve

Végül pedig szót kell ejtenünk arról, hogy hol mennyire
nem ismerik a tényleges közlekedési, elsősorban a tömegközlekedési lehetőségeket a két régió között. Feltűnő, hogy pontosan azokban a térségekben nem ismerik
a lehetőségeket (Esztergomi, illetve Komáromi Járás),
ahol a határ két oldalán gyakorlatilag csak egy-egy híd

a sportosabb (többnapos túra, illetve intenzív, sportos jellegű kerékpározás összevontan) kerékpározást
választók csoportja különböztethető meg. Leginkább
a Salgótarjáni Járásban megkérdezettek hódolnak szabadidejükben a kerékpározásnak, a megkérdezettek
majdnem fele kirándul biciklivel is, de a Sátoraljaújhelyi

választja el a két települést egymástól, amelyen rendszeresen közlekednek a KNYKK autóbuszai. Ezekben a
járásokban megdöbbentően kevesen, Esztergomban és
környékén éppen csak a szignifikancia szintet meghaladó arányban tudnak a határon átnyúló közforgalmú

28. ábra: Utazások közúton Magyarországról Szlovákia
irányába

közlekedési kapcsolatról!
A megvalósult utazások között a vizsgált magyarországi
járásokból utazók számára a legfontosabb szlovákiai úti
célok Borsi, Kassa és Losonc voltak, de említésre méltó
még Bodrogszerdahely, Fülek és Sátorosbánya is. Az
utazási relációk között a legfontosabbak a következők:
• Sátoraljaújhely – Borsi,
• Sátoraljaújhely – Kassa,
• Salgótarján – Losonc,
• Sátoraljaújhely – Bodrogszerdahely,
• Salgótarján – Fülek és
• Salgótarján - Sátorosbánya.
Forrás: saját feldolgozás
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29. ábra: Utazások közúton Szlovákiából Magyarország irányába

30. ábra: Magyarország Nemzeti Parkjai

Forrás: saját feldolgozás

Forrás: termeszetvedelem.hu, Natura 2000

és Ózdi Járás lakosainak egy része (harmada, negyede)

de mindenképpen figyelemre és mélyebb vizsgálatokra

is szívesen kerekezik (12. táblázat).

méltó ez az attitüdbeli eltérés (13. táblázat) ! Az út menti
szolgáltatások léte viszont jóval kisebb jelentőséggel

Egyértelműen megállapítható, hogy a megkérdezettek

bírnak az útvonal megtervezésekor. (28. ábra)

mindegyik járásban első sorban a látnivalók alapján
választják meg kerékpáros kirándulásaik útvonalát. Van

5.2.2. Háztartási kikérdezések – Szlovákia

ahol kiemelkedően ez a legfontosabb szempont (Sal-

a. Minta jellemzői

gótarjáni Járás), van, ahol viszonylag kiegyenlítettebb
válaszokat kaptunk a másik két fontos szemponttal

A TransHUSK projekt keretében felmért közel 1600 ház-

(domborzati viszonyok és a biztonságos közlekedés)

tartás a következő, 14. táblázat szerint oszlott meg az

összehasonlítva (Ózdi Járás). Megállapítható az is, hogy

egyes települések között. A felmérésben alapvetően a

a domborzati viszonyok a Salgótarjáni és a Sátoralja-

központi települések lakosai kaptak szerepet, bár Kassa

újhelyi Járásokban megkérdezettek körében szignifi-

környékén az agglomeráció lakossága is jelentős szám-

kánsan fontosabbak, mint a biztonságos közlekedés, a

ban került be a mintába. A megkérdezett háztartások

másik két járásban a két szempont súlya közötti eltérés

számát az egyes kerületeken belül a következő táblázat

korántsem ilyen jelentős. Tanulmányunknak nem tárgya,

tartalmazza. (14. táblázat)

18. táblázat: Közlekedési kapcsolatok a vizsgált térségben (utazások száma)
Kiindulás /
Cél

HU

LC

PT

RS

TV

VK

Szlovákia
egyéb

Külföld

Összesen

HU

4

4

0

11

18

29

1

0

67

LC

3

1238

77

21

0

37

25

5

1406

PT

0

82

59

4

0

1

6

1

153

RS

12

22

3

1455

0

0

22

0

1514

TV

20

0

0

0

1228

0

91

9

1348

VK

29

37

1

0

0

1524

49

7

1647

Szlovákia
egyéb

2

26

5

21

86

35

260

2

437

Külföld

0

2

1

0

0

0

0

0

3

Összesen

70

1411

146

1512

1332

1626

454

24

6575
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31. ábra: Kilátás a Szádvárról Szögliget irányába

32. ábra: Óriások Terme, Baradla-barlang, Aggtelek-Jósvafő

Forrás: saját felvétel

Forrás: saját felvétel

A TransHUSK Plus projekt keretében megkérdezett ház-

tok Nagykürtösi (Veľký Krtíš - VK) és a Tőketerebesi já-

tartások területi megoszlását az 15. táblázat mutatja.

rásban (Trebišov - TV) a leginkább jellemzőek. (29. ábra)

(15. táblázat) A kérdőívek kitöltéséhez felkészített kérde-

zőbiztosok nyújtottak segítséget. Az 15. táblázat látható, hogy a legtöbb kérdőívet a rimaszombati (Rimavská
Sobota), a tőketerebesi (Trebišov) és a nagykürtösi
(Veľký Krtíš) járásokban töltötték ki. Az összesen 1201
db kérdőív túlnyomó többségét (91,2%) az említett három járásban töltötték ki. (16. táblázat), (17. táblázat)

5.3. Főbb kerékpáros úti célok a határ menti régióban
5.3.1. Természeti környezet turisztikai
célterületei Magyarországon
A turisztikai célterületek közül a legjelentősebbek a

A 17. táblázat a mobilitás végeredményét – egy személy

természeti környezet részét képző Nemzeti Parkok (NP),

egy napi utazásainak a számát – mutatja be. A felmérés

azon belül a Tájvédelmi Körzetek (TK), a Természetvédel-

tárgyát képező térségben a lakosság napi átlagos mo-

mi Területek (TT) és Tanösvények (TÖ). A Magyar Nemzeti

bilitásának 1,91 a mutatószáma. Az utazások számának

Parkok (Aggteleki, Balaton-felvidéki, Bükki, Duna-Dráva,

viszonylag alacsony értéke arra a tényre mutat rá, hogy

Duna-Ipoly, Fertő-Hanság, Hortobágyi, Kiskunsági, Kö-

a megkérdezettek nem közölték az egy nap alatt lebo-

rös-Maros, Őrségi Nemzeti Park) közül öt a szlovák-ma-

nyolított összes utazásukat. Az elhallgatott utazások

gyar turizmus célterületeinek szerves részét képezi ( 30.

a lakóhely közelében bonyolódtak, ezért ezek semmi-

ábra).

lyen módon sem befolyásolják a szlovák-magyar kapcsolatokat leíró adatokat. (18. táblázat)
A 18. táblázatban feltüntettük az összes rendszeres
nevesített utazást (összesen 6575), amelyek közül csak
67-nek volt a kiindulási pontja és 70-nek a célállomása
Magyarország. Az adatok alapján a rendszeres utazásoknak mindössze 1 %-nak célja illetve kiinduló pontja
található Magyarországon. A határon átnyúló kapcsola-

• Aggteleki Nemzeti Park (www.anp.hu)
Magyarország és Szlovákia határán fekvő Nemzeti
Park, melyet kimondottan a természeti értékek (felszíni
formák és a felszín alatt húzódó barlangok) megóvása
érdekében hoztak létre az 1980-as évek közepén, az
Észak-Magyarországi Karsztvidék (egykor Gömör – Tornai- karszt részeként), valamint a Sajó- és a Hernád
folyó között területen. Az Aggteleki Nemzeti Park területén számos középkorból származó (Háromhegyi Pálos
templom- és kolostorrom, Szádvár) országos jelentőségű műemlék található. Szádvár kedvelt célpontnak
számít a magyar és külföldi látogatók számára, mivel a

39

33. ábra: Bélháromkúti Apátság Bélapátfalván

34. ábra: Hollókő utcarészlet

Forrás: saját felvétel

Forrás: saját felvétel

várromhoz tanösvény vezet, és a látvány is csodálatos

okánkerült fel 1989-ben a nemzetközi Ramsari12 terüle-

(31. ábra).

tek listájára. Két Tájvédelmi körzet tartozik az Aggteleki
Nemzeti Park Igazgatósághoz: a Tokaj-Bodrogzugi Táj-

A nemzeti park területén közel 300 darab kisebb-

védelmi Körzet és a Zempléni Tájvédelmi Körzet. A Ter-

nagyobb barlang található, melyek a Szlovák-karszt

mészetvédelmi területek közül a (Keleméri Mohos-tavak,

barlangjaival egy időben, kerültek fel az UNESCO Világ-

Rudabányai Őshominida lelőhely, stb)

örökség listájára. Az államhatárral kettéválasztott, de
földtanilag egy egységet alkotó területen számos különböző keletkezésű és változatos formavilágú barlang
található (Meteor-, Rákóczi-barlang, stb). A karsztvidék
legjelentősebb képviselőjének a Baradla-barlang (32.
ábra) számít, jelentős méretű barlangrendszere és vízgyűjtő területe, valamint kiemelt jelentőségű földalatti
élőhelyei miatt. A barlangrendszerben vezetett túrákat
szerveznek az ide látogatók számára a rövid egy órás sétától kezdve a komolyabb 6-7 órás kalandtúráig, némelyik barlangterem mérete, és akusztikája, kiépítettsége
alkalmassá teszi koncertek és esküvők megrendezését
is.
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban
ANPI) működési területét első körben 2001-ben bővítették, a teljes Esztramos-hegy védetté nyilvánításával (itt
található a Rákóczi-barlang), majd 2006 óta a Zempléni

• Bükki Nemzeti Park (www.bnpi.hu)
A Bükk hegység központi erdős területét alkotó tömbjét 1977 elején nyilvánították nemzeti parkká. A Bükk
átlagmagasságát tekintve a legmagasabb hegységünk,
mészkőcsúcsainak átlagos magassága 800-900 méter.
Felszínét meredek falú ormok és mély szurdokvölgyek
tarkítják. A Bükk-fennsík tágas hegyi rétjei, változatos élőhelyi feltételeket biztosítanak az itt fellelhető
növény- és állatvilág számára, melyek közül néhány a
hazai és nemzetközi viszonylatban is ritka fajnak számít.
A hegység karsztos jellege okán kiterjedt barlangrendszerrel rendelkezik, a feltárt hazai barlangoknak több,
mint egynegyede itt található. Egyes barlangokban még
az ősember idejéből származó maradványokat is felfedeztek. A magaslatokon megmaradt sáncok, földvárak,
vár- és kolostorromok emlékeztetnek arra, hogy a hegy-

Tájegység is szerves részét képezi az ANPI-nek.
A Bodrogzug (Bodrog és a Tisza folyók találkozása
közötti terület) természeti értékei és háborítatlansága, valamint fokozott jelentőségű vízimadár élőhely
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12 A Ramsari Egyezmény a nemzetközi jelentőségű vadvizekről,
különös tekintettel a vízimadarak élőhelyeire, az egyik legrégebbi nemzetközi természetvédelmi egyezmény, 1975 óta van
érvényben (forrás:wikipedia.org).

35. ábra: Esztergomi bazilika

szlovák és 63 magyar település területét érintő geopark
célja a földtani örökség, a vidék természeti és kulturális
örökségének, hagyományainak megőrzése, megismertetése.

a. Kulturális – történelmi úti célok
A füzet keretein belül röviden ismertetjük a teljesség
igénye nélkül kiválasztott két eltérő jellegű, turisztikai
szempontból is fontos látványosságot.

• Mosonmagyaróvári vár:
A mosoni területen a középkor idején számos, katonailag fontos szereppel bíró várat építettek fel, melyek között a Mosonmagyaróvári vár számít jelentősnek. Államalapító Szent István király létesítette vár az ispánsági
Forrás: saját felvétel

ség történelme szorosan egybefonódott a magyar történelemmel is (33. ábra).
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban:
BNPI) látja el jelenleg az északi megyék (Nógrád, Heves megye, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megye
nyugati része) területén a védett és fokozottan védett
természeti értékek és természeti területek, valamint a
Natura 200013 területek természetvédelmi fenntartási,
valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezményben rögzített feladatait. A BNPI kilenc tájvédelmi körzet
és 14 természetvédelmi terület felügyeletét látja el, itt
található az UNESCO Világörökség14 részének számító
Hollókői Tájvédelmi Körzet (34. ábra), míg az Ipolytarnóci Őslelet természetvédelmi területe pedig Európa
Diplomával kitüntetett terület. A világ első, országhatárokon átnyúló nemzetközi geoparkja (Novohrad-Nógrád
Geopark) is itt található, mely több tájvédelmi körzetet
és természetvédelmi területet is magába foglal. A 28

várakhoz hasonlóan facölöpökből rekeszes szerkezetűre
készített és földdel töltött falakból állt, belső udvarán
a vármegyei szervezet lakóházaival. A tatárjárás utáni
időszakban irányító szerepe megmaradt, de ekkor már
kőből emelt magánföldesúri erősségé vált.
A 14. század elején a Kőszegi nemzetség foglalta el,
tőlük Anjou Károly király serege foglalta vissza. A középkorban számos család bárói felváltva birtokolták.
Fokozatosan bővítették falait és épületeit, mindig a
tulajdonos elképzeléseinek megfelelően, de a török
által folytatott hadjáratok idején a védekezés került
előtérbe. 1529-ben még a Habsburg hadvezetés feladta
a környéket, de a sikeres bécsi védekezés után belátták,
hogy az osztrák tartományok érdekében létszükséglet
ütközőövezetté alakítása. Itáliai hadmérnökök tervei
szerint ágyúbástyás övvel kerítették körbe a középkori
vármagot, ugyanekkor oltalmazták falövvel a várost is,
melynek árkaiba a közeli Mosoni-Duna vizét vezették.
1605-ben Bocskai István hajdúi nem boldogultak az erő-

13 Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 egy olyan
összefüggő európai ökológiai hálózat, amely a közösségi
jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség
megóvását és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük
fenntartásához, illetve helyreállításához. (forrás: natura2000.
hu)
14 1972. november 16-án született meg az ezidáig legjelentősebb eszköz földünk egyetemes természeti és kulturális
értékeinek megőrzésére: az UNESCO Világörökség Egyezménye.
Az Egyezmény olyan egyedülálló jogi eszköz, amely globális
felelősségvállalást tesz lehetővé a világ kulturális és természeti
értékeinek megóvásáért. (forrás: vilagorokseg.hu)

dítménnyel, szemben Bethlen Gábor erdélyi fejedelem
seregével, akik ágyúlövés nélkül vették be a várat, hasonló megadás történt 1683-ban, amikor a Bécs városának ostromára vonuló Kara Musztafa – török nagyvezér
– óriási hadai előtt kapitulált a többi dunántúli végvárral együtt. II. Rákóczi Ferenc szabadságharca idején ez a
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36. ábra: Természeti látnivalók a vizsgált területen

Forrás: saját feldolgozás

terület szilárdan a császári hadvezetés ellenőrzése alatt

nek és a germán törzsek ellen viselt hadjáratok során az

maradt.

érdeklődés előterébe került.

A 18. században katonai jelentőségét elvesztve, a vi-

Esztergom a IX. században, a magyar honfoglalás után

rágzó település körüli védőműveket lebontották, míg a

vált a korai Magyarország egyik kultikus helyszínévé. A

belsővárban, 1818-ban egy gazdasági akadémiát helyez-

tájból kiemelkedő várhegy hadászati szempontból jól

tek el. Ma itt található a jogutód Nyugat-magyarországi

védhető, ünnepélyes hatású. Esztergomnak országos

Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara.

és egyházi központtá emelése Géza fejedelem és fia
I. István korában, a társadalomrend átszervezésével

• Esztergomi Bazilika:

nyeri el végső helyzetét. Szent István 1001-ben történt

Az Esztergomi Bazilika (35. ábra) térben és időben

koronázása és az esztergomi prímás-érsekség felállítá-

egyaránt kiemelkedő építménye Közép-Európának. Tör-

sának ideje egybeesik. Esztergom érsekei a Várhegyen

ténete szorosan összefonódott a Kárpát-medence és a

építették ki a lakóhelyüket, és 1010 körül Szent Adalbert

magyarság elmúlt évezredével. A templom történetét

prágai püspök emlékére Főszékesegyházat építettek.

megismerve betekintést kaphatunk a térség történelmébe is. Az Esztergom környéki Duna-jobbpart (Dunába
ömlő Garam-torkolat tájegysége) már a római korban is
jelentős volt, része volt a pannóniai védelmi rendszer-
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Az esztergomi érseknek király koronázási joga van, a
királyi család főpapja, valamint magas közjogi szerepet
tölt be, mint tanácsos és zászlósúr. Esztergom középkori

37. ábra: Szlovák Karszt Nemzeti Park – Domicai barlang

kelyhe (az 1440-es évekből), a legszebb magyar gótikus
kehely, aranyozott ezüstből készült alakokkal, domborműves medaillonokkal és sodronyzománcos díszítéssel.
Az 1543-ban kezdődő török uralom és a történelem vihara több évszázadra megszakítja Esztergom virágzását.
1822-ben Rudnay Sándor érsek kezdte felépíttetni az új
idők új érseki templomát, majd Hild József folytatta az
építését. 1856. aug. 31-én szentelik fel a Székesegyházat.
A Katedrális önmaga építészeti remekmű, belső díszítéséből kiemelkedik Michelangelo Grigoletti alkotása a
Szűz Mária mennybevétele főoltárkép. A templom két
hajójának találkozásánál kialakult kupolatér a templom
művészeti centruma: két nagyméretű festménnyel, a
csegelyek mozaikot utánzó festményeivel, az Oltárokkal,

Forrás: slovakia.travel, www.slovensky-kras.eu

építészetére nagy hatással bírt a cisztercita rend letelepülése és az építészeti stílusuk, a burgundi koragótika.

Pázmány Péter és a templomot befejező Simor János
érsek szobrával.

A Bazilika előcsarnokában szoborral emlékeznek Nagy

5.3.2. Turisztikai célterületek Szlovákiában

Lajos királyra (1342-82) és Telegdi Csanád érsekre

a. Természeti környezet

(1330-49), aki az 1340-es években a székesegyház, az
érseki palota és vár újjáépítője volt.

Az idegenforgalom természeti célterületei közé sorolhatjuk a nagy kiterjedésű és kis kiterjedésű természet-

Az ide látogatók nagy érdeklődésére számíthat a Ba-

védelmi területeket, barlangokat, vízeséseket15, tanös-

kócz-kápolna, a vörösmárványból faragott, a legtisztább

vényeket (NCH) vagy termálfürdőket. Nagy kiterjedésű

érett reneszánsz stílust képviselő remekmű. Bakócz

védett területek közé tartoznak Szlovákiában (több mint

Tamás bíboros, prímás-érsek (1497-1521) királyi hata-

10 km2) a Nemzeti Parkok (NP), Tájvédelmi Körzetek

lommal, óriási gazdagsággal, itáliai iskolázottsággal és

(CHO), a kis kiterjedésűek (10 km2-ig) a Védett Területek

klasszikus-humanista műveltséggel rendelkezett. A ká-

(CHA), Természeti rezervátumok (PR), Nemzeti Természe-

polna kétségtelenül a legfontosabb műve volt, életének

ti Rezervátumok (NPR), Természeti Emlékek (PP), Nemze-

dísze, dicsősége, halhatatlanságának záloga, fogadalmi

ti Természeti Emlékek (NPP), Védet tájelemek (CHKP), és

ajándéka; mely a centrális elrendezésű mauzóleumok

Védett madárterületek (CHVÚ).

típusát követi. A korszak legbecsesebb tárgyi emlékei a
Főszékesegyházi Kincstárban találhatóak.

