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1. BEVEZETÉS
A határmenti térségek a hazai területfejlesztési politikában, mint önálló fejlesztési
célterületek, közel két évtizeddel ezelőtt kerültek meghatározásra. Az 1985-ös, majd az
1996. évi területfejlesztésről és területrendezésről szóló XXI. törvény a határmenti
térségeket – mint sajátos adottságú térségek – a kiemelt térség kategóriába emelte
(1996. évi XXI. tv.).
A határon átnyúló együttműködések hathatósan erősítették a „Régiók Európája”
eszme megvalósulását, ezért a határtérségek az Európai Unió részéről is kiemelt
szerephez jutottak (SÜLI-ZAKAR I. 2001). A doktori értekezés célja elemezni a határon
átívelő együttműködéseket a magyar-szlovák határ mentén, Nyitra kerület és KomáromEsztergom megye példáján, különös tekintettel a turizmusra. A turizmus-fejlesztés és a
határmenti térségek fejlesztése ebben a térségben mára összekapcsolódott, melyet jól
szemléltet egy olyan kezdeményezés a magyar-szlovák határtérségből, amely az Európai
Unió határon átnyúló együttműködéseinek fejlődése során Közép-Európában elsőként
alakította ki az európai területi együttműködési csoportosulást EGTC (European
Grouping of Territorial Cooperation). Az Ister-Granum EGTC-t 2008-ban jegyezték be, de
tevékenységét már az Ister-Granum Eurorégió keretei között 2000-ben elkezdte
(http://www.istergranum.hu/index.html). Az EGTC az Európai Unió innovatív
megoldása
a
tartós
határon
átnyúló
együttműködések
biztosításához,
intézményesítéséhez, magát az intézményesülés szükségességét pedig az tette lehetővé,
hogy helyi és közösségi szinten megfogalmazódott a határok megnyitására és a
határmenti periférikus térségek fejlesztésére való igény (SCOTT, J. 2000).
Helyi szinten a határmenti fekvésből a következő hátrányok adódhatnak: ezen
térségek általában periférikus fekvésűek, funkcióhiányos adottságúak, előnytelen
közlekedési infrastruktúra jellemzi őket, alacsony a gazdaság dinamikája és a befektetői
készség, ebből adódóan pedig munkanélküliség, illetve elvándorlással és elöregedő
demográfiai mutatókkal bíró települések jellemzik (RATTI, R. – REICHMAN, S. 1993). A
Közösség szintjén viszont fokozatosan fejlődő jogi és finanszírozási támogatási
rendszertől számolhatunk be (SCOTT, J. 2000).
A határmentiség jelentősége Magyarországon különösen fontos a Kárpátmedence történeti-politikai viszonyai következtében. A szlovák-magyar határszakasz
hazánk leghosszabb határmenti területe ezzel párhuzamosan pedig itt a legtöbb a
határmenti együttműködések száma is (TÓTH P. 2008). A térségben alapvetően a
határmenti fekvésből adódó hátrányok leküzdése és az ebből adódó lehetőségek
kihasználása a cél, azaz a határmenti versenyképességben rejlő, a versenyképességet
pozitívan befolyásoló adottságok megtalálása és kihasználása válik prioritássá. A
kapcsolat kialakításának legfontosabb elemei: a közlekedési infrastruktúra, a társadalmi
bázis és a gazdasági folyamatok. Ezen utóbbi szempontrendszer kapcsán pedig ki kell
emelnünk, hogy a tercier szektor ágazatai, ezen belül pedig az idegenforgalom kiemelt
szerepet tölt, tölthet be a térségben.
A turizmusban megvalósuló együttműködések alapvetően generáljákgenerálhatják a gazdaság további, határon átívelő összefogásait is (AUBERT A.- SZABÓ G.
2007). Fontos továbbá azt is észrevennünk, hogy a határmenti területek a
turizmusfejlesztéstől a térség jövedelemteremtő képességének a növekedését (is)
várják, bár számolni kell azzal, hogy az idegenforgalom egymagában nem képes
megoldani valamennyi hátrányos helyzetű térség problémáját, sok esetben azonban
kiegészítő jövedelemszerzési lehetőséget nyújt az ott élő emberek számára (AUBERT A.3

SZABÓ G. 2007). Ezért a turizmus a gazdasági diverzifikáció egyik (és nem az egyetlen)
fontos pillére.
A határmenti turisztikai együttműködések egyik fontos célja a turisták
költéseinek helyben tartása, amellyel természetesen a helyi lakosság megtartása, az
életfeltételek javítása is elérhetőbbé válik. Ezt a folyamatot erősíti az Európai Unió
integrációs politikája is, melynek célja a „varratmentes Európa” vagyis az akadályokat
jelentő nemzeti határok „lebontása”, a határmenti térségek átjárhatóbbá tétele (BARANYI
B. 2004). Maguk a határok a turizmusra több szempontból is hatással bírnak:
befolyásolják a turistaforgalmat, a desztinációk elérhetőségét, a közös turizmustervezés
lehetőségeit, a közös marketing és promóciós tevékenységet. Fontos azt is kiemelni,
hogy a határterület a turizmusban önálló desztinációként is megjelenhet, ami egyben a
sikeres határmenti turisztikai együttműködések alapja is lehet.