A szlovák - magyar határvidék idegenforgalmának részét képezi a Szlovák Karszt Nemzeti Park, a tájvédelmi

Az itt őrzött felbecsülhetetlen gazdagságú anyagból

körzetek: Dunai Erdők Tájvédelmi Körzet, Kis-Kárpátok

jelentős a Mátyás kálvária, amely az európai ötvösművé-

Tájvédelmi Körzet, Cserhát Tájvédelmi Körzet, Latorica

szetnek egyik legkiválóbb remeke. A felső része gótikus

Tájvédelmi Körzet és részben a Murányi Fennsík Nemzeti

toronyalakú épületet ábrázol, fülkéiben próféták álló
alakjai és Krisztus megvesszőzése, fölötte a koponyák
hegyén álló Mária és János apostol között a felfeszített
Krisztus. A színaranyból készített szobrocskákat a zománc teljesen beborítja. Keretét gyémántok, zafírok,
rubinok és gyöngyök díszítik, valamint Suky Benedek

15 Lásd például http://www.sopsr.sk
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38. ábra: Pozsony főtere, háttérben a Szlovák Felkelés Hídjával
és a Szent Márton Dómmal

információkért lásd még http://slovakia.travel/narodnypark-slovensky-kras). (37. ábra)

• A Szlovák Karszt barlangjai és szakadékai16
A Szlovák Karszt és a magyar oldali Aggteleki Karszt barlangjai és szakadékai 1995-ben kerültek fel az UNESCO
Természeti és Kulturális Világörökség jegyzékére. A
karsztfennsíkokon, és alattuk eddig több, mint 1000
barlangot és hasadékot fedeztek fel különböző formájú
cseppköves és jeges belsőkkel. Ilyen sűrűn nem fordulnak elő barlangok valószínűleg sehol a mérsékelt égöv
alatt máshol. Viszonylag kis területen különböző típusú
barlangok fordulnak itt elő egymás szomszédságában,
melyek a szpeleogenézis bonyolult folyamataiban jöttek
létre a másodkor végétől tartó idő alatt: különféle szakadékok, folyami barlangok és víznyelő barlangok. Ezeket a barlangokat tartósan, vagy átmenetileg több mint
500 élőlény lakja, megtalálunk itt többek között több
Forrás: Regionális Turisztikai Szervezet, Pozsony

ritka fajt, melyek csak az itteni barlangokban élnek,

Park, Selmeci Hegyek Tájvédelmi Körzet és Erdőhát Táj-

vagy akár egyetlen helyi barlangban. A barlangok bel-

védelmi Körzet (36. ábra).

sejében az őskori kultúrák sora maradt fenn az elmúlt,
körülbelül 35 000 év során. A barlangok lakóhelyként,

Szlovák Karszt Nemzeti Park (www.slovensky-kras.eu)
A Szlovák Karszt Nemzeti Park a rozsnyói és kassavidéki járások határán fekszik. Közép-Európa legnagyobb kiterjedésű karsztos területe a legnagyobb számú
földalatti térséggel (1100 barlang) és szakadék látható
itt, melyek az UNESCO Kulturális és Természeti Világörökség jegyzékére kerültek. Területe 346 km2 (plusz a
117 km2 kiterjedésű védősáv) jelenleg a második legfiatalabb nemzeti park Szlovákiában, melyet 2002-ben

szentélyként, és sírként is szolgáltak az embereknek. A
barlangokhoz bizonyos sejtelmesség kapcsolódott, melyet akár ma is képesek vagyunk felfedezni magunkban.
Ez az egyik út, amely folyamatosan összeköt bennünket
elődeinkkel, és ez egyik oka a barlangok iránti jelenlegi
érdeklődésnek. A legjelentősebb földalatti karsztjelenségek: Ochtinai Aragonitbarlang, Domica - Ördöglyuk,
Szilice-Gombaszögi barlangrendszer (Szilicei jégbarlang, Gombaszögi jégbarlang), Krasznahorkai barlang,

hoztak létre. 1973 óta ez a tökéletes kifejlődött karszt-

16 www.unesco.sk

elemekkel rendelkező rendkívül értékes természeti

39. ábra: A vizsgált terület fő turisztikai látványosságai

környezet tájvédelmi körzetként volt védve. Fontosságát
és jelentőségét az a tény hatványozta, hogy besorolták
a bioszféra-rezervátumok közé az UNESCO Ember és
Bioszféra programon belül. A Szlovák Karszt területén
szigorúbb védelem valósul meg 10 természeti rezervátumban, 6 természeti emlékben, és 16 nemzeti természeti emlékben. A legérdekesebb helyszínek a Szádelői
völgyszoros és a Domicai barlang. A Szlovák Karszt
látogatásának kiindulási helyszíne Rozsnyó (további

Forrás: saját feldolgozás
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40. ábra: Kassa – főutca, Szent Erzsébet-dóm

rületen fészkel még a fekete gólya, darázsölyv, kígyászölyv, uhu, erdei fülesbagoly és európai lappantyú.

b. Kulturális-történelmi érdekességek és egyéb jelentős látnivalók
A legtöbb látnivaló a főváros, Pozsony közelében, a második legnagyobb városban Kassán, és a Szlovák Karsztban koncentrálódik. A következő szakaszokban éppen
ezért megfelelő figyelmet fogunk nekik szentelni.

c. Pozsony17
A Szlovák Köztársaság fővárosa Pozsony (425 500 lakos), melyet a Duna Szépséges Hölgyeként is szoktak
aposztrofálni nemcsak gazdag történelemmel (néhány
Forrás: slovakia.travel

évszázadon keresztül volt Magyarország fővárosa), ha-

Körtvélyesi barlang, Styx patak barlang - Nyest-szaka-

nem érdekes jelennel is büszkélkedhet (Közép-Európa

dék, Somodi vizesbarlang, Jászói barlang, valamint a

legdinamikusabb fejlődéssel rendelkező régiójának

szakadékok: Vaddisznó szakadék, Csengő-lyuk, Óriás

központja). A történelmi városközpontban található mű-

szakadék, Havas lyuk.

emlékek a városi műemlék-rezervátum részét képezik. A
gazdag történelem szimbóluma és a város meghatározó

• Kis-Kárpátok tájvédelmi körzet
A Kis-Kárpátok tájvédelmi körzet az egyedüli nagykiterjedésű bortermelő jellegű védett terület, Szlovákia
délnyugati részén található. Az azonos nevű hegység
területén található, amely hegyi akadályt képez a Dunamenti- és az Erdőháti síkság között. A projekt által
értékelt területbe csak annak legdélebbi része tartozik,

épülete a Pozsonyi Vár. A várudvarról, de még inkább a
Koronázó-torony ablakaiból gyönyörű kilátás nyílik nemcsak Pozsonyra, hanem a várossal szomszédos Ausztriára és Magyarországra is. A vár alatt található a háromhajós Szent Márton Dóm, Pozsony egyházi szimbóluma.
Az osztrák szobrász Georg Rafael Donner nagyméretű
Szent Márton szobrát rejti belsejében, melyet az egyik

mégpedig Pozsony két városi járásán belül (Pozsony III
és Pozsony IV). A Kis-Kárpátokról azt szokták mondani,
hogy hegyi kapcsolat az Alpok és a Kárpátok között.

17 www.bratislava.sk
41. ábra: A magyar-szlovák határtérség nyugati felében található kerékpárutak

Zöld szigetet képeznek, és elsősorban a pozsonyi lakosok használják szívesen pihenésre és szabadidő
eltöltésére. Tájvédelmi körzetté 1976-ben vált, jelenlegi
területe 646 km2. A tájvédelmi körzet székhelye Nagyszombatban található, Modorban kihelyezett kirendeltség található. A terület nagyobb részét lomblevelű erdők
borítják bükkel, magas kőrissel, hegyi juharral és hársfával. A nem őshonos fák közül megtalálható itt a szelídgesztenye. A Kis-Kárpátokban fajtákban gazdag állatvilág található. Eddig 700 fajta lepkét és 20 fajta hangyát
azonosítottak itt. A gazdag madárvilágból a várromok
környékéről megemlíthetjük a kövirigót és a hantmadarat. A kerecsensólyom leggyakrabban a Kis-Kárpátokban
fordul elő Szlovákia-szerte. A többi madárfaj közül a teForrás: opencyclemap.org
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legértékesebb művének tekintenek. A dóm érdekességei

mely kiterjedésével Szlovákia legnagyobb területű vá-

közé tartozik a fantasztikus torony, csúcsán az ara-

rosi műemlékvédelmi területe. Központi térsége az orsó

nyozott magyar királyi korona, mely a magyar királyok

alakú Főtér, melyet joggal tartanak az egyik legszebb

koronázását jelképezi. 1563 és 1830 között 11 királyt és

szlovák térnek. Rendkívül élénk sétálóutcával rendel-

8 királynőt koronáztak itt meg, beleértve Mária Teréziát

kezik, melyet egy sor gyönyörű történelmi épület övez.

is. A szűk, középkori utcákon keresztül eljuthatunk a

A város dominánsa a gótikus Szent Erzsébet dóm, mely

Mihály-kapuhoz, a középkori városi erődítmény egyedü-

Szlovákia legnagyobb temploma, és egyúttal Európa

liként fennmaradt kapujához. A torony felső kilátójából

legkeletebben található nyugati típusú katedrálisa. A

impozáns látványban lehet részünk az Óváros több rene-

dóm északi homlokzata előtt áll a 14. században épített

szánsz és barokk épületére. A rokokó gyönyörű példája

Szent Orbán-torony. A 14. sz. végi önállóan álló Szent-

az egyik legszebb pozsonyi palota - Mirbach-palota,

Mihály kápolna, a volt osszárium a Szent Erzsébet

melyben jelenleg galéria működik. A főváros, a közép-

Dómmal és Urbán-toronnyal együtt egyedülálló gótikus

kori élet központjának és vérzivataros eseményeinek

műemlék-együttest alkot Szlovákián belül. Kassa-szerte

meghatározó műemléke a Régi Városháza épülete és a

elsősorban nyáron zajlik az élet a színház és a dóm kö-

reneszánsz Maximilián-szökőkút, mely II. Maximilián

zötti területen. A központi tér déli részén ismerkedhet

császárt ábrázolja a legendás Roland-lovag - a városok

meg a látogató a középkori városi erődítésekkel. Kassa

védelmezőjének - alakjában. A Főtér a jelenben is az

jelképe a Maraton-futó szobra. Arra a tényre emlékeztet,

események központi helye, elsősorban a hagyományos

hogy Kassán évente megrendezik ősszel a Nemzetközi

Karácsonyi Vásár és Szilveszteri Ünnepségek során. A

Békemaratont, mely a világon a legrégibbek közé tar-

XV. századi Régi Városháza eredetileg gótikus épüle-

tozik. Az egyik múzeumban a látogatók megtekinthetik

tében jelenleg a Városi Múzeum kiállítása tekinthető

a híres Kassai Aranykincseket is. A XV.-XVII századból

meg. A nem messze található Prímás-tér (Primaciálne

származó aranyérmek egyedülálló gyűjteménye 11 kg

námestie) Szlovákia legszebb építészeti remekművét

tömegű, és 81 európai pénzverdéből származnak. (40.

kínálja - a Prímás palotát. Ebben látogatható az egye-

ábra)

dülálló, a 17. századból származó hat darabból álló
pozsonyi gobelin-gyűjtemény, mely a Mortlake-i angol
királyi manufaktúrából származik. A tragikus szerelem
legendája látható rajtuk. Kedvelt hely a Hviezdoslav
téren megújított sétatér, melynek domináns épülete a
Szlovák Nemzeti Színház, és a Radisson Blue Carlton
Hotel. Az egyik legjelentősebb szlovákiai vár Pozsony
Dévény városrészében található. Pozsony Oroszvár városrészében található a római korból származó Gerulata
ásatási lelőhely. (38. ábra, 39. ábra)

d. Kassa18
A második legnagyobb szlovákiai város (242 066 lakos) nemcsak Kelet-Szlovákia, hanem egyben a Keleti
Kárpátok központja is. A város a Hernád folyó partján
fekszik a Kassai katlan szélén, hosszú történelmi múltra tekint vissza, és rendkívül dinamikus jelent él meg.
Évszázadokon keresztül az egész régió legjelentősebb
központja volt, továbbá természetes kereskedelmi,
kézműves-, kulturális és oktatási központ. Csaknem az
összes emlék a történelmi városközpontban található,
18 www.kosice.sk
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42. ábra: A magyar-szlovák határtérség középső felében található kerékpárutak

45. ábra: A magyar-szlovák határtérség keleti felében található
kerékpárutak – Kassa régió

Forrás: opencyclemap.org

43. ábra: A magyar-szlovák határtérség keleti felében található
kerékpárutak

Forrás: opencyclemap.org

46. ábra: Szállások a vizsgált területen

Forrás: saját feldolgozás
Forrás: opencyclemap.org

44. ábra : Hivatalos jelzésű kerékpárútvonalak Szlovákiában

Forrás: a projekt saját földrajzi adatbázisa

47. ábra: Éttermek a vizsgált területen

Forrás: saját feldolgozás
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19. táblázat: Magyarországi kereskedelmi- és üzleti célú egyéb szálláshelyeinek idősor adatai
RÉGIÓ/MEGYE/KISTÉRSÉG

Kereskedelmi szálláshelyek kapacitása, ferőhely
(db)

Üzleti célú egyéb (korábban magán-) szálláshelyek kapacitása, férőhely (db)

Terület
(km2)

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

MAGYARORSZÁG

311 490

340 448

336 397

365 641

224 719

221 546

219 054

214 213

93 024,42

Közép-Magyarország

54 537

63 963

66 496

61 971

9 528

10 381

12 931

10 906

6 919,16

2013

Budapest

44 333

48 008

50 429

49 603

5 992

6 671

9 739

7 586

525,14

Pest megye

10 204

15 955

16 067

12 368

3 536

3 710

3 192

3 320

6 391,02

Szentendrei

2 190

2 515

2 373

2 580

613

599

545

521

326,58

Szobi

705

644

666

646

67

70

71

65

312,62

Közép-Dunántúl

50 350

56 180

54 999

49 209

35 682

38 370

36 960

36 813

11 086,44

Fejér megye

9 406

11 570

10 971

7 799

3 903

3 757

3 693

3 529

4 358,45

Komárom-Esztergom
megye

7 944

8 439

8 925

8 493

1 426

1 550

1 514

1 582

2 264,32

Esztergomi

1 674

1 669

2 082

2 083

323

337

345

403

304,69

Komáromi

2 258

1 772

1 814

1 630

221

188

158

158

378,76

Tatai

2 316

3 108

3 059

3 053

446

594

537

550

306,72

Veszprém megye

33 000

36 171

35 103

32 917

30 353

33 063

31 753

31 702

4 463,67

Nyugat-Dunántúl

51 060

58 582

51 403

53 140

37 111

32 912

32 553

32 695

11 327,99

Győr-Moson-Sopron
megye

11 949

11 755

11 851

12 173

4 013

4 199

4 244

4 078

4 207,98

Győri

3 798

3 462

3 319

4 191

569

538

551

457

742,56

Mosonmagyaróvári

2 617

2 692

2 993

2 803

940

991

1 052

1 036

930,68

Vas megye

13 146

14 296

13 659

12 789

7 235

7 208

7 143

7 057

3 336,11

Zala megye

25 965

32 531

25 893

28 178

25 863

21 505

21 166

21 560

3 783,90

Dél-Dunántúl

56 141

52 593

53 619

92 170

89 557

87 621

83 921

80 534

14 197,81

Észak-Magyarország

34 754

37 679

41 849

40 918

22 564

22 432

22 777

23 304

13 429,90

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

17 951

20 528

20 859

19 963

11 637

10 946

10 984

11 736

7 247,43

Abaúj-Hegyközi

668

760

775

810

579

617

709

636

440,47

Bodrogközi

131

139

168

166

71

63

48

61

400,38

Edelényi

907

937

980

1 041

1 002

927

889

854

783,23

Encsi

260

256

307

233

53

93

105

67

449,45

Kazincbarcikai

567

613

514

647

326

348

310

368

460,02

Miskolci

5 467

6 931

7 428

6 881

1 300

1 150

1 170

1 192

1 006,37

Ózdi

593

732

925

833

171

138

189

175

549,74

Sárospataki

2 182

2 204

2 458

2 220

113

167

87

104

477,67

Sátoraljaújhelyi

1 711

1 867

1 723

1 644

1 292

949

928

1 240

310,99

Szerencsi

210

267

303

280

847

827

777

805

498,92

Szikszói

17

17

17

17

279

272

252

272

299,94

Tokaji

1 263

1 271

1 132

1 118

296

358

353

428

339,28

Heves megye

13 617

13 674

17 238

17 607

9 033

9 461

9 609

9 477

3 637,18

Bélapátfalvai

1 568

1 431

1 280

1 276

992

1 009

1 359

1 083

260,06

Pétervásárai

1 590

1 312

1 401

1 383

1 251

1 267

1 274

1 432

475,07

Nógrád megye

3 186

3 477

3 752

3 348

1 894

2 025

2 184

2 091

2 545,29

Balassagyarmati

302

351

363

360

322

326

292

348

532,94

Bátonyterenyei

185

265

196

242

256

221

267

264

273,64

Rétsági

1 187

1 292

1 531

1 254

265

315

270

259

435,03

Salgótarjáni

878

904

903

853

281

308

321

316

474,62

Szécsényi

308

285

352

356

279

333

450

346

277,67

Észak-Alföld

39 382

41 909

37 701

38 355

21 795

20 875

20 403

20 203

17 728,53

Dél-Alföld

25 266

29 542

30 330

29 878

8 482

8 955

9 509

9 758

18 337,59

Forrás: KSH Központi Statisztikai Hivatal

20. táblázat: Magyarországi vendéglátóhelyek idősor adatai
RÉGIÓ/MEGYE/KISTÉRSÉG

MAGYARORSZÁG

Terület (km2)

Vendéglátóhelyek száma (db)
2010

2011

2012

2013

2013

55 065

55 730

55 953

54 916

93 024,42

Közép-Magyarország

15 644

16 281

16 773

17 114

6 919,16

Budapest

10 196

10 715

11 314

11 679

525,14

Pest megye

5 448

5 566

5 459

5 435

6 391,02

Szentendrei

503

513

388

417

326,58

Szobi

90

92

95

92

312,62

Közép-Dunántúl

6 128

6 216

6 347

6 309

11 086,44

Fejér megye

1 968

1 973

1 982

1 994

4 358,45

Komárom-Esztergom megye

1 598

1 624

1 656

1 589

2 264,32

Esztergomi

404

421

435

438

304,69

Komáromi

241

232

233

220

378,76

Tatai

235

233

247

249

306,72

Veszprém megye

2 562

2 619

2 709

2 726

4 463,67

Nyugat-Dunántúl

6 148

6 083

6 055

5 930

11 327,99

Győr-Moson-Sopron megye

2 626

2 589

2 552

2 503

4 207,98

Győri

1 039

1 027

1 025

1 024

742,56

Mosonmagyaróvári

518

512

513

487

930,68

Vas megye

1 480

1 495

1 483

1 452

3 336,11

Zala megye

2 042

1 999

2 020

1 975

3 783,90

Dél-Dunántúl

5 963

6 046

6 042

5 982

14 197,81

Észak-Magyarország

6 198

6 173

6 002

5 769

13 429,90

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

3 363

3 306

3 176

3 071

7 247,43

Abaúj-Hegyközi

71

72

70

68

440,47

Bodrogközi

46

48

43

43

400,38

Edelényi

133

131

126

119

783,23

Encsi

93

91

87

81

449,45

Kazincbarcikai

238

234

234

235

460,02

Miskolci

1 386

1 360

1 278

1 231

1 006,37

Ózdi

265

233

224

209

549,74

Sárospataki

133

136

125

128

477,67

Sátoraljaújhelyi

139

144

143

137

310,99

Szerencsi

174

171

166

160

498,92

Szikszói

67

61

55

53

299,94

Tokaji

141

140

146

146

339,28

Heves megye

1 869

1 881

1 870

1 789

3 637,18

Bélapátfalvai

93

101

95

84

260,06

Pétervásárai

145

140

130

118

475,07

Nógrád megye

966

986

956

909

2 545,29

Balassagyarmati

206

208

199

189

532,94

Bátonyterenyei

93

100

101

104

273,64

Rétsági

119

117

116

114

435,03

Salgótarjáni

334

338

321

287

474,62

Szécsényi

79

83

84

85

277,67

Észak-Alföld

7 453

7 400

7 355

6 898

17 728,53

Dél-Alföld

7 531

7 531

7 379

6 914

18 337,59

Forrás: KSH

21. táblázat: Szálláshelyek az értékelt területen
RÉGIÓ / KERÜLET /
JÁRÁS

Ágyak száma a szálláshelyeken

Szállások száma

2010

2011

2012

2013

2001

2010

2011

2012

2013

SZLOVÁKIA

183 898

186 156

201 398

197 747

2 275

3 126

3 011

3 643

3 485

Pozsonyi Kerület

23 346

26 104

27 868

28 143

158

197

203

243

233

Pozsony I járás

4 822

5 851

5 602

6 205

21

42

43

50

49

Pozsony II járás

5 540

5 730

6 778

7 056

21

32

32

39

37

Pozsony III járás

2 456

3 596

3 621

2 941

14

21

23

24

21

Pozsony IV járás

1 571

1 682

1 620

1 619

8

9

11

10

10

Pozsony V járás

727

719

1 008

979

5

9

9

13

11

Szenci járás

5 811

5 757

6 350

6 344

30

29

29

39

39

Nyugat-Szlovákia

44 088

45 728

48 760

47 779

486

731

706

862

829

Nagyszombati
kerület

14 278

14 075

16 057

15 942

136

208

195

281

276

Dunaszerdahelyi
járás

3 218

3 117

4 160

4 134

37

62

58

98

94

Nyitrai kerület

15 142

16 356

18 009

17 440

163

270

262

322

307

Komáromi járás

1 543

1 437

1 435

1 362

25

44

40

47

44

Lévai járás

2 034

2 033

2 721

2 271

26

35

34

41

39

Érsekújvári járás

5 022

4 865

5 345

5 412

54

105

102

126

119

Közép-Szlovákia

58 177

56 641

63 843

61 555

985

1 262

1 205

1 457

1 376

Besztercebányai
kerület

20 606

19 915

21 790

21 115

364

436

424

527

494

Losonci járás

951

962

1 046

932

25

17

18

22

21

Nagyrőcei járás

533

386

456

396

12

7

7

11

10

Rimaszombati járás

1 445

1 357

1 339

1 321

13

26

25

31

30

Nagykürtösi járás

985

995

1 003

952

12

15

14

15

12

Kelet-Szlovákia

58 287

57 683

60 927

60 270

646

936

897

1 081

1 047

Kassai kerület

26 443

26 476

26 764

26 139

210

351

346

357

346

Kassa I járás

2 393

2 331

2 704

2 706

17

41

41

45

45

Kassa II járás

1 218

1 225

N/A

N/A

7

12

12

N/A

N/A

Kassa III járás

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Kassa IV járás

547

601

592

575

8

10

11

11

11

Kassa-vidéki járás

1 179

1 288

1 348

1 365

20

36

36

39

40

Rozsnyói járás

1 977

1 958

1 922

1 691

41

77

74

73

70

Tőketerebesi járás

1 554

1 557

1 600

1 494

8

24

24

26

25

Forrás: http://datacube.statistics.sk

22. táblázat: Vendéglátó helyek a vizsgált területen
RÉGIÓ / KERÜLET / JÁRÁS

Közétkeztetési intézmények értékesítő felülete (m2)

Helyek száma az asztaloknál

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

SZLOVÁKIA

166 250

188 240

174 233

202 094

72 301

82 180

77 956

81 642

Pozsonyi Kerület

104 370

107 501

104 919

122 712

41 653

44 127

42 316

46 292

Pozsonyi Kerület

104 370

107 501

104 919

122 712

41 653

44 127

42 316

46 292

Nyugat-Szlovákia

20 058

28 992

27 850

29 664

10 161

13 818

15 025

12 008

Nagyszombati kerület

6 797

16 074

13 283

10 668

2 869

7 211

7 222

4 031

Nyitrai kerület

5 749

5 745

5 169

8 127

2 996

2 960

2 787

2 913

Közép-Szlovákia

18 929

23 175

18 809

25 816

9 341

10 088

9 478

11 799

Besztercebányai kerület

11 068

11 182

9 616

11 094

5 092

4 539

4 615

5 508

Kelet-Szlovákia

22 893

28 572

22 655

23 902

11 146

14 147

11 137

11 543

Kassai kerület

9 742

13 983

10 892

9 928

4 055

6 297

5 068

4 540

Forrás: http://datacube.statistics.sk; Megjegyzés: 20 és több alkalmazottal rendelkező egységekről van szó

5.4. Kerékpáros kínálat

jaújhelyi és a Pétervásárai kistérségben, a KSH 2013-as
évi adatai alapján (19. táblázat).

5.4.1. Kerékpáros kínálat Magyarországon

b. Vendéglátás

A hazai kerékpáros infrastruktúra kiépítettsége és a
lefedett terület nagysága az elmúlt évek fejlesztéseinek

Az egységnyi területre eső (1 km2) vendéglátóhelyek ará-

következményeként évről évre növekszik, jelenleg több,

nya a magyar-szlovák határ menti kistérségeket tekintve

mint 2000 km turisztikai célra alkalmas, kitáblázott

a legkisebb a Bodrogközi, az Abaúj-Hegyközi és az Ede-

kerékpárút van Magyarországon. Kerékpáros útvonalak

lényi kistérségben, míg a legnagyobb az Esztergomi, a

közül a legforgalmasabbak és legnépszerűbbek azok az

Győri és a Miskolci kistérségben (20. táblázat, pg.48). Az

útvonalak, amelyek egybefüggő túrahálózatot képeznek

utóbb felsorolt kistérségek arányai az országos átlag

vagy a nemzetközi kerékpáros hálózat tagjai, mint a

kétszeresét is meghaladják.

Balatoni Bringakörút, EuroVelo 6, EuroVelo 11, a Tisza-tó
és Velencei-tó körüli túraútvonalak.
Van lehetőség sík vidéken, hegyvidéki utakon, tavak és
folyók partján, illetve az árvízvédelmi töltéseken kerékpározni, így kerékpáron megismerve az ország legszebb
épített műemlékeit, múzeumait, történelmi emlékhelyeit, vallási kegyhelyeit, gyógyfürdőit, borvidékeit és közvetlen közelből csodálhatjuk meg a sokszínű növény- és
állatvilágot.

c. Kerékpáros szolgáltatások
A magyarországi kerékpárboltok, kerékpárkölcsönzők és szervizek listája megyei bontásban a www.
holkerekparozzak.hu honlapon érhető el. Itt információkat kaphatunk az elérhetőségekről (cím és telefonszám),
valamint közvetlen linkeken keresztül a cégek saját fejlesztésű honlapjaira juthatunk el, és érhetünk el további
információkat a kerékpározási lehetőségekről.

A nagy folyóink a Duna, a Tisza, a Dráva, az Ipoly, a Bod-

5.4.2. Kerékpáros kínálat Szlovákiában

rog mentén és a Balaton, a Fertő tó, a Velencei-tó, a Ti-

A térség legnagyobb jelentőséggel bíró kerékpár útvo-

sza-tó körül megtett túrák után felüdülést nyújt az is, ha

nala kétség kívül a Szlovák Karszt útvonal, amihez több

egy természetes gyógyvizű fürdőhelyen pihenhetjük ki a

mellékág is csatlakozik. A közel 200 km-es körutat piros

fáradalmakat, majd utána betérünk egy hűvös borospin-

jelzéssel látták el, és végigvezet a Szlovák Karszt teljes

cébe, ahol kellemes vacsora keretében felfedezhetjük a

területén, útbaejtve az összes természeti és turisztikai

helyi finomságokat.

látnivalót a környéken. Továbbá, a Felső Gömör régióban

A Magyarország területén található és azon áthaladó
jelentősebb funkcióval ellátott kerékpárutak közül a magyar-szlovák határ mentén haladókat a következő három

található a Rudohorská és a Kárpátok kerékpáros útvonal. (44. ábra ), (45. ábra )

a. Szállások

ábrán (41. ábra, 42. ábra, 43. ábra) mutatjuk be.
A 25. táblázatban található adatok alapján elmondhat-

a. Szállások
Az egységnyi területre eső (1 km2) kereskedelmi szálláshelyek (kistérségi felosztás szerinti bontásban) aránya
a legkisebb a Szikszói, a Bodrogközi és az Encsi kistérségben, míg a legnagyobb a Szentendrei, az Esztergomi
és a Miskolci kistérségben. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek aránya a Bodrogközi és az Encsi kistérségben a

juk, hogy a legjobb kapacitásokkal 2013-ban Pozsony
főváros központi része rendelkezett (a város egészként
50 ágy / 1 km2 kapacitással rendelkezik), a következő
város Kassa (9,4 - 31,7 értékekkel). Jelentős kapacitásokat ért el a Szenci járás (egészen 17,6) A termál- és
gyógyfürdő hagyományokkal rendelkező Érsekújvári
járás 4-es értéket ért el. A többi járás 0,5 - 1,5 ágy / 1km2

legkisebb, míg a legnagyobb a Bélapátfalvai, a Sátoral-
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értékekkel képviseltették magukat. (21. táblázat), (46.

MAPS.ME, mely az OpenStreetMap adatbázisát használ-

ábra)

ja. Azonban csak angol nyelven érhető el.

b. Vendéglátás
Statisztikák szempontjából össze lehet hasonlítani a
közétkeztetési intézmények területeit és az asztaloknál

5.5. Integrált információ szolgáltatás
(közforgalmú közlekedés/kerékpáros turizmus)

meglévő helyek számát, azonban csak kerületek szintjén. Az öt kerület közül, melyek területén az értékelt
terület található, kiugróan magas értéket 2013-ban a

48. ábra: Komarno autóbusz-állomásán található megállóhelyi
információs tábla

Pozsonyi kerület ért el. A többi kerület hasonló adatokat
mutattak ki az értékesítési terület vonatkozásában (kb.
8 100 - 11 100 m2között), a legkevesebbet azonban a
Nyitrai Kerület, amely a legalacsonyabb vendéglátóhelyférőhellyel rendelkezik (kevesebb, mint 3000). A többi
kerület ezen mutató vonatkozásában 4 000 és 5 500
közötti helyet mutattak ki. Mindkét mutató vonatkozásában a legjobb eredményeket a Besztercebányai kerület
ért el. (22. táblázat), (47. ábra)

c. Kerékpár kölcsönzés és szerviz
A kölcsönzéshez legjobb feltételek természetesen a
nagyobb városokban érhetőek el, melyeket nagyobb
számú turista keres fel - Pozsony és Kassa. A kerékpárjavítók általában minden járási központban megtalálhatók, továbbá egyéb városokban is (Királyhelmec
(Kráľovský Chlmec), Szepsi (Moldava nad Bodvou), Párkány (Štúrovo), Ógyalla (Hurbanovo)). A keresés megvalósulhat a szlovákiai www.zoznam.sk oldalon.
A Velocity19 kerékpáros bolt és kölcsönző a pozsonyi
közkedvelt erdei park bejárata előtt található. A kerékpárkölcsönzéshez általában két fényképes igazolványt
kell bemutatni, és visszatérítendő kauciót kell letenni
(150 - 250 Euró) az árlista alapján. Az árak a kölcsönzött
kerékpártól, a kölcsönzési időtől függnek (1 - 6 óra, nap,
hétvége, hét), a hét melyik napján (munkanap, hétvége).
A napi díjtétel 9 és 24 Euró között mozog. Ehhez kell
még hozzáadni a kiegészítők díját (fények, bukósisak,
lakat, kosár, hordozó). Bike Bratislava20napi 14 - 16
€ ellenében kölcsönöz kerékpárokat. A kiegészítők az
árban benne foglaltatnak. Néhány alkalmazás egyszerű
keresést tesz lehetővé a legközelebbi kölcsönzőkre,
üzletekre, vagy javítókra vonatkoztatva. Az egyik ilyen a

A kishatár menti forgalomban a közforgalmú közlekedést igénybe vevők autóbusz állomásokon, megállókban
és a nyomtatott menetrend formájában tájékozódhatnak
az utazás feltételeiről és a viteldíjakról. A szolgáltatók
mindegyike rendelkezik internetes honlappal. A KNYKK
és a MÁV honlapján megtalálható a nemzetközi vonalak
menetrendje és az utazás feltételei, de ezek az információk jelenleg csak magyar nyelven találhatók meg. A
KNYKK honlapja a nemzetközi relációkról nem ad naprakész utazási tájékoztatást, az Esztergom – Sturovo
viszonylatban közlekedő autóbusz menetrendje és megállóhelyei nem felelnek meg a valóságnak.
A SAD Dunajská Streda internetes felületén, négy nyel-

19 www.velocity.sk/rs/9/pozicovna
20 www.bikebratislava.sk/pricelist.html
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ven (szlovák, angol, német, magyar) lehet tájékoztatást

kapni az autóbuszjáratok menetrendjéről és a viteldíjakról. Az MHD honlapja a 801. sz. járat menetrendjéről és

50. ábra: Kassa vasútállomáson található menetrendi utastájékoztató tábla

az utazás feltételeiről is külön ad tájékoztatást, de csak
szlovák és angol nyelven elérhető. A ŽSR vasúttársaság
honlapja a nemzetközi járatokról viszonylag kevés tájékoztatást nyújt, a nyers menetrenden kívül nem érhetők
el a viteldíjak árai és a határon átnyúló utazás feltételei.
Hiányosságként megemlíthető a SAD Dunajská Streda
által üzemeltett 201801. sz. vonal győri tájékoztatási
elégtelensége, mivel kizárólag az autóbusz-állomás 2-es
kocsiállásán kifüggesztett menetrend nyújt tájékoztatást, telefonon, valamint az információs irodában személyes megkérdezés nem lehetséges.
Személyes információt a Komárom autóbusz-állomáson
Forrás: KTI

5.00 – 17.00 között, míg Esztergom autóbusz-állomáson
5.00 – 20.00 között kaphatunk az autóbuszok közleke-

útvonaltervezője (www.menetrendek.hu) a nemzetközi

déséről. (48. ábra)

járatoknak csak a hazai szakaszait tartalmazza (49.
ábra). A MÁV-Start útvonaltervezője (www.-mav-start.hu)

Komárom, Esztergom és Győr autóbusz-állomásokon

Budapest – Miskolc – Kassa viszonylatában tartalmazza

összevont indulási-érkezési jegyzék van, elektronikus

az aktuális vonatokat. (49. ábra)

utastájékoztatás és gépi hangos utastájékoztatás jelenleg még nincs kialakítva. Kocsiállásonkénti elektronikus

A kassai vasútállomáson a kiinduló és az érkező járatok

utastájékoztatás egyik megnevezett autóbusz-állomá-

menetrendi információit a váróterem központi helyén

son sem található meg, kizárólag csak a járatok indulási

található tájékoztató tábla tartalmazza (50. ábra)

helyét és a célállomást tartalmazó indulási jegyzék.
A SAD autóbuszjáratainak indulási idejéről csak az inTérképes útvonaltervező a határon átnyúló relációkra

ternetes menetrendben, illetve a dunaszerdahelyi autó-

nem létezik. A magyar országos autóbusz menetrend

busz-állomásokon lehet tájékoztatást kapni (51. ábra).
Általános probléma, hogy a köztes megállók esetében

49. ábra: Az utak és a vasút véget érnek a határnál a menetrendek.hu útvonaltervezőjében

a megállóhelyi információs táblák nem tartalmaznak
elégséges információt a járatok indulási idejéről és a
célállomások adatairól. A viteldíjakról is csak telefonon
vagy a felsorolt állomások jegypénztáraiban, illetve a
várótermekben kifüggesztett plakátokról lehet információt kapni. A nemzetközi viszonylatban közlekedő
járatokról nyomtatott formában a Komárom-Esztergom
megyei hivatalos autóbusz menetrendkönyv és a MÁVSTART Zrt. vasúti menetrendkönyve tartalmaz információt. A kiadványban a viszonylatokon közlekedő összes
autóbuszjárat menetrendje megtalálható, a szolgáltató
megjelölésével együtt. Mindkét országban megtalálható

Forrás: www.menetrendek.hu
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51. ábra: A dunaszerdahelyi autóbusz-állomás menetrendi
utastájékoztató táblája

• a magyar-szlovák határ mentén összefüggő kerékpárút hálózat létrehozása szükséges 30 km szélességben;
• a kerékpáros létesítmények adatait (kerékpárutak, lejtés
viszonyok, forgalmi adatok, kerékpáros POI-k) a rendszer
részét képezik;
• a szoftvernek a KENYI adatbázisból veszi át a tervezéshez
szükséges adatokat;
• a rendszer tartalmazza a vasúti menetrendi adatokat is;
• a szoftver fogadja a felhasználók által feltöltött információkat (POI-k és azokhoz tartozó megjegyzések), és beépíti
az adatbázisba. Ezeket az információkat előzetesen kontrolláljuk, hogy mennyire hitelesek, előtte jelezve, hogy az
adott adott információ még nem hitelesített, és csak utána
válik az adatbázis teljes értékű részévé;

Forrás: saját

egy, a vasúti szerelvények hálózaton elfoglalt helyéről
tájékoztató, vonatkövető térképes internetes felület21.
A TransHUSK Plus projekt keretében egy olyan
multimodális kerékpáros útvonal tervezőt dolgoztunk ki,
amely alapvetően a felhasználó által kiválasztott kerékpáros túrák céljára mind a kiépített útvonal, mind a
felkereshető úti célok miatt érdekes útvonalak releváns
adatai alapján különböző túra útvonalak megtervezéséhez nyújt támogatást. Ezen túl lehetővé teszi annak
megtervezését is, hogy a felhasználó a kerékpárnak a
túraútvonalra történő oda- és visszaszállítását is megtervezheti a vasút szolgáltatásait figyelembe véve. A
rendszer így a kerékpáros útvonaltervezésen felül egy
vasúti menetrendi keresőt is tartalmaz.
A kerékpáros útvonaltervezés területe a magyar-szlovák
határsáv 30 km szélességű területe, ezért a vasúti eljutást mindkét ország vasúthálózatán szükséges bármely
állomásról, vagy megállóhelyről biztosítani a kerékpáros túrák célterületére.
A rendszernek az alábbi követelményeket kell teljesítenie:
• a megoldás szerves része egy három nyelvű, (magyarszlovák-angol) publikus web-es adatportál;
• a megoldásnak webes eszközrendszerrel kell biztosítania
az üzemeltetést végző munkatársak számára a karbantartási, adatfrissítési funkciókat;

• a kerékpáros útvonaltervező kezdő és végpontjai például a
következők lehetnek:
• vasútállomás, vagy megállóhely,
• település (adott középponttal),
• POI,
• egér kattintással kiválasztott térképi pont;
• a kerékpáros útvonaltervező preferálja az alacsony forgalmú utakat, valamint a kerékpárutakat;
• a kerékpáros útvonaltervező jelzi az útvonalon emelkedését, illetve lejtését;
• számítja a különböző útvonal változatokat, amelyek megadhatók peremfeltételekkel, mint pl. maximális emelkedő,
alacsony forgalom, napsütéses útszakasz;
• a szoftver egy több napos útvonal esetén képes az útvonalról csak letéréssel elérhető szállásokat is figyelembe venni, a felhasználó által meghatározott távolságban; ehhez
kezeli a maximális napi túra hosszt is;
• a vasúti útvonaltervező figyelembe veszi a kerékpárszállítására alkalmas vonatokat;
• a POI-k között képes szűréseket végezni a felhasználó által
a térképen település névvel, vagy kattintással megadott
helyen, illetve beállítható sugarú körben;
• az alkalmazás futtatható asztali webes felületre és/vagy
telefon kijelző méretére optimalizált elrendezésben, illetve fejlesztettünk mobil applikációkat is (iOS, Android, Windows Phone);

5.5.1. A határon átnyúló információs támogatás helyzete
Kerékpárturizmus szempontjából rendkívül értékesnek tűnik a Látogasd meg Tokajt (Navštív Tokaj –

21 a magyar szolgáltatónál a www.elvira.mav-start.hu, míg a
szlováknál a www.poloha.vlaku.info oldalon
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Rovina)22projekt, mely a weboldalain a Tokaji Körzet
területét prezentálja a határ mindkét oldalán. A három
nyelvi verzióban elérhető információk (SK, HU, EN) a ke-

se az érintett határmenti területen;
• A határmenti közlekedési portál fejlesztése (adatgyűjtés,
hardver, szoftver, partnerség fejlesztése).

rékpárútvonalakkal, kultúrával, turizmussal, és az egyes
községekkel foglalkoznak.

A költségvetés 400 000 Euró körül lenne, az időtartam
pedig 2 évig.

A Pons Danubii EGTC társulás információs szórólapokat
adott ki a kerékpárútvonalakról Révkomárom és Komá-

5.6. Határon átnyúló kapcsolatok

rom környékéről különféle attratktivitásokkal és eseményekkel kapcsolatban.
A nemzetközi alkalmazások és kerékpáros szerverek

5.6.1. Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok és munkerő áramlás

szempontjából az előző alfejezetre lehet hivatkozni.

A gazdasági kapcsolatokban az igazán lényeges fordu-

A már említett kerékpáros portálok közül a mi érintett

latot a rendszerváltás, majd a két ország Európai Uniós

területünk szempontjából a következőkből származó

csatlakozása hozott. Magyarországon és Szlovákiában

információkat és funkcionalitásokat lehet felhasználni:

is meghatározó volt az a változás, amit a privatizációban a nyugat-európai, különösen a német vállalatok

• Google Maps biking directions (maps.google.com) – SK,
HU, EN,

játszottak. Ezek között olyan multinacionális nagyválla-

• Open Route Service (www.openrouteservice.org) - EN,

termelési folyamat egy részét Magyarországra, más

• Bikemap.net (www.bikemap.net) - EN,

részét pedig Szlovákiába telepítették. De ezeken kívül

• cmaps.gpsteam.eu – SK, EN,

is számos olyan beruházást valósítottak meg az Észak-

• www.opencyclemap.org – EN,

Olaszországtól a Ruhr vidékig terjedő gazdaságfejlődési

• www.freemap.sk – SK,

„banán” pereméhez közel fekvő magyar és szlovák terü-

• oma.sk – SK,
• http://cycling.waymarkedtrails.org –SK, HU, EN ...,

latok is szép számmal megtalálhatók, amelyek a teljes

leteken, amelyek lendületet adtak a két ország határon
átnyúló gazdasági kapcsolatai fejlődésének is.

• www.mapquest.com – EN.

Ezek közül kiemelkednek az autóipari kapcsolatok,

A projekt fejlesztésének keretén belül a közeljövőben

hiszen a világ egyik legnagyobb autóipari konszernje,

információk lesznek feltüntetve a tervezett szlovák-ma-

a Volkswagen Győrött hozta létre egyik legnagyobb mo-

gyar határmenti fenntartható mobilitási portálon belül,

torgyárát és motorfejlesztő központját, míg Pozsonyban

mely a tervezett Transhusk ++ projekt keretén belül fog

gyártja luxus terepjáróit is. Természetesen nem a VW az

megvalósulni.

egyetlen autóipari kapcsolat a két ország között, hiszen
a japán és koreai autóipari termelő bázisok is számos

A Transhusk ++ projekt hosszútávú célja a határokon

szállal fűzik össze a két ország feldolgozóiparát.

átnyúló közlekedési szolgáltatások támogatása lesz.
Mivel kifejezetten járási, de még megyei szintű exportSpecifikus cél lesz a közforgalmú tömegközlekedési

import adatokkal sem rendelkezünk, a két ország gaz-

szolgáltatásokat, és ezek integrációját támogató web-

dasági kapcsolatainak alakulására csak az országosan

portál és GIS-portál fejlesztése lesz.

összesített adatokból következtethetünk. Mivel azonban
tudjuk, hogy a vizsgált térség nyugati fele gazdaságilag

A projekt aktivitása (tevékenységei):
• A határon áthaladó közforgalmú integrált tömegközlekedés felmérése;

sokkal nagyobb teljesítményre képes mindkét országban, joggal feltételezhetjük azt is, hogy a két ország

• A tömegközlekedési tevékenységek változásainak elemzé-

22 www.navstivtokajrovina.sk
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52. ábra: A magyar export alakulása Szlovákiába 2003-2012
között

Forrás: KTI, a Magyar Statisztikai Hivatal adatai alapján

53. ábra: A szlovák export alakulása Magyarországra 2003-2012
között

Forrás: KTI, a Magyar Statisztikai Hivatal adatai alapján

közötti gazdasági kapcsolatokban is főként ezek a járá-

kedelmi forgalom egyik partnerünkkel sem nőtt olyan

sok játszanak nagyobb szerepet.

dinamikusan, mint Szlovákiával.

A két ország közötti külkereskedelmi termékforgalom

A teljes termékforgalom Magyarországról Szlovákiába

termékösszetétele azonban némi támpontot nyújthat

pontosan 6,3-szeresére növekedett, a már említett

arra vonatkozóan is, hogy ezek a kapcsolatok elég jelen-

gép- és szállítóeszköz exportnál is gyorsabban bővülő

tősen érintik a közös határ közelében fekvő térségek,

élelmiszer és nyersanyag kiszállítások miatt (53. ábra).

elsősorban a Dunakanyartól nyugatra fekvő területeket.

A Szlovákiából Magyarországra szállított termékek ér-

A kétoldalú kereskedelmi forgalomban ugyanis a leg-

téke pedig valamivel több, mint 5-szörösére (504,8%)

fontosabbak a különböző gépek és szállítóeszközök.

növekedett. Esetükben szintén az élelmiszer szállítások

Figyelembe véve, hogy a Volkswagen csoport egyik leg-

értéke emelkedett jóval az átlag fölött, de kiemelkedő

nagyobb motorgyára a kiemelten vizsgált Győri járásban

volt még az energiahordozó szállítások dinamikája is.

fekszik, ugyanakkor a szlovák autóipar egyik központja
Pozsony, ahol a Volkswagen egyik jármű összeszerelő

S végül az is megállapítható, hogy a két ország közötti

üzeme is található. Valószínűleg nem tévedünk nagyot,

kereskedelmi forgalom áruösszetétele két gazdaságilag

ha feltételezzük, hogy a 2003-2012 között majdnem

viszonylag fejlett ország közötti képet mutatja, hiszen

6,5-szeresére növekvő szlovák gép- és szállítóeszköz

már az évtized elején is alapvetően a feldolgozott termé-

szállítások (645,6% EUR alapon), illetve az ugyanebben

kek, illetve a gépek és szállítóeszközök adták mindkét

az időszakban ebből a termékkörből közel 6-szorosára

oldalon a szállítások döntő részét. Annak ellenére, hogy

növekvő magyar export (577,6%) Szlovákiába nem elha-

nem ezekből a termékcsoportokból nőtt a leggyorsab-

nyagolható mértékben ezekből a szállításokból adódik

ban a kétoldalú szállítások értéke, változatlanul ezek

(52. ábra). De valószínűleg segítette a szintén kiemelten

adják importunk 2/3-át és exportunk 3/4-ét.

vizsgált Esztergomi járásban található Suzuki gyár exportja is a növekedést.

A vállalatközi kapcsolatok mellett változatlanul fennállnak a munkaerő áramlási kapcsolatok is. Míg a magyar-

Általánosságban is megállapítható egyébként, hogy a

szlovák határ közelében fekvő térségek közül csak a Po-

történelmileg is legfontosabb külkereskedelmi partne-

zsonyi agglomeráció tekinthető gazdaságilag fejlettnek,

reinkkel folytatott kereskedelemben egyre fontosabb

a többi térségből – nem utolsó sorban a több évtizedes

szerepet kapnak a szlovákiai vállalatok. Ugyanebben az

múltra támaszkodva – sokan járnak át a határ túlsó ol-

időszakban a többi „visegrádi” országgal, Ausztriával,

dalán található magyarországi vállalatokba dolgozni. Ez

Németországgal és Romániával lebonyolított külkeres-

a hatás sok esetben még a vizsgált térségen kívül fekvő
járásokra is kiterjed, amennyiben azok a racionálisan
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54. ábra: A vizsgált tertület településeinek közúti elérhetősége a határtól

Forrás: saját szerkesztés

elérhető távolságra fekszenek a munkavállalók lakóhe-

a hatás sok esetben még a vizsgált térségen kívül fekvő

lyétől (pl. Kisbéri és Móri járások).

járásokra is kiterjed, amennyiben azok a racionálisan
elérhető távolságra fekszenek a munkavállalók lakóhe-

A magyarországi munkaügyi, foglalkoztatási helyzet,

lyétől (pl. Kisbéri és Móri járások).

a munkaadókat érintő változások természetesen befolyással voltak/vannak a határon átnyúló munkaerőmoz-

A magyarországi munkaügyi, foglalkoztatási helyzet,

gásokra is. Olyan nagyvállalatoknál, mint Komáromban

a munkaadókat érintő változások természetesen befo-

a Nokia a termelésének csökkentése, adott esetben

lyással voltak/vannak a határon átnyúló munkaerőmoz-

leállítása, nyilván valóan nem csak a magyarországi

gásokra is. Olyan nagyvállalatoknál, mint Komáromban

munkavállalókat, hanem a szlovákiai dolgozókat is

a Nokia a termelésének csökkentése, adott esetben

érzékenyen érinti. Ezek a dolgozók nem a közforgalmú

leállítása, nyilván valóan nem csak a magyarországi

közlekedési szolgáltatók, hanem a munkaadók által biz-

munkavállalókat, hanem a szlovákiai dolgozókat is

tosított szerződéses járatok járműveivel közlekednek.

érzékenyen érinti. Ezek a dolgozók nem a közforgalmú

Ezért joggal merül fel annak vizsgálata is, hogy vajon

közlekedési szolgáltatók, hanem a munkaadók által biz-

van-e lehetőség ezeknek az utasoknak a közforgalmú

tosított szerződéses járatok járműveivel közlekednek.

közlekedési szolgáltatók által működtetett, vagy működ-

Ezért joggal merül fel annak vizsgálata is, hogy vajon

tethető járatokra terelésére anélkül, hogy ez a „terelés”

van-e lehetőség ezeknek az utasoknak a közforgalmú

piaczavarással járna.

közlekedési szolgáltatók által működtetett, vagy működtethető járatokra terelésére anélkül, hogy ez a „terelés”

A vállalatközi kapcsolatok mellett változatlanul fennáll-

piaczavarással járna.

nak a munkaerő áramlási kapcsolatok is. Míg a magyarszlovák határ közelében fekvő térségek közül csak a Pozsonyi agglomeráció tekinthető gazdaságilag fejlettnek,

5.6.2. Határon átnyúló kulturális és intézményi kapcsolatok

a többi térségből – nem utolsó sorban a több évtizedes
múltra támaszkodva – sokan járnak át a határ túlsó ol-

S végül, de nem utolsó sorban szót kell ejteni a határon

dalán található magyarországi vállalatokba dolgozni. Ez

átnyúló kulturális és intézményi kapcsolatokról is. Ezen
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55. ábra: A vizsgált tertület repülőtereinek közúti elérhetősége

Forrás: saját szerkesztés

56. ábra: A vizsgált tertület nemzetközi jelentőségű forgalmat bonyolító állomásainak közúti elérhetősége

Forrás: saját szerkesztés

57. ábra: Megállók és menetidők buszon és vasúton

belül a legfontosabb az az áramlás, amit a határon átnyúló oktatási kapcsolatok jelentenek. A témában 2009ben jelent meg egy részletes, 30 oldalas tanulmány23,
amelynek legfontosabb megállapításait a következőkben idézzük:

5.7. Multimodális kerékpáros – közforgalmú központok fejlesztési
lehetőségei a régióban (pilot
project a Pozsony–Kapuvár térségben)

„Összességében elmondható, hogy az oktatás terén jelentős határon átívelő mozgás tapasztalható, de a moz-

A vasútvonal által érintett térség demográfiai vizsgálata

gások rendjének szabályozása, illetve a megfelelő kere-

során elsősorban Pozsony régiójából jelenleg is folya-

tek biztosítása még nem megfelelő a nem kevés számú

matosan – igen nagy részben magyar területre, főleg

jogszabály ellenére sem. A jövőben nagyobb figyelmet

Rajkára – kiköltözők szokásait, demográfiai jellemzőit

kell fordítani ezekre a típusú oktatási folyamatokra és

elemeztük. Nagy többségben az átlagon felüli végzett-

kapcsolatokra, egyrészt mert a határon túli magyarság

séggel rendelkező, két keresős, családos kitelepülőkről

kérdése nem csak ezen a határszakaszon fontos, más-

van szó, akik kb. 82%-a szlovák nemzetiségű, jórészt

részt pedig a hallgatói mobilitás erősítése érdekében is.

a magyar nyelvet nem beszélő szlovák állampolgárok.

Az EU minden állampolgára számára biztosítja a szabad

Számuk a kiadott építési engedélyek, ismert ingatlan

iskolaválasztást, ennek emberi és törvényi oldalát is

fejlesztések alapján jelenleg is rohamosan nő, 2017-re

biztosítani kell ahhoz, hogy a jövőben egységes keretek

például a jelenleg kb. fele részben szlovák nemzetiségű,

között tanulhassanak a Magyarországra érkező külföldi

hivatalosan 2850 fős Rajka szlovák lakosainak száma

diákok.”

további 1500 fővel nőhet! (57. ábra)

A magyar-szlovák közös határ közelében elterülő tér-

A vizsgált Hegyeshalom – Bratislava Nové Mesto vonal-

ségen belül különleges helyzetben van Pozsony és

szakaszon jelenleg csak a magyar Hegyeshalom – Rajka

környéke. Igen kevés hasonló adottságokkal rendelkező

szakaszon folyik vasúti személyforgalom. Bratislava

nagyváros található a világon, hiszen a szlovák főváros

Petržalka állomásra az ÖBB Sopron – Bécs irányból kb.

vonzása – nem utolsó sorban az Unió belső határain az

óránként, a reggeli csúcsidőszakban félóránként köz-

ellenőrzések megszüntetése következtében – átterjed a

lekedtet vonatokat, Pozsony észak-keleti, Nové Mesto

szomszédos magyar és osztrák településekre is. A közös

állomásának fő forgalmát pedig a RegioJet magán vasút-

határ közelében fekvő magyar települések ugyanúgy

társaság Komárno – Pozsony járatai adják, kiemelkedő

Pozsony elővárosainak szerepét töltik be, mint a határ

színvonalú , óránként 2-3 vonatos ütemes menetrend-

túloldalán fekvő, egyébként vegyes nemzetiségi össze-

del.

tételű települések. Mivel ez a járás nem tartozik az alaposabban vizsgálandó területek közé, ezért a pozsonyi
szuburbanizációs viszonyokról a jelen kutatás keretében
bővebben nem ejtünk szót. Ezeket a kérdéseket ugyanis
mélyrehatóan és átfogóan elemezte a szintén a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében az MTA Regionális Kutatások
Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet és
a Fórum Kisebbségkutató Intézet együttműködésében
2010-ben készült kutatási jelentés.24 (54. ábra, 55. ábra,
56. ábra)

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

23 Reisinger Adrinenn: Szlovák-magyar határon átnyúló oktatási kapcsolatok In: Hardi Tamás–Tóth Károly (szerk.): Határaink mentén. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2009,
101-130. Oldal.
24 Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén, szerk:

Petržlka 29 perc alatt, a belvárosig számított menet-

Hardi T., Lados M., Tóth K., MTA Regionális Kutatások Központja, Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Fórum Kisebbségkutató Intézet, Győr-Somorja, 2010
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rendszerinti menetideje kb. 40 perc. Ezzel összehasonlítva a vasút Petržalka-ra 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 Mesto-ra.
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.
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.
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 következtében van
létjogosultsága a vasúti kapcsolat visszaállításának! Ez
elsősorban a 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.
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6. SWOT analízis, probléma- és célfa
6.1. SWOT analízis (közforgalmú közlekedés/kerékpáros turizmus)
Az alábbi SWOT analízisek a TransHUSK projekt keretében készültek. A vizsgált terület a meglévő határon átnyúló közforgalmú közlekedést alapul véve négy, egymástól földrajzilag viszonylag távol eső, gazdasági helyzetüket tekintve is eltérően jellemzőkkel rendelkező kisebb térségre terjed ki, ennek megfelelően a SWOT analízist is pilot régiónként külön-külön
készítettük el:

• Komárom – Komárno térség SWOT analízise (23. táblázat)

23. táblázat: Komárom – Komárno térség SWOT analízise
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• Esztergom – Štúrovo térség SWOT analizise (24. táblázat)
• Győr – Dunajská Streda térség SWOT analízise (25. táblázat)
• Košice – Gönc térség SWOT analízise (26. táblázat)

24. táblázat : Esztergom – Šturovo térség SWOT analizise
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25. táblázat : Győr – Dunajská Streda térség SWOT analízise

26. táblázat : Kassa – Gönc térség SWOT analízise

táblázat A

Erősségek (S)

Idegenforgalom

elegendő számú természeti érték, kulturális emlék
a határmenti területen

Gyengeségek (W)

a kivitelezett határon átnyúló projektek know-howja

elégtelen intézményi támogatás megyei idegenforgalmi
szervezetek hiánya okán Nagyszombat és Nyitra megyékben

Bratislava Region Tourism megyei szervezet tevékenysége Pozsony megyében

SK-HU projekt – előkészítés elégtelen rendszerfinanszírozása

a lezárult határon átnyúló turisztikai projekt tapasztalatai és know howja

kerékpáros közlekedést célzó idegenforgalmi csomagok
hiánya

idegenforgalmilag vonzó helyek Bősben, Pozsonyban és
Párkányban
három regionális idegenforgalmi szervezet tevékenysége (Bratislava Tourist Board, Región Senec és Žitný
ostrov – Csallóköz)
rendszeres buszjárat létrehozása Nagymegyer – Győr
útvonalon, turizmus és foglalkoztatottság támogatás
céljával

biztonságos kerékpártároló a dunaszerdahelyi buszállomáson

hiányzó kompok Bős alatt és Gutor és a Dunacsún
(Čunovo) (Danubiana) között

kerékpárszállító busz Dunaszerdahely – Bősi vízmű
útvonalon

problematikus kerékpárszállítás tömegközlekedési
eszközökön

Pozsony – Komárom vasútvonal

hiányzó hajó telefonhívásra Vlčie Hrdlo – Dunacsún – Gutor útvonalon, hiányzó lehetőség a Pozsony
belvárosában lévő kikötők elővárosi hajóközlekedésre
való használatra

meglévő tanulmány a Pozsony – Gutor (Hamuliakovo)
hajóközlekedés összekapcsolásáról
meglévő tanulmány Dobrogaz (Dobrohošť) – Dunakiliti
gyalogos és kerékpáros híd megépítéséről
bevezetett nemzetközi buszjárat Bratislava-Nové SND –
Jarovce – Rusovce – Čunovo – Rajka útvonalon

Mobilitás

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 Vámossabadit összekötő kerékpárutak
megépítése
dunai hidak építése 25 kilométeres távolságig (Patince,
Doborgaz, Dévényújfalu)
Bősi vízmű Körtvélyesi víztározója határon átnyúló
elérhetőségének jobbítása közösségi közlekedés révén
Helemba 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 nyugdíjasok számára
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a kerékpárutak telkeinek rendezése, és a kerékpárút
kivitelezés műszaki előírások körüli problémák
a fenntartható városi mobilitási tervek és a kerékpáros
közlekedés általános 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

6.2. SWOT analízis (mobilitás/turizmus)
A továbbiakban a TransHUSK Plus projekt keretében készült SWOT analíziseket ismertetjük. A jelen tanulmány céljaira az
egész tárgyalt határmenti területet Magyarország és Szlovák Köztársaság között Nyugati, Középső és Keleti részre osztottuk. A tárgyalt 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 alkották, valamint Nagyszombaton és Kassán megtartott nemzeti munkaszemináriumok megállapításai.

6.2.1. A tárgyalt terület nyugati része – Pozsony megye, Nagyszombat megye és Nyitra megye (táblázat A, táblázat B)
táblázat B

Idegenforgalom

Lehetőségek (O)

ihlet merítés a kerékpáros turizmus fejlődés területén
a környező országokban és az EU országaiban
a határmenti régiók népszerűsítése a Szlovák Idegenforgalmi Ügynökség (Slovenská agentúra cestovného
ruchu) révén

Veszélyek (T)

lassú és merev törvényhozási – hivatali folyamatok
a javasolt projektszándékok kivitelezésére használható
pénzügyi eszközök korlátolt volta
negatív tendencia a külföldi turisták csökkenő számában

a projektek, mint integrált területi fejlesztések, növekvő
támogatása
integrált vonatjegy és a idegenforgalmi látnivalók
jegyeinek bevezetése

kompjárat bevezetési projekt Gutor és Dunacsún (Danubiana) között

Mobilitás

Rusovce – Bratislava-Petržalka 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 a Štúrovo – Esztergom
magas fejlesztési potenciálja

sok résztvevő és érdekelt csoport –egyéni vélemények
érvényesítése
alacsony hozam, illetve veszteség termelés okán kevésbé
vonzó a szállítmányozók számára
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

6.2.2. A tárgyalt terület középső része – Besztercebánya megye
Erősségek (S)

Idegenforgalom

a középső rész vonzó területei – Budapest agglomeráció és annak kapcsolódása Ipolymentéhez és
Selmecbányához
Turistický Novohrad és Podpoľanie regionális idegenforgalmi szervezetek tevékenysége
Novohrad - Nógrád Geopark tanösvény

Gyengeségek (W)

elégtelen intézményi támogatás megyei idegenforgalmi
szervezetek hiánya okán
SK-HU projekt – előkészítés elégtelen rendszerfinanszírozása
kerékpáros közlekedést célzó idegenforgalmi csomagok
hiánya

természetvédelmi bemutatóhelyek infrastrukturális
fejlesztése Királyréten és az Ipolymentén
elegendő számú természeti érték, kulturális emlék
a határmenti területen

Mobilitás

Feketebalog és Nagybörzsöny erdei vasutak
együttműködése, koordinált idegenforgalom fejlesztés

Tőrincs (Trenč) és Szécsénykovácsi (Kováčovce) településekben ipolyhidak megépítése

problematikus kerékpárszállítás tömegközlekedési
eszközökön

buszjárat bevezetése Banská Bystrica – Budapešť
útvonalon

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

Szlovák és magyar élményvölgyek történelmi kisvasúttal
projekt

a fenntartható városi mobilitási tervek és a kerékpáros
közlekedés általános tervei módszertana körüli problémák

R1 és R2 gyorsforgalmi út, TEM5 nemzetközi útvonal
szakasz
díjmentes vasúti közlekedés a diákok számára 26 éves
korig és a nyugdíjasok számára

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

Idegenforgalom

Lehetőségek (O)

ihlet merítés a kerékpáros turizmus fejlődés területén
a környező országokban és az EU országaiban
a határmenti régiók népszerűsítése a Szlovák Idegenforgalmi Ügynökség (Slovenská agentúra cestovného
ruchu) révén

Veszélyek (T)

lassú és merev törvényhozási – hivatali folyamatok
a javasolt projektszándékok kivitelezésére használható
pénzügyi eszközök korlátolt volta
negatív tendencia a külföldi turisták csökkenő számában

a projektek, mint integrált területi fejlesztések, növekvő
támogatása

Mobilitás

integrált vonatjegy és a idegenforgalmi látnivalók
jegyeinek bevezetése

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

sok résztvevő és érdekelt csoport –egyéni vélemények
érvényesítése

pénzügyi források megszerzésének lehetősége az EU
közlekedési infrastruktúrafejlesztési forrásokból

a kerékpáros közlekedés és kerékpáros turizmus nem
megfelelő kihasználásának kockázata

alacsony hozam, illetve veszteség termelés okán kevésbé
vonzó a szállítmányozók számára

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

6.2.3. A tárgyalt terület keleti része – Kassa megye

Idegenforgalom

Erősségek (S)

elegendő számú természeti érték, kulturális emlék
a határmenti területen

elégtelen intézményi támogatás megyei idegenforgalmi
szervezetek hiánya okán

vonzó úti célok Szlovák Karszt (Slovenský Kras) és Tokaj
Kassa megyei idegenforgalmi hivatal tevékenysége

SK-HU projekt – előkészítés elégtelen rendszerfinanszírozása

Košice Turizmus regionális idegenforgalmi hivatal
tevékenysége

kerékpáros közlekedést célzó idegenforgalmi csomagok
hiánya
kevés számú lezárult, az idegenforgalom fejlődéssel
kapcsolatos, határon átnyúló projekt

Košice – Sárospatak egybefüggő kerékpáros főútvonal
kialakítása, megépítése és jelölése

problematikus kerékpárszállítás tömegközlekedési
eszközökön

Kassa – Miskolc autóbuszjárat bevezetése

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

megtervezett, az SK – Hu határ mentén vezető, európai
jelentőségű kerékpárút Eurovelo 11
Mobilitás

Gyengeségek (W)

D1 autópálya és TEM6 nemzetközi útvonal szakasz
díjmentes vasúti közlekedés a diákok számára 26 éves
korig és a nyugdíjasok számára

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
kevés számú lezárult, az mobilitás fejlődéssel kapcsolatos, határon átnyúló projekt
alacsony számú vasúti főútvonal a határmenti területen

Lehetőségek (O)

Mobilitás

Idegenforgalom

ihlet merítés a kerékpáros turizmus fejlődés területén
a környező országokban és az EU országaiban
a határmenti régiók népszerűsítése a Szlovák Idegenforgalmi Ügynökség (Slovenská agentúra cestovného
ruchu) révén

Veszélyek (T)

lassú és merev törvényhozási – hivatali folyamatok
a javasolt projektszándékok kivitelezésére használható
pénzügyi eszközök korlátolt volta
negatív tendencia a külföldi turisták csökkenő számában

a projektek, mint integrált területi fejlesztések, növekvő
támogatása
integrált vonatjegy és a idegenforgalmi látnivalók
jegyeinek bevezetés

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

sok résztvevő és érdekelt csoport –egyéni vélemények
érvényesítése
alacsony hozam, illetve veszteség termelés okán kevésbé
vonzó a szállítmányozók számára

pénzügyi források megszerzésének lehetősége az EU
közlekedési infrastruktúrafejlesztési forrásokból

a kerékpáros közlekedés és kerékpáros turizmus nem
megfelelő kihasználásának kockázata

Eurovelo 11 kerékpárút befejezése a megye egész
területén

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

6.2.4. Győr-Moson-Sopron megye és Komárom-Esztergom megye nyugati része

Közlekedés

Gazdaság és turizmus

Erősségek (S)

Győr jelentős ipari bázisa – európai szintű autóipari
központ, –kiterjedt beszállítói bázissal,
a Szigetköz, a Fertő-táj, Sopron, Győr, Pannonhalma,
Komárom turisztikai vonzereje nemzetközi szinten is
jelentős

Gyengeségek (W)

bizonyos szakképesítések esetében folyamatos
munkaerőhiány – elsősorban Győr vonatkozásában (pl.
mérnökök, informatikusok, gépészek, motortechnikusok,
stb.)
kevés a hosszú távú koncepció mentén történő, komplex
turisztikai fejlesztés (mind infrastrukturális beruházások,
mind programcsomagok tekintetében)

a GYSEV folyamatosan fejlődő vasúti hálózata: intermodális központok, épület és vonalfelújítások, új
közlekedési csomagok kiajánlása

kevés a Dunán történő határátkelő (Rajka, Vámosszabadi, Komárom) – kis forgalmat bonyolító kompok (pl.
Dunaremete és Bős között)

elindult a Győrt Nagymegyerrel (és Dunaszerdahellyel)
összekötő menetrendszerinti autóbuszjárat

a fejlődő tömegközlekedés ellenére a térségen belüli és
a határon túli járatok mennyiségi és minőségi hiányosságai

új Duna-híd megépülésének előkészületei zajlanak
Komáromban, az észak-déli közlekedési kapcsolatokat
erősítendő

Települési kapcsolatok

Rajka és térsége Pozsony agglomerációjává vált, így
a közlekedési kapcsolatok folyamatosan bővülnek és
erősödnek

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.
Rába-Duna-Vág, Arrabona, Pons Danubii) – a magyar
és szlovák területek szakmai összekapcsolódása az ETT
által alkotott stratégia mentén (gyakori pl. a kulturális,
közlekedési, helyi gazdasági lehetőségek fejlesztését
célzó ötletek megfogalmazása és megvalósítása)

Közlekedés

Gazdaság és turizmus

Lehetőségek (O)

Települési kapcsolatok

a Dunától északra fekvő területekkel gyenge illetve
esetleges kapcsolatok – a szlovákiai jelentős agglomerációval rendelkező központok távol esnek a megyétől

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

Veszélyek (T)

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 a szlovák határmenti
magyarlakta falvakra)

a térség nemzetközi közúti, vasúti, vízi és kerékpáros
közlekedési folyosók által érintett, melyek folyamatos
fejlesztését nemzetközi szintű érdekek motiválják

az észak-déli közlekedési kapcsolatok további elhanyagolása a kelet-nyugati folyosók fejlesztése érdekében

a Bécs-Pozsony-Győr gazdasági csomópontjának
szorosabb kapcsolati hálójával a környező térségek
is bekapcsolódhatnak a közlekedési és gazdasági
fejlődésbe

a városok vonzereje munkahelyteremtés, életvitel és
kikapcsolódási szempontból is folyamatosan nő (egyes
kutatások szerint a lakosság 60%-a városban él), amely
így bizonyos, jelenleg fontos kisebb települési közlekedési kapcsolatokat szüntethet meg, s ezáltal felgyorsítja
az adott térségben az elvándorlási folyamatot

Gyengeségek (W)

Gazdaság és turizmus

két agglomeráció fedi le a térséget: Győr és Budapest
kisebb vonzáskörzettel rendelkező gazdasági központok: Tatabánya, Tata, Esztergom, speciális tőke-intenzív,
exportorientált ipari területek képviseletével (pl. megújuló energia)
jelentős turisztikai vonzerők: Dunakanyar, Esztergom,
Komárom, Tata, Visegrád, Szentendre, Pilis

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

Közlekedés

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

a belső perifériák és a kistelepüléseket összekötő vonalak
minőségi és mennyiségi hiányosságai
a komáromi és esztergomi helyi és a határon túli várost is
érintő közösségi közlekedési kapcsolatokon túl, valamint
a Szobon keresztül Szlovákia felé irányuló vasúti kapcsolat
mellett a két országot nem köti össze közösségi közlekedési lehetőség

Komárno (Révkomárom) és Štúrovo (Párkány) tekintetében szoros lakossági és gazdasági kapcsolatok a magyar
határmenti területekkel
több jelentős európai területi társulás tevékenysége és
pozitív hatása a földrajzilag lehatárolt saját térségében
(Ister Granum, Pons Danubii, Rába-Duna-Vág)

a térség belső kapcsolatai gyengék, a területfejlesztési
aspektusból a térségi szemlélet és egységes térségben
való gondolkodás nem jellemző, a központok egymás közti
kommunikációja esetleges

Lehetőségek (O)

Veszélyek (T)

Gazdaság és turizmus

Erősségek (S)

Települési kapcsolatok

6.2.5. Komárom-Esztergom megye keleti része és Pest megye

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

Települési kapcsolatok

Közlekedés

a közúti, vasúti és kerékpárúton történő közlekedési
lehetőségek 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

Budapest és Győr gazdasági súlyának további erősödése
okán a helyi kisebb központok, gazdasági és turisztikai
vonzerők elsorvadása, lehetőségeik szűkülése
a térségen kívül lévő nagy felsőoktatási központok
elszívó hatása

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

6.2.6. Nógrád megye és Heves megye északi része

Települési
kapcsolatok

Közlekedés

Gazdaság és turizmus

Erősségek (S)

a gazdag és változatos természeti adottságok,
jelentős történelmi és kulturális értékek kedveznek az
elsősorban nem tömegturizmus fejlődésének (Hollókő,
várak, Bükki Nemzeti Park, Geopark, Szécsény, stb.)
kisebb, emberléptékű térségi ipari központok, melyek
szemléletükben megőrizték a termelői tradíciókat

Gyengeségek (W)

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 főútvonalak fejlesztése (a 21-es főút M3-as
autópályától Salgótarjánig történő négynyomúsítása)

a megyét csak érintik, de nem szelik át nemzetközi közlekedési folyosók

az Ipoly folyón való átkelés megkönnyítése új hidak
megépítésével

a megye belsejében lévő települések gyenge és hiányzó
közlekedési kapcsolatai, a meglévő útvonalak rossz
állapota
a határt is érintő vasúti kapcsolatok megszüntetése
(Ipolytarnóc, Somoskőújfalu, Nógrádszakál), ezáltal a
két ország közötti közösségi közlekedési lehetőségek
felszámolása

kisebb, egymáshoz viszonylagosan közel fekvő térségi
központok, amelyek térségszervező hatással is bírhatnak

az alternatív formájú illetve szelíd turizmus iránti
igények növekedésével a megye szolgáltatói bázisának
erősödése

a megyén kívüli gazdasági központok további munkaerőés szellemi potenciál-elszívó hatása visszafordíthatatlan
negatív eredményei a térség önfenntartó képességére

a kormányzat frissen deklarált szándéka szerint több
helyi / térségi szintű jelentőséggel bíró határátkelő
létesítését határozta el, amely megkönnyíti a térségeket
összekötő közlekedési kapcsolatok kiépülését, és
ráfűzheti őket a két szomszédos országrész regionális
közúti és vasúti (elsősorban kelet-nyugati irányú) útvonalhálózatára

a 2014-2020-as időszakban a közlekedésre fordítható fejlesztési források szűkössége, emiatt a megyének fontos
térségi közlekedési formák fejlesztésének elmaradása

Szlovákia középső részével történő gazdasági kapcsolatok (pl. Besztercebánya (Banská Bystrica) térségével)
határon túli kiaknázása, kiterjesztése;

a közvetlenül a határmenti térségek esetében a hasonlóan problémákkal küzdő területek egymást gyengítő
hatása

Települési kapcsolatok

Gazdaság és
turizmus

Veszélyek (T)

Közlekedés

Lehetőségek (O)

a térséget nem jellemzik a határon átnyúló területi
együttműködések (ETT-k hiánya)

a Budapest agglomerációjának kiterjesztésével (a közvetlen környezetének telítődése révén) Nógrád megye
érintetlen, természetközeli területei felértékelődnek

6.2.7. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Gazdaság és turizmus

Erősségek (S)

Miskolc jelentős vonzerővel bíró regionális gazdasági
központ, melyet támogat az egyetem erős szellemi
bázisa is
a térségben több helyi szintű gazdasági központ (pl.
Ózd, Putnok), amely rendelkezik nehézipari vállalati
hagyományokkal, és egyben modern, innovatív iparágak
számára is tered adhat

alacsony a turizmus részesedése a gazdaság
eredményeiből – a gazdag és sokrétű lehetőség ellenére
a szolgáltatói kör és a marketing tevékenység gyenge
színvonala
jó földrajzi fekvése ellenére a keleti térségekkel való
gazdasági kapcsolatok gyengék és esetlegesek

sokszínű, jelentős turisztikai potenciál (Aggtelek, Tokaj,
Tisza, várak, erdőségek, Mezőkövesd - Tiszaújváros –
Miskolc – Sárospatak, mint termálturisztikai központok)

sugaras szerkezetű és Miskolc irányultságú útszerkezet,
amely révén a megye gazdasági központja közúton,
vasúton, közösségi közlekedéssel könnyedén elérhető
Közlekedés

Gyengeségek (W)

számos aktív, működő határátkelő, Kassa (Košice) felé
jelentős közlekedési kapcsolat – V. helsinki folyosó

a megyeközpontúság okán a térség kevésbé frekventált
kisebb központjaihoz valamint a kistelepülésekhez való
eljutás nehézségei: tömegközlekedési eszközpark fejlesztésre szorul, vasútvonalakon sebességkorlátozások

több kiépült helyi jelentőségű kerékpárút, továbbá az
EuroVelo 11-es nemzetközi útvonal áthalad a megyén
észak-déli irányban (Tokaj felé)

aprófalvas térségek, funkcióhiányos kisvárosok és
országos szinthez képest magasabb számban elmaradott
kistérségek (járások)

Lehetőségek (O)

Veszélyek (T)

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

az M30-as autópálya kiépülésével a határig az elzártabb
területek bekapcsolódása a megye és a határmente
közlekedési vérkeringésébe

Települési
kapcsolatok

Gazdaság és
turizmus

Szlovákiával ápolt aktív határmenti térségi kapcsolatok,
együttműködések (pl. Via Carpatia ETT megalakítása és
működtetése)

Közlekedés

Települési
kapcsolatok

a Tisza, a Bodrog, a Hernád révén jelentős vízi forgalom
(elsősorban turisztikai céllal)

az észak-déli közlekedési kapcsolatok erősödésével
a térség északi (szlovák, lengyel) együttműködési
lehetőségeinek bővülése

Ukrajna törékeny geopolitikai helyzete okán a térség
gazdaságilag és társadalmilag érzékeny szituációja, potenciális katasztrófahelyzetek, befektetői kedv alacsony
volta, a jelenlévő beruházók kivonulása a térségből,
ezáltal a perifériára való szorulás felerősödése

6.2.8. A magyar-szlovák határtérsége egészére szóló összesített SWOT elemzés

a határtérségben megtalálható gazdasági és turisztikai
központok általában megfelelő vonzerővel és hatással bírnak a saját térségükre (munkahely, szakképzési
lehetőségek, közlekedési csomópontok, turisztikai
célpont)

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

alapvetően kiépült közúti közlekedési kapcsolatok
és meglévő vasúti vonalak, továbbá két EuroVelo (6
és 11-es) kerékpáros útvonal érinti a térséget, a vízi
közlekedésben (pl. Duna térsége) is elindultak kezdeményezések

elenyésző számú közösségi közlekedési kapcsolat, a
magyar oldalon csak Rajkát, Győrt, Komáromot, Esztergomot és Miskolcot lehet tömegközlekedési eszközzel
(elsősorban autóbusszal, kisebb mértékben vasúton)
elérni szlovák oldalról

az országok nyugati térségében (pl. Pozsony
vonzáskörzetében) és a működő ETT-k területén (Duna
térsége, Miskolc környéke) aktív kapcsolatok, közös
projektek és egyéb kezdeményezések

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

Települési kapcsolatok

Közlekedés

Gazdaság és turizmus

Települési
kapcsolatok

Gazdaság és turizmus

Gyengeségek (W)

Közlekedés

Erősségek (S)

Lehetőségek (O)

Veszélyek (T)

elsősorban a helyi adottságok (beleértve a helyi termékeket is) és kisebb vonzerők, a szelídturizmus egyes
helyszínei iránti nagyobb kereslet (többek között a
kerékpáros turizmus előretörése okán, melyet támogat a
Szlovákiában tapasztalható rendszerszintű szabályozás
is), amely összekapcsolja a határ két oldalán lévő szolgáltatókat és turisztikai vállalkozásokat is

a turizmusban tapasztalható marketinghiány és a koncepcionális fejlesztési elképzelések megvalósításának
elmaradása hátráltatja a két ország közötti aktív kapcsolatok kialakulását és erősödését

az észak-déli közlekedési kapcsolatok fejlődését ösztönözhetik az európai szintű nemzetközi közlekedési
vonalak fejlesztésének szükségessége (pl. V. helsinki
folyosó), amely jótékonyan hatnak a folyosó menti helyi
közlekedési lehetőségekre is

az esetleges és pontszerű beruházások, központok
vonzása gyenge motivációval bír a közösségi közlekedési lehetőségek bővülésére, kevés valódi igény kerül
feltárásra, emiatt az esetleges működő viszonylatok is
veszélybe kerülhetnek (pl. Salgótarján környéki vasúti
kapcsolatok megszüntetése)

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)

a két ország gazdasági kapcsolatainak nyugati és
keleti (Oroszország, Kína) irányultsága a közös ötletek
megvalósítását nehezíthetik még abban az esetben
is, ha közös érdekek motiválhatják az adott fejlesztés
szükségességét

6.2.9. Szervezési, pénzügyi, jogi és területfejlesztési keretek
6.2.10.A magyar-szlovák határtérsége egészére szóló összesített SWOT elemzés

Területi tervezés

Jogi szabályozás

Finanszírozási rendszer

Intézményrendszer

Erősségek (S)

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);

Gyengeségek (W)

a közlekedés-irányításban résztvevő szervezetek, intézmények tekintetében mérvadó a központosítási törekvések erősödése (pl. a volán-társaságok államosítása),
amely hosszabb távon kedvezőtlenül hathat az intermodalitás folyamatára (gyengítheti az egyes csomópontok
helyi igényekre alapozott fejlesztései megvalósításának
esélyeit), illetve háttérbe szorulhatnak a térségi szinten
valós szükségletekre épülő kezdeményezések;
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

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

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 projekt-előkészítési és megvalósítási időszak, amely
nehezítette a beruházások megvalósítását;

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

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;

1996 25 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;

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;

25 a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi
XXI. törvény

Területi tervezés

Jogi szabályozás

Finanszírozási rendszer

Intézményrendszer

Lehetőségek (O)

Veszélyek (T)

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)

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

2015-től megnyílnak 2014-2020-as tervezési időszak
magyarországi, szlovákiai, határon átnyúló és nemzetközi támogatási forrásai a közlekedési és a turizmust
ösztönző kezdeményezésekhez;

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 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;

a turizmussal és a közlekedéssel foglalkozó központi szervezetek, intézmények számának növekedése
révén az adott terület túlszabályozásának, elbürokratizálódásának veszélye

a megyei jogú városok számára ún. integrált települési
programok, az egyéb városok esetében integrált
városfejlesztési stratégiák készítésének kötelezettsége
(az eu-s 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;

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;

6.3. Probléma- és célfák (közforgalmú közlekedés/kerékpáros
turizmus)

alacsony intenzitásúak a közforgalmú közlekedési kap-

6.3.1. Promlémafák

vizsgáltuk, hogy az érintettek melyik csoportja, illetve

A TransHUSK projekt keretében elkészült SWOT ana-

milyen szinten képes a megoldás érdekében cselekedni,

lízisek alapján, felhasználva az érintett önkormány-

illetve döntéseivel beavatkozni ( 58. ábra). Ez utóbbi

zatokkal, közforgalmú közlekedési szolgáltatókkal

megközelítés során kellett azt is megállapítanunk, hogy

és munkaadókkal készített interjúk tapasztalatait is,

a problémák egy része – ezen a szinten – érdemben

készítettük el projektünk „Ishigawa módszer” néven is

nem befolyásolható, illetve, nem ehhez a projekthez

ismert problémafáit. Ennek során azokat a tényezőket

kapcsolódóan kell kezelni.

csolatok.
A problémákat részben főbb közvetlen okok szerint rendeztük egymáshoz, részben pedig abból a szempontból

több szempont szerint és több, egymásra épülő szinten
csoportosítottuk annak szem előtt tartásával, hogy vég-

Az általánosan, minden régióban egyaránt jelentkező – és éppen ezért főként politikai szinten, például

eredményben mindannyian hozzájárulnak ahhoz, hogy
a magyar-szlovák határ mentén fekvő régiók között igen

a kormányközi vegyes bizottság szintjén kezelhető –
problémák mellett megvizsgáltuk azokat a tényezőket

Szolgáltatók, megrendelők

Politikai döntéshozatali szint

A projekt hatókörén belül

döntéseitől függ

döntéseitől függ

befolyásolhatatlan

58. ábra: Általánosan érvényesülő problémák a magyar –szlovák határ mentén a közforgalmú közlekedés fejlesztésében

75

59. ábra: A Győr – Dunajská Streda térségben speciálisan jelentkező problémák

60. ábra: A Komárom – Komárno és az Esztergom – Štúrovo térségben speciálisan jelentkező problémák

61. ábra: Az Abaúj-Hegyközi - Košice térségben speciálisan jelentkező problémák
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is, amelyek csak egy-egy szűkebb térségben jelentkez-

akciótervek összeállítását szolgálja, mint az előzőekben

nek (Lásd: a 59. ábra, 60. ábra és 61. ábra). Meg kell

bemutatott Ishigawa módszerrel készült problémafák.

azonban állapítanunk, hogy ezek a speciális problémák
nagyobb részben a projekt döntéshozatali szintjén nem

Először tekintsük át a problémákat ilyen módon rend-

befolyásolhatók.

szerezve! (lásd: 62. ábra, 63. ábra, 64. ábra és 65. ábra)

Ugyanakkor elkészült a problémák és célok földraj-

A projekt keretében interjúkat és megbeszéléseket foly-

zi körzetenkénti (Győr – Dunajská Streda, Komárom

tattunk a kerékpározás, turizmus és területfejlesztés a

– Komárno, Esztergom – Štúrovo és Abúj-Hegyköz –

magán- és állami szektor, valamint a civil szféra szakér-

Košice), valamint beavatkozási területenkénti (gazda-

tőivel Magyarországon és Szlovákiában egyaránt. Az így

ság, társadalom, közlekedés) összesítése is. Ez a meg-

szerzett információkat a projekt partnerek részletesen

közelítés ugyanúgy a sokoldalú probléma feltárást és a

megvitatták és feldolgozták munkájuk során. Végül an-

stratégiai célok elérését szolgáló cselekvési programok,

nak eredményeit a következő probléma- és célfák formájában dolgozták fel. (66. ábra, 67. ábra)

62. ábra: TransHUSK összesített
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63. ábra: Komárom/Komárno – Esztergom/Štúrovo

64. ábra: Győr – Dunajská Streda

65. ábra: Košice – Miskolc
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66. ábra: A TransHUSK Plus projekt problémafája (1-6. probléma)

67. ábra: A TransHUSK Plus projekt problémafája (7-12. probléma)

7. Ajánlott stratégiák

SWOT analízis alapján több szempontból számba vettük
a problémákat, azok egymásra épülését, illetve azt is,
hogy milyen szinten lehet feltételezni azok megoldását,

7.1. Javasolt stratégiai cél és a hozzá
tartozó stratégiai térkép és
kiegyensúlyozott mutatószám
rendszer a transhusk projektben
érintettek számára
A fenntartható mobilitás és a fenntartható turizmus
továbbra is kiemelt területei annak az Europe 2020 stratégiának, amivel az Európai Bizottság a hatékonyabb
energia felhasználásra, a CO2 kibocsátás csökkentésére

továbbá, hogy kik járhatnak az élen a feltárt problémák
megoldásában. Megvizsgáltuk azt is, hogy ezeket a gondokat milyen módon lehetne enyhíteni. S végül, de nem
utolsó sorban bemutattuk azt is, hogy a jelenlegi, határon átnyúló közlekedésben mi a szerepe a közforgalmú
közlekedésnek, illetve, hogy mik a határon átnyúló közlekedési kapcsolatok mozgató rugói, indokai. Kísérletet
tettünk arra is, hogy megbecsüljük a határon átnyúló
közlekedési forgalom jövőbeni nagyságát és irányait is a
vizsgált négy pilot térségben.

és a megújuló energiahordozókra alapuló gazdasági

Mindezen ismeretek és az általános stratégiai célkitű-

növekedést kíván elősegíteni. Az egész Duna Régióra

zések alapján a TransHUSK projektben azt a stratégiai

érvényes, a fenntartható növekedést szolgáló stratégia

célkitűzést fogalmazhatjuk meg ennek alapján, hogy

a következő főbb célkitűzések támogatását tartalmazza:
• A mobilitás és a multimodalitás elősegítése, amelynek keretében biztosítani kell a fenntartható városi közlekedési
rendszereket és mobilitást, erősíteni kell a regionális és
helyi határon átnyúló infrastruktúrát, valamint a rurális
körzetek elérhetőségét, fejleszteni kell a multimodalitást
és az intelligens közlekedési rendszereket.

növekedjen a határon átmenő közlekedési forgalomban

• Támogatni kell a kulturális, turisztikai és emberi kapcsolatokat, aminek keretében javítani kell a fenntartható mobilitást és a vasúti, az autóbuszos és a vízi közlekedést,
támogatni kell a „zöld közlekedési kapcsolatokat” és a
kerékpáros turizmust.

véve figyelembe – jóval kevésbé károsítja a természeti

A TransHUSK projekt által érintett régiók kiváló feltételekkel rendelkeznek ahhoz, hogy azokban fejlesszék
a turizmust. Bővelkedik természeti, kulturális és történelmi nevezetességekben, látnivalókban, amelyekre
támaszkodva széles körű turisztikai kínálatot lehet kialakítani, s amihez kapcsolódóan egyéb tevékenységek
is fejleszthetők. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy
az érintett régiók egyéb területeken meglévő növekedési potenciálja most sem teljesen kihasznált. Ez többek
között abból is következik, hogy nem minden szempontból megfelelő az elérhetőségük, vagy pedig hiányoznak
a megfelelő információk, emiatt nem irányul megfelelő
figyelem ezekre a területekre.
Az előzőekben részletesen elemeztük a négy pilot régió
erősségeit és gyengeségeit, a határon átnyúló közforgalmú közlekedési kapcsolatok intenzívebbé tételének

a közforgalmú közlekedés aránya.
A javasolt stratégia által javulhatnak a fenntartható
növekedés feltételei, hiszen köztudott, hogy a közforgalmú közlekedés – ugyanakkora utazási teljesítményt
környezetet, mint az egyéni közlekedési módok. Ráadásul a közforgalmú közlekedési kínálat mennyiségi és
minőségi javításával a határon átnyúló kapcsolatok azok
számára is elérhető közelségbe kerülhetnek, akik ma
még – alapvetően anyagi okokból – nem tudnak, vagy
nem eleget tudnak a határ túloldalára utazni. Az összeköttetések javításával nőhet a gazdasági és kulturális
kapcsolatok intenzitása is, ami visszahatva a gazdasági
helyzet javulására, tovább növelheti a határon átnyúló
közforgalmú közlekedési szolgáltatások iránti igényt.
Ennek a stratégiai célnak az elérése érdekében részben
a szolgáltatók, részben a szolgáltatást igénybe vevők,
azaz a lakosság (illetve képviseletükben az önkormányzatok) és a munkáltatók, oktatási intézmények szemszögéből nézve számos ponton kell és lehet javítani a csírájában már ma is működő folyamatokat, illetve kell és
lehet újakat megvalósítani. S természetesen biztosítani
kell ezekhez a megfelelő feltételeket is.
A továbbiakban tekintsük át ezeket a feltételeket és
folyamatokat, illetve a közöttük fennálló kölcsönhatáso-

lehetőségeit és az azokra leselkedő veszélyeket. A
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kat! A közforgalmú közlekedés részarányának növelésé-

• a kabotázs engedélyezése,

hez elengedhetetlenül szükségesnek látszik az, hogy

• a megfelelő szolgáltatások léte,

• az engedélyezési rendszere egyszerűsödjön és felgyorsuljon,

• az együttműködési szándék és

• ne legyenek adminisztratív akadályok a másik országban
történő szolgáltatás nyújtása előtt (kabotázs engedélyezése),
• legyen elegendő, a helyközi közforgalmú közlekedési szolgáltatások nyújtására alkalmas szolgáltató,

• a kölcsönös információ áramlás feltételeinek biztosítása
az egyes szolgáltatók között.
A közlekedési szövetségek létrehozása lehetővé teszi,
hogy
• folyamatosan karbantartsák a hálózati kínálatot,

• legyen meg az együttműködési szándék a két ország közforgalmú közlekedési szolgáltatói között,

• összehangolják a menetrendeket,

• ezek a szolgáltatók rendelkezzenek megfelelően képzett/
kétnyelvű szakemberekkel,

• egységes jegyrendszert alakítsanak ki,

• teremtődjenek meg a kölcsönös információ áramlás feltételei a szolgáltatók között, a szolgáltatók megfelelő járműparkkal rendelkezzenek,
• s végső soron jöjjenek létre közlekedési szövetségek a határ két oldalán érdekelt önkormányzatok (mint a szolgáltatások megrendelői) és a közforgalmú közlekedési szolgáltatást nyújtó szervezetek között.
Az előbbiekben felsorolt feltételek közül az engedélyezési folyamat egyszerűsítését és gyorsítását, a kabotázs

• közösen üzemeltessenek vonalakat,

• proaktív, a szolgáltatás attraktivitását emelő üzemidőben
nyújtsák szolgáltatásaikat.
Természetesen még az előtt, hogy létrejönnének ezek a
közlekedési szövetségek, a szolgáltatók közötti együttműködési szándék feltétele annak, hogy
• korszerűbb utas tájékoztatási rendszereket vezessenek be
és
• népszerűsítsék a szolgáltatásokat.
A kölcsönös információ áramlás feltételeinek megléte

engedélyezését meg kell előznie azonban annak, hogy
mindkét országban megfelelő finanszírozási modell

• a menetrendek összehangolását,

jöjjön létre a szolgáltatások nyújtásához. Ennek a fel-

• a szolgáltatási színvonal folyamatos fejlesztését,

tételnek a megteremtése túlmutat azon a körön, amit

• az egységes jegyrendszert és

a határon átnyúló közforgalmú közlekedési szolgál-

• a proaktív üzemidő kialakítását is

tatások bővítésében közvetlenül érintettek érdemben
befolyásolhatnak. A finanszírozás kérdése ugyanis – az

szolgálja azon kívül, hogy elengedhetetlen a korszerű

1370/2007 EK direktíva alapján – elsősorban általános

utas tájékoztatási rendszerek kialakításához.

szabályozási ügy, így azt országosan egységesen, minden lehetséges határon átnyúló közlekedési kapcsolatra
érvényes módon kell kezelni.

A korszerű utas tájékoztatási rendszerek működtetéséhez elengedhetetlen természetesen
• a megfelelő járműpark és

A szolgáltatók közötti együttműködési szándék, a megfelelő szakember és jármű állomány, a kölcsönös infor-

• a megfelelően képzett, mindkét nyelven beszélő személyzet

máció áramlás feltételeinek megteremtése, valamint a
kabotázs engedélyezése külön-külön is hozzájárulhat-

megléte is, ugyanakkor hozzájárulnak ahhoz, hogy

nak ahhoz, hogy javuljon azoknak a folyamatoknak a

emeljék a szolgáltatások népszerűségét.

hatékonysága, amelyek eredményeként nőhet a határon
átnyúló forgalomban a közforgalmú közlekedést igénybe
vevők aránya. Ugyanakkor ezeknek egy része elősegítheti azt is, hogy létrejöjjenek az integrált szolgáltatást

A vonalak közös üzemeltetéséhez – túl a közlekedési
szövetségek létrehozásán – szükséges még az is, hogy
megfelelően működjön

nyújtó közlekedési szövetségek. Ezek

• a menetrendek összehangolása,

• a gyors és egyszerű engedélyezés,

• a hálózati kínálat folyamatos karbantartása, korszerűsítése,
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• és megfelelően képzett, kétnyelvű szakember gárda álljon
rendelkezésre.
S végül, de nem utolsó sorban, szükség van arra is,
hogy a hálózati kínálat folyamatos karbantartására
alapozva fejlesszék a vasúti és autóbuszos összeköttetéseket, beleértve az átszállási lehetőségeket is, a két
ország határ menti régiói között.
Amint látható, a stratégiai cél eléréséhez hosszú és
bonyolult, számos kapcsolódást magába foglaló út vezet. Ezt a következő, 68. ábra látható stratégiai térképen
foglaltuk össze. Mivel az összefüggések olyan sokrétűek, hogy azok nyilakkal történő bemutatása áttekinthetetlenné tenné az ábrát, az egyes feltételeket, illetve
folyamatokat az „abc” betűivel jelöltük, s a kapcsolatokat úgy ábrázoltuk, hogy az egyes folyamatok, illetve
feltételek előfeltételeire a folyamat, illetve feltétel alá

tés Győr – Dunaszerdahely régióban, o.c. 1.2 Színesebb
tömegközlekedési kínálat Komárom – Komárno régióban, o. c. 1.3 Változatosabb tömegközlekedési kínálat
Esztergom – Párkány régióban és az o. c. 1.4 Közlekedési lehetőségek bővítése Kassa – Gönc régióban.
Magyarázat: A stratégia globális céljának teljesítéséhez
szükséges, hogy a fennálló tömegközlekedési kínálat
minden egyes régióban növekedjen. A gazdagabb és
intenzívebb kínálat jó feltétele a tömegközlekedés vonzerő növelésének az utazók szemében.
Javaslat: 5 konkrét, a kitűzött cél teljesítését segítő
projektet javaslunk. Ezek konkrétan a Jelenlegi tömegközlekedés kínálat növelése és egy Közös közlekedési
szövetség létrehozása Győr – Dunaszerdahely régióban,
Új turisztikai vonal létrehozása Komárom – Komárno,
Esztergom – Párkány és Kassa – Gönc régióban.

írt megfelelő betűvel utaltunk. (68. ábra)
Az előző, globális megközelítés után tekintsük át részleteiben is a stratégiai cél eléréséhez tartozó speciális

• Specifikus cél 2: Magasabb minőségű
utazás

célkitűzéseket és tevékenységeket. A kétféle megköze-

Leírás: A specifikus cél részei az o.c. 2.1 Hatékonyabb

lítés ebben az esetben is a probléma sokszínűségéből

utazási kínálat Győr – Dunaszerdahely régió számára,

adódó, többoldalú kifejtést tette szükségessé. A szóban

o. c. 2.2 Optimalizált közlekedési kínálat Komárom –

forgó stratégia keretében kitűzött célok szerkezete a

Komárno régió számára, o. c. 2.3 Vonzóbb utazási aján-

következő célok rendszeréből áll:

lat az utasok számára az Esztergom – Párkány régióban
és az o. c. 2.4 Kényelmesebb utazás a Kassa – Gönc

• globális cél, melynek megfogalmazása a közös, határon
átnyúló stratégia szintjén történik,
• specifikus célok, melyek megfogalmazása az egyes érdeklődési területek szintjén történik (fenntartható mobilitás
megoldások, komfortos utazás, a közlekedési szolgáltatások népszerűsítése és adminisztratív, jogi és pénzügyi
keretek) és az egész projekt stratégiai céljait képviselik,
• operációs célok, melyek az egyes mikrorégiók (Győr – Dunaszerdahely, Komárom – Komárno, Esztergom – Párkány
és Kassa – Gönc) szintjén megjelenő specifikus céloknak
felelnek meg.

régióban.
Magyarázat: A tömegközlekedés mobilitás növelésének kulcsfontosságú területe a bizonyos szintű utazási
sztenderd és komfort nyújtása. Szolgáltatások nyújtása
a meghatározott normák betartásának hangsúlyozásával
fontos területet képvisel, mely befolyásolja az utazóközönség választását az egyéni, és a tömegközlekedés
között.
Javaslat: Ehhez a specifikus célhoz 8 projektet is aján-

Globális cél: Mobilitás növelése a tömegközlekedésben

lunk. Autóbusz-, és vonatindulások harmonizációja

15 százalékkal 2020 évig

Győr – Dunaszerdahely régióban, Új híd Komárom és
Komárno között, és Optimalizált közösségi közlekedés

• Specifikus cél 1: Fenntartható mobilitás
kínálat növelése
Leírás: Ezt a specifikus célt négy operációs cél teljesíti,
mely minden mikrorégió számára különböző. Ezek a
következő: o. c. 1.1 Intenzívebb közlekedési összekötte-

Komárom – Komárno számára, Léva – Párkány közötti
út korszerűsítése, Autóbusz-, és vonatindulások harmonizációja Esztergom – Párkány régióban, Autóbusz állomás revitalizációja Párkány központjában, Vasútállomás
előtti tér revitalizációja Párkányban az Esztergom – Pár-
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68. ábra: Stratégiai térkép

kány mikrorégióban, valamint a Meglévő Kassa - Miskolc
vonat - összeköttetés korszerűsítése.

Javaslat: Ezen a területen 7 projektet javaslunk. Konkrétan Támogatási séma kidolgozása és alkalmazása a
tömegközlekedés fejlesztés számára, A határon átnyúló

• Specifikus cél 3: Tömegközlekedési szolgáltatások célzott népszerűsítése

közösségi közlekedés akadályait feltáró tanulmány kidolgozása, valamint Megvalósíthatósági tanulmány ki-

Leírás: A cél összetétele o. c. 3.1 Elérhetőbb informá-

dolgozása EUROREGIO buszjáratok bevezetéséhez Győr

ciónyújtás az utazóközönség számára Győr – Duna-

– Dunaszerdahely régióban, Memorandum a határom

szerdahely régióban, o. c. 3.2 Vonzóbb ajánlat az uta-

átnyúló közösségi közlekedés támogatására Komárom

zóközönség számára a Komárom – Komárno régióban,

– Komárno régióban, Tanulmány kidolgozása az Eszter-

o. c. 3.3 Vonzóbb ajánlat az utazóközönség számára az

gom és Párkány városok közlekedési rendszeréről erre

Esztergom – Párkány régióban, és o. c. 3.4 Elérhetőbb

a mikrorégióra vonatkozóan, és Integrált közlekedési

információnyújtás az utazóközönség számára a Kassa –

rendszer Kassa – Gönc számára. (ábra: GC)

Gönc régióban.

Célcsoportok, melyek számára történt a stratégia meg-

Magyarázat: A cél elérése érdekében felettébb fontos,

határozása, a bevont határon átnyúló terület lakossága,

hogy növekedjen a közösségi közlekedés használatá-

tehát a meghatározott régiókban található városok és

nak tudatossága az adott régiók utazóközönségében.

települések lakosai, valamint a határon átnyúló térségek

További utasok közösségi közlekedésbe való bevonása

között rendszeresen közlekedő egyéb utasok. Súlyponti

érdekében ezért szükséges olyan marketing eszközök

célcsoport a bevont régiók legnagyobb városainak la-

képzése, melyek révén ez a cél elérhető.

kossága.

Javaslat: Ezen cél elérésére 5 projektet nyújtunk be.

TransHUSK stratégia célcsoportjai:

Marketing kampány kidolgozása autóbuszos tömegközlekedéssel való utazás támogatására az első mikrorégió

• az egyes mikrorégiók területén fekvő városok és települések lakosai

számára. Információtáblás térbeli tájékozódási rend-

• rendszeres, tranzit utasok

szer kiépítése Komárom – Komárno régióban, valamint
Egységes marketing termék a második régió számára,
Információs kampány a harmadik régió számára, és In-

• önkormányzatok képviselői
• közlekedési társaságok képviselői

formációtáblás térbeli tájékozódási rendszer kiépítése a

A prioritási tengelyek megfelelnek a specifikus célok

Kassa – Gönc régióban.

szintjének az egész TransHUSK projekt számára. A specifikus célok telesülése az egyes projektek kivitelezé-

• Specifikus cél 4: Megengedőbb szervezeti, jogi és pénzügyi feltételek a közlekedés
területén
Leírás: Ez a specifikus cél a következő operatív célokból
áll, o. c. 4.1 Közösségi közlekedés rugalmasabb finanszírozása a Győr – Dunaszerdahely régióban, o.c. 4.2
Intenzívebb határon átnyúló együttműködés a Komárom
– Komárno régióban, 4.3 Biztonságosabb és gördülékenyebb közlekedés Esztergom – Párkány régióban és az
o. c. 4.4 Okosabb ajánlat a Kassa – Gönc régió számára.
Magyarázat: A kitűzött mobilitási szint eléréséhez fontos a meglévő a közösségi közlekedés szervezeti, jogi és
pénzügyi feltételeinek módosítása, és újak létrehozása.

sével történik, melyek természete illeszkedik az egyes
prioritási tengelyekhez.
A stratégiai térkép az egyes Specifikus célok logikus,
hierarchikus struktúrája. Az egész projekt szintjén megfogalmazott Specifikus célok négy-négy operatív célból
állnak, amelyek logikájukkal összhangban vannak a
mikrorégiók szintjén jelentkező Specifikus célokkal .
Az egyes operatív célokhoz tartozó konkrét projektek
megvalósításával teljesülnek a projekt szintű Specifikus
célok, s ezáltal a kitűzött globális cél eléréséhez járulnak hozzá. A Specifikus cél 1. a stratégiai térképen a B
betűvel jelölt műveleteket tükrözi, a Specifikus cél 2. a
H betűvel jelöltet, a Specifikus cél 3. az F és G betűkből
álló tevékenységekhez, végül a Specifikus cél 4. a C
betűhöz tartozik. Az egyes specifikus célokhoz ezután
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hozzárendeltük az egyes intézkedésekből következő
mutatószám csoportokat is, amelyek részben átfedésben vannak a globális mutatószám rendszerrel, részben
pedig kiegészítik azokat. (ábra SC1., ábra: SC2., ábra
SC3., ábra SC4.)
A Specifikus cél 1. Fenntartható mobilitás kínálat növelé-

mentumok száma
Javasoljuk figyelemmel kísérni a közforgalmú közlekedés népszerűsítésének emelését szolgáló tanulmányok,
elemzések és egyéb dokumentumok számát.
• A közforgalmú közlekedés népszerűsítésére fordított pénzügyi eszközök összege

séhez javasolt mutatószám csoport:
Javasoljuk figyelemmel kísérni azon pénzügyi eszközök
• Működő közforgalmú közlekedési vonalak száma
Javasoljuk figyelemmel kísérni a határon átmenő közforgalmú közlekedési vonalak számát és ezt javasoljuk
összehasonlíani az első megfigyelt évben mért számmal.
• Közforgalmú közlekedési vonalak járatsűrűsége
Javasoljuk figyelemmel kísérni azt, hogy a fontosabb
időintervallumokban milyen a közforgalmú közlekedési
járatok sűrűsége, amit szintén az első megfigyelt évben
mért adatokkal javasolt hasonlítani.
• Utasok száma az egyes közforgalmú közlekedési vonalakon
Javasoljuk figyelemmel kísérni a közforgalmú közlekedési eszközöket használó utasok számát (helyközi autóbuszok, vonatok vagy városi közforgalmú közlekedés) az
adott mikrorégiókban.
A Specifikus cél 2. Magasabb minőségű utazáshoz javasolt mutatószám csoport:

mértékét, amelyet az érdekeltek a közforgalmú közlekedés népszerűsítésére fordítottak.
A Specifikus cél 4. A közlekedés területén kedvezőbb
szervezeti, jogi és pénzügyi feltételekhez javasolt mutatószám csoport:
• Önkormányzati szinten a közforgalmú közlekedésre fordított pénzügyi források értéke
Javasoljuk figyelemmel kísérni az önkormányzatok által
a közforgalmú közlekedésre fordított pénzügyi eszközök
nagyságát. A viszonyítási alap ebben az esetben az önkormányzatok által az első megfigyelt évben közforgalmú közlekedésre fordított pénzügyi eszközök nagysága
(a szabályozási konstrukció változatlansága esetén).
• A szolgáltatók bevételeinek értéke
Javasoljuk figyelemmel kísérni a közlekedési társaságoknál a határon átmenő járatokon képződő jegy- és
bérletbevételek alakulását az adott régiókban. Hangsúlyt kell fektetni a bevételek változására az összes
segédprojekt megvalósítását követően. A bevételt az

• A kiválasztott szakaszokon áthaladó személygépkocsik
számának változása

első megfigyelt év, illetve az egyes intézkedések meg-

Javasoljuk figyelemmel kísérni az adott szakaszokon

sonlítani.

áthaladó személy-, és tehergépkocsik számát, amit az
első megfigyelt évben mért adatokkal javaslunk összevetni.
• Az utazási idő lerövidítése az egyes kiválasztott úticélok
között

valósulását megelőző év bevételeivel célszerű összeha-

Az általános stratégia cél elérése az egyes vizsgált régiókban némileg eltérő akció terveket igényel. Éppen
ezért a következőkben ezekre a specialitásokra térünk ki
három aspektusból, azaz, hogy mit kell/célszerű tenni:
• a vasúti kapcsolatok javítása,

Javasoljuk figyelemmel kísérni az egyes megállók közötti utazás időtartamát és ennek alapján összehasonlítani

• a közúti kapcsolatok, kiemelten az autóbuszos közlekedési kapcsolatok javítása és

az első megfigyelt évben mért adatokkal.

• az intermodalitás és komodalitás elősegítése érdekében.

A Specifikus cél 3. Közösségi közlekedési szolgáltatások

Minden régióra külön regionális akciótervet dolgoztunk
ki (lásd: 69. ábra – 72. ábra). Ezek specifikus projektekből állnak, amelyek az egyes prioritásokhoz kapcsolódnak.

célzott népszerűsítésére javasolt mutatószám csoport:
• Marketinget támogató tanulmányok, elemzések és doku-
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69. ábra: A Győr – Dunajská Streda régió akcióterve

70. ábra: A Komárom – Komárno régió akcióterve

71. ábra: Az Esztergom – Štúrovo régió akcióterve

72. ábra: Az Abaúj-Hegyköz – Košice régió akcióterve

7.2. A TransHUSK Plus projekt keretében javasolt mobilitási fejlesztések, hangsúllyal a fenntartható turizmuson
Az alábbi javaslatok több fontos forrásból táplálkoznak:
• a helyzetelemzés és helyzetértékelés által feltérképezett
hiányokból és szükségletekből, valamint az ezekre adott
válaszként kialakított célrendszerből,
• a tanulmány készítésének időszakában a szlovák és a magyar határtérségben megtartott workshop-okon elhangzott javaslatokból, véleményekből, valamint
• a hatóságoktól és szakmai szervezetektől, szakemberektől begyűjtött dokumentációkból, tanulmányokból, javaslatokból stb.

mazza, elsősorban azokat a kezdeményezés-csírákat,
vagy kidolgozásra váró fejlesztési elképzeléseket, amelyek külön-külön is lefednek egy-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, ami a magyar-szlovák határtérségben felméri a lehetséges határátkelőket a kapcsolódó gazdasági

Ezek közül a válogatás során azokra a reménybeli kez-

és műszaki szempontokkal együtt.

deményezésekre koncentráltunk, amelyek megvalósítására reális esély mutatkozik, mert élvezik helyi/térségi

Minderre egy jó példaként állhat a Rajka - Pozsony (Bra-

illetve országos szinten a létrehozásukhoz szükséges

tislava), ezen belül is Ligetfalu (Petržalka) település- és

támogatást.

városrészek közötti személyszállítás újraindításának
kezdeményezése.

Az intézkedés-csomag a számos ötletnek, igénynek és
szükségletnek egy kisebb, de komplexebb részét tartal-
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7.2.1. Mobilitási intézkedések

INTÉZKEDÉS

LEÍRÁS

Elsődleges cél:
Rajka – Pozsony vasúti kapcsolat kialakítása

1. Vasúti közlekedés kihasználatlan potenciálja

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.
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.

1. Vasúti közlekedés kihasználatlan potenciálja

Ipolyság – Drégelypalánk között vasúti kapcsolat építésének
befejezése

LEÍRÁS

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.
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 - 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.

1. Vasúti közlekedés kihasználatlan potenciálja

Közlekedési kutatások
elvégzése a határmenti
úti célok között

2. Gazdaságilag
fenntartható közösségi közlekedés

Integrált vonatjegy
és a idegenforgalmi
látnivalók jegyeinek
bevezetése

Az intézkedés célja a vasúti személyszállítás kihasználtság növekedésének elősegítése, valamint a turisztikai célpontok
vonzóerejének növelése. Ez az intézkedés pozitívan befolyásolná a mobilitás és az idegenforgalom fejlődését.

2. Gazdaságilag
fenntartható közösségi közlekedés

Garantált támogatási
séma kidolgozása a
szállítók számára

Egy ilyen séma kidolgozásának célja a pénzügyi források növelése a közösségi közlekedést biztosító szállítási vállalatok
számára a tárgyalt területen. További cél a közlekedési vállalatok érdeklődősének fokozása a közlekedési szolgáltatások nyújtása iránt.

3. Kerékpáros közlekedés és kerékpáros
turizmus fejlesztése

Kerékpáros turisztikai fejlesztést
célzó megye szintű
pénzügy séma kidolgozása
Kerékpáros közlekedés általános tervei
módszertanának
kidolgozása

A teljes pénzügyi fedezett biztosításához először is a projekt nagyságát, és költségkalkulációját meghatározó projektdokumentáció kidolgozása szükséges.

3. Kerékpáros közlekedés és kerékpáros
turizmus fejlesztése

Vonatokon történő
kerékpár szállítás feltételeinek
szabályozása

INTÉZKEDÉS

1. Vasúti közlekedés kihasználatlan potenciálja

HIÁNYOSSÁG

Ezen projekt fő célja a turista preferenciák egyedi adatainak megszerzése 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.
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 EUR.

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.

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 résztvevő kötelező érvényű memorandum kidolgozása szükséges.
Az intézkedés célja a kerékpáros turizmus fejlődés állandó finanszírozási rendszer biztosítása a határmenti megyékben
többforrású pénzügyi mechanizmus révén.
A projekt partnerei közé tartoznának a határmenti megyék, az érintett települések év 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.

A kerékpáros közlekedés általános tervei egységes módszertanának kidolgozása az egész tárgyalt területre 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.

7.2.2. Idegenforgalmi intézkedések

1. Negatív tendencia a külföldi turisták
csökkenő számába

A kerékpáros közlekedést célzó idegenforgalmi csomagok kialakítása

1. Negatív tendencia a külföldi turisták
csökkenő számába

A határmenti térség fejlesztési marketingstratégiájának kidolgozása

2. Idegenforgalmi dolgozók nyelvtudása

Nyelvtanfolyamok támogatása
Többnyelvű információs táblák létesítése

INTÉZKEDÉS

2. Idegenforgalmi dolgozók nyelvtudása

HIÁNYOSSÁG

LEÍRÁS

A specifikus idegenforgalmi termékek létrehozásának célja átfogó attrakció csomag nyújtása
a turistáknak, melyek megnövelik a kerékpáros turizmus vonzalmát, 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.
A teljes pénzügyi fedezett biztosításához először is a projekt nagyságát, és költségkalkulációját
meghatározó projektdokumentáció kidolgozása szükséges.

E intézkedés fő célja a határmenti régiókról, mint idegenforgalmi úti célról kialakult kép jobbítása. Népszerűsítő kampány kidolgozása, mely a legnagyobb attrakciókra a kerékpár és
közösségi közlekedés kihasználásával együtt irányítaná a figyelmet, várhatóan pozitív hatást
foga 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.

Kommunikáció, és alapvető információnyújtás képessége az idegenforgalmi létesítményekben,
gasztronómiai egységekben, és egyéb turisztikai célpontokban az alapvető feltétele annak,
hogy kellemes környezetet biztosítsunk a külföldi látogatók számára. E intézkedés szándéka
az interaktív nyelvtanfolyamok, valamint az idegenforgalomban dolgozók számara nyújtott
használati utasítások támogatása.
A projekt partnerei közé tartoznának az érintett önkormányzatok, az idegenforgalmi
szervezetek, a regionális fejlesztési ügynökségek, valamint idegenforgalmi szolgáltatások
nyújtó szolgáltatók.
A teljes pénzügyi fedezett biztosításához először is a projekt nagyságát, és költségkalkulációját
meghatározó projektdokumentáció kidolgozása szükséges.

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.
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.

7.2.3. Szervezési, pénzügyi, jogszabályozási és fejlődései intézkedések

1. Koordinálatlan intézményi
támogatás

Megyei idegenforgalmi
szervezetek létrehozása

1. Koordinálatlan intézményi
támogatás

Memorandum kialakítása az
érintett résztvevők között a
fejlődés közös támogatása
érdekében

2. Támogató pénzügyi
mechanizmus hiánya

Pénzügyi mechanizmus
létrehozása fejlesztési projektek számára

3. Stratégiai tervezés fejlesztése

Határmenti területfejlesztés
stratégiai tervének kidolgozása
Átfogó eszköz kialakítása a határmenti térség fejlődésének elősegítéséhez egy
internetes portál formájában

INTÉZKEDÉS

3. Stratégiai tervezés fejlesztése

HIÁNYOSSÁG

LEÍRÁS

Idegenforgalmi szervezetek létrehozása Nagyszombat, Nyitra és Besztercebánya megyékben a terület magasabb fokú
intézményi támogatását biztosítaná. Ezen kívül ezek a szervezetek népszerűsítő szolgáltatásokat nyújthatnának az
egész közigazgatási területükön, ami a határmenti régiók látogatói számára a gazdagabb szabadidő eltöltési ajánlatokat jelentené.
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.

Memorandum az idegenforgalmi területen végzett tevékenységek, és a határmenti térség mobilitás támogatására egy
fejlesztési lehetőségekkel foglakozó munkacsoport kialakítását indítványozná. E 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 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 utólagos visszatérítés
közötti időbeni eltolódásnál nyújtana segítséget.
A projekt partnerei közé tartoznának a határmenti megyék, az érintett települések év 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.

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.

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 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 monitoringjét, 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.

7.3. Javasolt BalanceScore Card (közforgalmú közlekedés/kerékpáros
turizmus)
Természetesen nem elegendő feltételeket és folyamatokat azonosítani, hiszen – ahogyan azt korábban jeleztük
– a stratégiai célok eléréséhez szükség van azokhoz
szükséges előfeltételek meglétének, illetve az elérésükhöz vezető folyamatok korrekt megvalósulásának
folyamatos nyomon követésére is. Ezt a célt szolgálja a
stratégiához kapcsolódó Balanced ScoreCard összeállítása is.
A kiegyensúlyozott mutatószám rendszerben célszerűen
nem szerepelhet több mint 20-25 mutatószám. Az esetek többségében általában a felső korlát szokott gondot
okozni, hiszen egy-egy folyamatot, vagy feltételt többféle mutatószám segítségével is nyomon követhetünk.
Közülük kell kiválasztani a célnak leginkább megfelelőeket, azokat, amelyekhez olyan célértékeket tudunk
rendelni, amelyek könnyen mérhetők, kellően szoros
kapcsolatban van alakulásuk a stratégiai cél elérésével, és nem vezetnek „tévútra”. Ez utóbbi alatt azt kell
értenünk, hogy az adott mutatószám alakulásának figyelemmel kísérése nem eredményez olyan döntéseket,
amelyek nem a stratégiai cél elérését szolgálják, vagy
esetleg azzal éppen ellentétes irányba viszik a folyamatokat. (A mutatószámok sok esetben valamilyen tört
formában jelennek meg, amelyeknek az értéke nem csak
a számláló, vagy a nevező kívánatos irányba történő elmozdulásával változtatható meg. Előfordulhat ugyanis,
hogy a „kisebb ellenállás irányába haladva” nemkívánatos változások következhetnek be). (73. ábra)
Az egyes feltételek, illetve folyamatok nyomon követésére szolgáló mutatószámokat – igazodva a már korábban említett jelöléshez – az 5. melléklet tartalmazza
úgy, hogy a kívánatos célértékek nagy részét célszerűen
a stratégiát megvalósítani hivatott közlekedési szövetségeknek kell majd kijelölni. Természetesen nem várható el, hogy azonnal a legteljesebb összhangot lehessen
megteremteni a bemutatott mutatószámok kívánatos
értékei között. Ezek egy része logikai alapon beállítható, más részükre – remélhetően – rendelkezésre állnak
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tapasztalati adatok, ismét másokra vonatkozóan pedig –
valószínűleg – további kutatásokat kell indítani.
A bemutatott stratégiai térkép természetesen a magyarszlovák határ mentén elterülő térségekre általánosan érvényes, az egyes kisebb régiókra akár eltérő célértékek
is meghatározhatók, illetve speciális feltételek is meghatározhatók. A stratégiai térképeket az egyes térségekben érdekelteknek kell elkészíteni a térségükre készített
SWOT analízisek, probléma- és célfák alapján.

73. ábra: Javasolt kiegyenlített mutatószám rendszer (Balanced ScoreCard) a stratégiai térkép alapján

8. Földrajzi adatbázis

• Összefoglaló következtetések
A TransHUSK projekt keretében a több mint 650 km

A projekt egyik eredmény terméke egy online applikáció

hosszú magyar-szlovák határ menti régiókban lakó mint-

– egy útvonal tervező, amelynek segítségével a felhasz-

egy 3,5 millió ember életét befolyásoló, határon átnyúló

nálók úgy tervezhetik meg határon átmenő utazásaikat,

közforgalmú közlekedési kapcsolatokat vizsgáltuk a

hogy kombinálhatják a közforgalmú közlekedést a ke-

2012. szeptember 1. és 2014. június 30. között elvégzett

rékpárral. A kerékpár szállítási és bérlési lehetőségekre

munkánkban. Ennek során feltártuk az általános gaz-

vonatkozó információk mellett megtudhatják a közfor-

dasági, geográfiai, szociológiai jellemzőket, a meglévő

galmú és biciklis közlekedés kapcsolódási pontjaira, va-

gazdasági, közlekedési és kulturális kapcsolatokat.

lamint túra útvonalakra vonatkozó lehetőségekről kaphatnak tájékoztatást. Ehhez az applikációhoz egy olyan

Nemzetközi kutatások is bizonyítják, hogy a koráb-

széleskörű adatbázist kellett létrehozni magyarországi

ban tényleges korlátot jelentő határok megszüntetése

és szlovákiai adatokkal, aminek az egyedi azonosítókkal

önmagában nem elegendő, a korábban a határokkal

strukturált felépítése látható a következőkben. (74. ábra)

egymástól elválasztott hálózatok összekötésére is
szükség van annak érdekében, hogy a természetes emberi és gazdasági kapcsolatok minél szélesebb körben
alakuljanak ki a határ két oldala között. Míg a határok

74. ábra: A földrajzi adatbázis szerkezete
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következtében az adott régiók saját országukon belül

együttműködés mind a két ország engedélyező/megren-

perifériát alkottak, a határok megszüntetése révén, új

delő szervezetei, mind szolgáltatói között. Ez részben

kapcsolatok kiépítésével a perifériából adódó hátrányok

a két ország vonatkozó jogi és pénzügyi szabályozási

leküzdhetőkké válnak. Ennek elengedhetetlen eleme a

környezetének sajátosságaiból is adódik. Első lépésként

közforgalmú közlekedési hálózat hasonló „sűrűsége”,

tehát ezen a téren szükséges előrehaladást elérni, ami

mint az egyéb térségek közötti kapcsolódások. A háló-

természetesen nem képzelhető el a megfelelő politikai

zat fejlesztése természetesen nem csak vonalak létesíté-

elköteleződés nélkül.

sét, hanem megfelelő „sűrűségű” járatok kialakítását is
jelenti, beleértve a szükséges kapcsolódásokat, illetve

Amennyiben a megfelelő szabályozási feltételeket a

a hálózatra vonatkozó információk megfelelő formában

politikai szándékok által is alátámasztottan megterem-

történő rendelkezésre bocsátását is.

tik mindkét országban, akkor lehetőség nyílik a két országban működő szolgáltatók, illetve a szolgáltatásokat

Munkánkban négy jól körülhatárolható kisebb térségre

megrendelők részvételével a tevékenységek összehan-

vonatkozóan mélyebb vizsgálódásokat is folytattunk,

golása, végső soron közlekedési szövetségek létreho-

ennek keretében megkérdeztük az érintett lakosságot,

zása. Ennek révén pedig olyan feltételek alakíthatók ki,

önkormányzatokat, közlekedési szolgáltatókat, mun-

hogy a szolgáltatásokat igénybe vevő, a határ térségben

kaadókat és a határon átutazókat egyaránt. A helyzet-

élők, vagy valamilyen okból oda utazók számára tény-

elemzés alapján felvázoltuk a közforgalmú közlekedési

legesen is megszűnjenek a két ország közötti határok a

kapcsolatok bővítését befolyásoló tényezőket, a kap-

közforgalmú közlekedésben is. Így végső soron a kör-

csolatok elmélyítése útjában álló akadályokat és azok

nyezetvédelmi szempontból is javuló közlekedési mun-

elhárításának lehetséges módozatait. Ennek alapján

kamegosztás nem csak a szolgáltatásokat ténylegesen

megfogalmaztuk az érintettek által kitűzhető stratégiai

igénybe vevők számára jár előnyökkel, hanem mindenki

célokat, az azok elérését biztosító akciótervre adtunk

élvezheti a két ország közötti együttműködés elmélyíté-

javaslatot, illetve – a stratégia megvalósítását folyama-

sének jótékony hatásait.

tosan segítő eszközrendszerként – bemutattuk azt a lehetséges kiegyenlített mutatószám rendszert, amelynek

Mivel azonban az ördög a részletekben rejlik, az álta-

nyomonkövetése szintén elengedhetetlennek tűnik.

lános feltételek javítása mellett, illetve azokon túl is
számos részletben kell és lehet előre lépni, kezdve a

Az elemzés megmutatta, hogy a magyar-szlovák határ

járatok és menetrendek összehangolásától, a vonalak

menti régiók közötti közforgalmú közlekedési kapcso-

kiterjesztésén és összekötésén keresztül egészen az

latok fejlesztése előtt hatalmas lehetőségek állnak. A

egységes és összehangolt marketing stratégia megal-

térségben jelenleg elenyésző, az általunk alkalmazott

kotásáig. Ezek között is lehetnek természetesen a határ

minta nagysága alapján még csak szignifikánsnak sem

mentén mindenhol érvényes és végrehajtható, illetve

tekinthető a közforgalmú közlekedést használó utazók

végrehajtandó tevékenységek, illetve csak egy-egy ki-

aránya az összes határon átlépő utazáshoz viszonyítva.

sebb régióra értelmezhető akciók. Ezekre vonatkozóan

Ugyanakkor tudjuk egyéb kutatásokból, hogy a helyközi

is számos javaslatot tettünk, de természetesen ez nem

utazásoknak – legalábbis térségünkben – mintegy har-

zárja ki azt, hogy az érintettek további intézkedéseket

madát menetrend szerint közlekedő autóbusszal és vo-

dolgozzanak ki a határ két oldalának még sűrűbb háló-

nattal bonyolítják le az utazók. Ennek alapján nem tűnik

zattal történő összekötése érdekében. Hiszen a legjobb

irreálisnak azt a célt magunk elé tűzni, hogy a napi több

stratégia is állandó felülvizsgálatra, ellenőrzésre és –

tízezer utasnak legalább 15%-a a jelenleg egyéni közle-

szükség esetén – módosításra szorul, ez azonban már

kedési eszközökkel lebonyolított utazás helyett válassza

a stratégiát megvalósító szervezetek feladata. Ehhez

a közforgalmú közlekedési szolgáltatók kínálatát.

nyújthat segítséget a már említett mutatószám rendszer
alakulásának folyamatos nyomonkövetése.

Bár a hatályos magyar szabályozás jelenleg is megengedi határon átnyúló járatok közlekedtetését közszolgál-

S természetesen ki kell térnünk arra is, hogy a két

tatási szerződés alapján, azonban hiányzik a szükséges

ország közötti kapcsolatok, a közlekedési hálózatok
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együttműködésének elmélyítése természetesen nem

fontos magyarországi látványosságot és Szlovákia két

csak a közforgalmú közlekedési kapcsolatok bővítését

legnagyobb városát: Pozsonyt és Kassát.

teszi lehetővé, illetve követeli meg, hanem a hálózatok
egyéb elemei között is javítani kell és lehet a kapcsola-

A helyzetfeltárás elkészítését kiterjedt adatfelvétel és

tokat. Ezek lehetőségeit, célszerű irányait további kuta-

kutatás előzte meg. Ennek során összegyűjtöttük a vizs-

tások hivatottak feltárni, amelyek természetesen lehető-

gált régióra vonatkozó térképeket, mintegy 1.200 ház-

séget kell, hogy teremtsenek arra is, hogy az eddig – a

tartást kérdeztünk meg mindkét országban a lakosság

közlekedési szokásokat jellemző sajátosságok szem-

utazásairól, utazási szokásairól és a határon átnyúló

pontjából még – fel nem mért régiókban is megismerjük

utazások jellegzetességeiről, s végül, de nem utolsó

a lakosság határon átnyúló közlekedési kapcsolataira

sorban interjúkat készítettünk az érintett állami és civil

vonatkozó információkat és igényeket is.

szervezetekkel.

A TransHUSK Plus projekt célja a térségben a határon

A vizsgált terület lehatárolásánál elsősorban a hatá-

átnyúló környezetbarát közlekedés feltételeinek feltárá-

ron átnyúló közlekedésben leginkább érintett, de a

sa, egy, a határon átnyúló környezetbarát útvonal terve-

TransHUSK projekt keretében nem vizsgált térségeket és

zővel kapcsolatosan megfogalmazható alapvető igények

településeket vettük figyelembe. Habár a projekt „hatás-

összefoglalása, az elkészítendő útvonal tervező szoftver

területe” a teljes magyar-szlovák határ, mélyebb elem-

„műszaki specifikációjának” elkészítése volt. Ennek

zést csak a következő négy kisebb térségre végeztük:

érdekében a 2014. január 1. és 2015. június 30. között

• Balassagyarmat – Szlovákgyarmat,

lebonyolított projekt keretében áttekintettük a jelenlegi
kerékpáros turisztikai kínálatot a két országban, a határon átnyúló kerékpáros turisztikai kapcsolatokat és a
vonatkozó jogi-intézményi környezetet.

• Salgótarján – Losonc,
• Ózd – Rimaszombat,
• Sátoraljaújhely – Szlovákújhely.
Megállapítottuk, hogy elsősorban ott van érzékelhető

Megállapítottuk, hogy a projekt közvetlen hatásterületén belül a határ mentén mintegy 40-60 perc elérési
távolságra található települések gyakorlatilag minden,
a határ két oldalán található járást magukba foglalnak.
Ebben a sávban található a két ország turisztikai célterületeinek jelentős hányada. Magyarországon a turisztikai célterületek közül a legjelentősebbek a természeti
környezet részét képző Nemzeti Parkok (NP), amelyek
közül öt a szlovák-magyar turizmus célterületeinek
szerves részét képezi. Szlovákiában a szlovák - magyar
határvidék idegenforgalmának részét képezi a Szlovák
Karszt Nemzeti Park, illetve a következő tájvédelmi
körzetek: Dunai Erdők Tájvédelmi Körzet, Kis-Kárpátok
Tájvédelmi Körzet, Cserhát Tájvédelmi Körzet, Latorica
Tájvédelmi Körzet és részben a Murányi Fennsík Nemzeti
Park, Selmeci Hegyek Tájvédelmi Körzet és az Erdőhát

nagyságú kölcsönös utasforgalom, ahol a határ másik
oldalán valamilyen olyan vonzerő található, ami miatt
megéri akár távolabbra is utazni. A mobilitás ráadásul
ott a legnagyobb, ahol a határ csupán csak ketté vágott
két településrészt, mint pl. Sátoraljaújhely, vagy a korábbi kutatásainkban feltárt Komárom esetében. Ezeken
a helyeken ráadásul a kerékpár használat is sokkal jellemzőbb, mint ott, ahol a másik országban felkeresett
település viszonylag messzebb található. Összességében azonban elenyésző arányban látogatnak a határ
túloldalára, amiban nagy szerepet játszik a vizsgált
térségek általános gazdasági elmaradottsága, hiszen
a meghiúsult utazások indoka alapvetően a pénzhiány.
Akik utaznak, azok elsősorban valamilyen szabadidős
programot keresnek, de jelentős még a látogatási célból
lebonyolított utazások aránya is.

Tájvédelmi Körzet. Ezen felül a térségben sok, az épített
környezet érdeklődésre számot tartó látványossága is

A kutatásokból kiderült az is, hogy a kerékpáros tu-

a határ közelében található. A tanulmány keretein belül

rizmust alapvetően a látnivalók mozgatják, ezért akár

röviden ismertetünk – a teljesség igénye nélkül kivá-

még kitérőt, vagy egyéb kellemetlenséget is hajlandók

lasztott – négy eltérő jellegű, turisztikai szempontból is

vállalni a megkérdezettek. A látnivalókon kívül fontos
szempont még az útvonal megválasztásakor a biztonság
és a domborzati viszonyok is. A kerékpáros kirándulások
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döntő hányada rövidebb túra, többnapos programként
viszonylag kevesen vállalkoznak rá. Ennek megfelelően
a keresett szolgáltatások között is alapvetően az étkezés, kisebb hányadban a pihenési lehetőség szerepelt a
válaszok között.
Mivel számos útvonaltervező érhető el az interneten keresztül, természetesen példaszerűen bemutattunk ezek
közül is néhány magyar, szlovák, illetve nemzetközi
megoldást. Ezek között számos olyan is akad, amelyeknek előnyös tulajdonságait célszerű nekünk is megtartani. Elérhető olyan is a világhálón, amelyik összeköti a
kerékpáros útvonaltervezőt az adott ország közforgalmú
közlekedési hálózatval is, de az a magyar-szlovák határ
térségében nem érhető el. Ezek közül a megoldások
közül a legjobbakat tanulmányunkban is ismertettük és
értékeltük röviden.
A stakeholderekkel tartott workshopok és az intézmények képviselőivel folytatott interjúk nagyban elősegítették azt az elemző munkát, amelynek eredményeként
létrejött a problémákat és célokat feltáró kapcsolatok
hálója, illetve, amelynek végeredményeként megfogalmazhattuk az általunk megrendelt útvonaltervező szoftverrel szembeni követelményeket, a „műszaki specifikációt”. Ennek értelmében a kerékpáros útvonaltervezés
területe a magyar-szlovák határsáv 30 km szélességű
területe, ezért az útvonaltervező alkalmazásnak biztosítania kell a vasúti eljutást mindkét ország vasúthálózatán bármely állomásról, vagy megállóhelyről a kerékpáros túrák célterületére. Részletesen összeállítottuk
azokat a követleményeket is, amelyeket a rendszernek
teljesítenie kell. Ezeket az elvárásokat a közbeszerzési
eljárásban a felhívás műszaki specifikációja tartalmazza
és a kész rendszer teljesíti is.
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http://www.ec.europa.eu/eurostat.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – mesačné štatistiky
nezamestnanosti. http://www.upsvar.sk.
Ústav informácií a prognóz školstva – štatistické ročenky.
http://www.uips.sk.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – štatistické
prehľady agendy vozidiel. http://www.minv.sk.
Bratislava
Region
tourismbratislava.com.

Tourism:

http://www.

Košice Region Turizmus: http://www.kosiceregion.com.
Bratislava Tourist Board: http://www.visit.bratislava.sk.
Košice Turizmus: http://www.visitkosice.eu.

9.3.1. (Footnotes)
1
a területfejlesztésről és a területrendezésről
szóló 1996. évi XXI. törvény

Ábrajeg yzék
12/ 1. ábra: A szlovák-magyar határvidék távolabbi kapcsolatai
14/ 2. ábra : A vizsgálati terület
17/ 3. ábra: Közforgalmú közlekedés Csehország és Németország
határ menti térségében
18/ 4. ábra: Határon átnyúló
vasúti és autóbusz hálózat a belga-német-holland hármashatárnál
19/ 5. ábra:Határon átnyúló útvonalterv, a hozzá tartozó itinerrel
20/ 6. ábra: Példák kerépár
útvonalakra és POI-kra a kenyi.hu
rendszer keretében
20/ 7. ábra: Freemap.sk
21/ 8. ábra: Let´s bike
22/ 9. ábra: Kerékpáros útvonal
tervezése az „Google Maps Biking” útvonaltervezőjével
22/ 10. ábra: Kerékpáros útvonal
tervezése az „anachb” útvonaltervezőjével
24/ 11. ábra: A népesség változása a határ menti megyékben
2001-2011, %
24/ 12. ábra: A gyermekkorú
lakosság aránya a határ menti
járásokban 2011-ben, %
25/ 13. ábra: A határ menti járások település nagyság szerinti
szerkezete 2011-ben, %
25/ 14. ábra: Az általános iskolával nem rendelkező települések
aránya az egyes határ menti járásokban 2011-ben, %
26/ 15. ábra: A határ menti járások önkormányzatai saját bevételeinek és kiadás ainak aránya,
2011
26/ 16. ábra: A határ menti járásokban az 1000 lakosra jutó munkanélküliek száma 2011-ben, %
26/ 17. ábra: A szlovák-magyar
határtérségben élők száma (2012)
27/ 18. ábra: A lakosság számának változása az egyes járásokban 2002-2012 között, %
27/ 19. ábra: A 15 évesnél fiatalabb lakosság aránya az egyes
járásokban 2012-ben, %
28/ 20. ábra: A teljes népesség
növekedés/fogyás az egyes járá-

sokban 2008-2012 között, fő

lálható kerékpárutak

28/ 21. ábra: A határmeti járások
szerkezete a települések népessége alapján 2012-ben, %

47/ 42. ábra: A magyar-szlovák
határtérség középső felében
található kerékpárutak

29/ 22. ábra: Településhálózat

47/ 43. ábra: A magyar-szlovák
határtérség keleti felében található kerékpárutak

29/ 23. ábra: A határ menti
járásokban az egy pedagógusra
jutó tanulók számának változása
2008-2012 között, fő

47/ 44. ábra : Hivatalos jelzésű
kerékpárútvonalak Szlovákiában

30/ 24. ábra: A munkanélküliség
alakulása a határ menti járásokban 2008-2012 között, %

47/ 45. ábra: A magyar-szlovák
határtérség keleti felében található kerékpárutak – Kassa régió

30/ 25. ábra: A magánvállalkozások számának alakulása a határ
menti járásokban 2002-2012, db

47/ 46. ábra: Szállások a vizsgált
területen

31/ 26. ábra: Az egy lakosra jutó
eladósodottság a vizsgált határ
menti kerületekben 2009-2012,
EUR/fő
31/ 27. ábra: A magánvállalkozások számának alakulása a határ
menti járásokban 2002-2012, db
37/ 28. ábra: Utazások közúton
Magyarországról Szlovákia irányába
38/ 29. ábra: Utazások közúton
Szlovákiából Magyarország irányába
38/ 30. ábra: Magyarország Nemzeti Parkjai
39/ 31. ábra: Kilátás a Szádvárról
Szögliget irányába
39/ 32. ábra: Óriások Terme, Baradla-barlang, Aggtelek-Jósvafő
40/ 33. ábra: Bélháromkúti Apátság Bélapátfalván
40/ 34. ábra: Hollókő utcarészlet
41/ 35. ábra: Esztergomi bazilika
42/ 36. ábra: Természeti látnivalók a vizsgált területen
43/ 37. ábra: Szlovák Karszt Nemzeti Park – Domicai barlang
44/ 38. ábra: Pozsony főtere,
háttérben a Szlovák Felkelés Hídjával és a Szent Márton Dómmal
44/ 39. ábra: A vizsgált terület fő
turisztikai látványosságai
45/ 40. ábra: Kassa – főutca,
Szent Erzsébet-dóm
45/ 41. ábra: A magyar-szlovák
határtérség nyugati felében ta-

47/ 47. ábra: Éttermek a vizsgált
területen
52/ 48. ábra: Komarno autóbusz-állomásán található megállóhelyi
információs tábla
53/ 49. ábra: Az utak és a vasút
véget érnek a határnál a menetrendek.hu útvonaltervezőjében
53/ 50. ábra: Kassa vasútállomáson található menetrendi
utastájékoztató tábla
54/ 51. ábra: A dunaszerdahelyi
autóbusz-állomás menetrendi
utastájékoztató táblája
56/ 52. ábra: A magyar export
alakulása Szlovákiába 2003-2012
között
56/ 53. ábra: A szlovák export
alakulása Magyarországra 20032012 között
57/ 54. ábra: A vizsgált tertület
településeinek közúti elérhetősége a határtól
58/ 55. ábra: A vizsgált tertület
repülőtereinek közúti elérhetősége
58/ 56. ábra: A vizsgált tertület
nemzetközi jelentőségű forgalmat
bonyolító állomásainak közúti
elérhetősége
58/ 57. ábra: Megállók és menetidők buszon és vasúton
75/ 58. ábra: Általánosan érvényesülő problémák a magyar –szlovák határ mentén a közforgalmú
közlekedés fejlesztésében
76/ 59. ábra: A Győr – Dunajská
Streda térségben speciálisan
jelentkező problémák

76/ 60. ábra: A Komárom – Komárno és az Esztergom – Štúrovo
térségben speciálisan jelentkező
problémák
76/ 61. ábra: Az Abaúj-Hegyközi - Košice térségben speciálisan
jelentkező problémák
77/ 62. ábra: TransHUSK összesített
78/ 63. ábra: Komárom/Komárno
– Esztergom/Štúrovo
78/ 64. ábra: Győr – Dunajská
Streda
79/ 65. ábra: Košice – Miskolc
80/ 66. ábra: A TransHUSK Plus
projekt problémafája (1-6. probléma)
80/ 67. ábra: A TransHUSK Plus
projekt problémafája (7-12. probléma)
84/ 68. ábra: Stratégiai térkép
90/ 69. ábra: A Győr – Dunajská
Streda régió akcióterve
90/ 70. ábra: A Komárom – Komárno régió akcióterve
91/ 71. ábra: Az Esztergom – Štúrovo régió akcióterve
91/ 72. ábra: Az Abaúj-Hegyköz –
Košice régió akcióterve
97/ 73. ábra: Javasolt kiegyenlített mutatószám rendszer (Balanced ScoreCard) a stratégiai térkép
alapján
98/ 74. ábra: A földrajzi adatbázis
szerkezete

Táblázatok jeg yzéke
29/ 1. táblázat: vizsgált megyék
egyes oktatási adatai 2011-ben
32/ 2. táblázat: A magyarországi
háztartási kikérdezések legfontosabb adatai
32/ 3. táblázat: A magyarországi
háztartási kikérdezések legfontosabb adatai
32/ 4. táblázat: A magyarországi
megkérdezettek közül Szlovákiába utazók az utazás módja szerint

32/ 5. táblázat: A magyarországi
megkérdezettek közül Szlovákiába utazók az utazás módja szerint
32/ 6. táblázat: A magyarországi
megkérdezettek közül Szlovákiába utazók az utazás indoka
szerint a TransHUSK projekt keretében megkérdezett járásokban
34/ 7. táblázat: A magyarországi
megkérdezettek közül Szlovákiába utazók az utazás indoka
szerint a TransHUSK Plus projekt
keretében megkérdezett járásokban

kapcsolatok a vizsgált térségben
(utazások száma)
48/ 19. táblázat: Magyarországi
kereskedelmi- és üzleti célú egyéb szálláshelyeinek idősor adatai
49/ 20. táblázat: Magyarországi
vendéglátóhelyek idősor adatai
50/ 21. táblázat: Szálláshelyek az
értékelt területen
50/ 22. táblázat: Vendéglátó helyek a vizsgált területen
61/ 23. táblázat: Komárom – Komárno térség SWOT analízise

34/ 8. táblázat: A magyarországi
megkérdezettek megoszlása a
szerint, hogy van-e olyan szlovákiai térség, ahova egyáltalán nem
jut el

62/ 24. táblázat : Esztergom –
Šturovo térség SWOT analizise

34/ 9. táblázat: A magyarországi
megkérdezettek megoszlása a
szerint, hogy van-e olyan szlovákiai térség, ahova egyáltalán nem
jut el

63/ 26. táblázat : Kassa – Gönc
térség SWOT analízise

34/ 10. táblázat: A magyarországi
megkérdezettek teljesen meghiúsult utazásai meghiúsulásának
indokai
34/ 11. táblázat: A magyarországi
megkérdezettek teljesen meghiúsult utazásai meghiúsulásának
indokai
36/ 12. táblázat: A magyarországi megkérdezettek megoszlása
kerékpáros kirándulási szokásaik
alapján
36/ 13. táblázat: A magyarországi megkérdezettek megoszlása
kerékpáros útvonal választási
szokásaik alapján
36/ 14. táblázat: A háztartás
felmérésben kikérdezett háztartások száma a TransHUSK projekt
keretében
36/ 15. táblázat: A háztartás felmérésben kikérdezett háztartások
száma a TransHUSK Plus projekt
keretében
36/ 16. táblázat: A határon átmenő utazások megoszlása az utazási mód szerint a vizsgált területen
36/ 17. táblázat: A felmérésben
érintett járások lakosságának
mobilitása
38/ 18. táblázat: Közlekedési

63/ 25. táblázat : Győr – Dunajská
Streda térség SWOT analízise

64/ táblázat A
65/ táblázat B