A turizmus az Ister-Granum EGTC területén is a megélhetés és a gazdasági
diverzifikáció alternatívájaként jelenik meg. A turizmus fő centrumterületeit KomáromRévkomárom, Esztergom-Párkány és Visegrád városai adják. A tárgyalt térség további
településein már csak komolyabb turisztikai vonzerő-fejlesztés révén érhető el a
jelentékenyebb turisztikai mozgások erősítése, egyben a gazdasági haszon lecsapódása.
Az EGTC területén jól megtervezett és szervezett komplex turisztikai csomagokra van
szükség akár a térség adottságaihoz illeszkedő, és azokat láncként felfűző tematikus utak
formájában. Empirikus és szakirodalmi adatokra is hivatkozva elmondható, hogy a
kutatott terület bővelkedik a történelmi múlt által felhalmozott és a természet által
kialakított potenciális adottságokkal (HARTL M. 2009a, 20009b, HARTL M. 2010), melyeket
megfelelő tervezéssel és fejlesztéssel természetesen be lehet kapcsolni a turizmus
folyamataiba. A terület legfontosabb természeti- és imázseleme a Duna, melynek
turisztikai szerepe, mint természeti, tájképi tényező döntően meghatározó.
Fentiek alapján a disszertáció alapvetően a határon átnyúló együttműködés és a
turizmusfejlesztés kapcsolatának vizsgálatát tűzi ki célul Komárom-Esztergom megye,
Nyitra megye és az Ister-Granum EGTC példáján.
2. A KUTATÁS CÉLJA, PROBLÉMAFELVETÉS
A disszertációban a turizmus területén megvalósuló határon átnyúló együttműködések
modell értékű bemutatását tűztem ki célul. A kutatás célja, hogy a határmenti fekvés, a
nemzetközi együttműködés és a turizmus összekapcsolásának lehetőségét regionális
megközelítésben vegye górcső alá. A doktori értekezés esettanulmány segítségével kíván
bemutatni egy olyan kezdeményezést a magyar-szlovák határtérségből, amely az Európai
Unió határon átnyúló együttműködésének fejlődése során Közép-Európában elsőként
alakította ki az Európai Területi Együttműködési Csoportosulást (EGTC).
A disszertációban a turizmus területén megvalósuló határon átnyúló együttműködések
modell értékű bemutatását tűztem ki célul. A kutatás célja az volt, hogy a határmenti
fekvés, a nemzetközi együttműködés és a turizmus összekapcsolásának lehetőségeit
bemutassa, elemezze egy regionális példa alapján. A doktori értekezés fontos célja volt
tehát esettanulmány segítségével bemutatni egy olyan kezdeményezést a magyarszlovák határtérségből, amely az Európai Unió határon átnyúló együttműködésének
fejlődése során Közép-Európában elsőként alakította ki az Európai Területi
Együttműködési Csoportosulást (EGTC).
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A dolgozat fel kívánta továbbá tárni a Mária Valéria híd térségben betöltött
katalizátor szerepét. A 2001-ben újjáépült híd valódi határvárossá tette Esztergomot és
Párkányt, azóta a két város fejlődése hatalmas lendületet vett. A Mária Valéria híd nem
csupán a két város jelképévé vált, hanem a közvetlenül a „hídnak köszönhetően” létrejött
Ister Granum EGTC „motorja is lett”. Az értekezés az újjáépült híd átadását követő 10 év
alatt tapasztalható fejlődést kívánta bemutatni turizmusföldrajzi aspektusokat helyezve
az előtérbe. Jelen fejezetben a vizsgálat főbb megállapításait, eredményeit kívánom
összegezni.
A téma tudományos szempontból véleményem szerint azért lehet fontos és
érdekes, mert a vizsgált jelenség komplex társadalomtudományi megközelítést kíván,
amely sikeresen integrálja magába a regionális tudományi megközelítést, a természetés társadalomföldrajzi, turizmusföldrajzi, közgazdaságtudományi, szociológiai
diszciplínák számos vonatkozó eszközét, megközelítésmódját.
Az értekezés elsősorban társadalomföldrajzi és azon belül turizmusföldrajzi
összefüggések feltárására és bemutatására törekszik, azonban a térben szerveződő
gazdasági folyamatok megértéséhez szélesebb társadalmi folyamatokat, tényezőket is
figyelembe vesz. A disszertáció egyik legalapvetőbb kutatási kérdésköre a határterületek
kapcsolatainak, együttműködéseinek feltárása.
1. hipotézis: Kiinduló hipotézisem szerint a határmenti térségek fejlesztése és a
határmenti turizmusfejlesztés kérdésköre összekapcsolódik.
A dolgozat vizsgálatba bevont területeinek összehasonlító elemzése kapcsán a
közlekedési adottságok, a demográfia és foglalkoztatás folyamatai, a gazdasági
környezet, valamint a turizmus jellemzőinek elemzése kap kulcsszerepet. A
határterületeken, elsősorban a fejlődésben lemaradó régiókban – ha rendelkeznek
potenciális, vagy már működő turisztikai háttérrel – lehetőség kínálkozik a közös
turizmusfejlesztésre is. Elemezni kívánom tehát azokat a folyamatokat, amelyek során a
turizmus multiplikátor szerepe révén generálhatja a gazdaság további határon átnyúló
erősítésének mechanizmusait.
2. hipotézis: Előzetes feltevésem alapján a határmenti fekvés befolyásolja a települések és
vállalkozások kapcsolati rendszerét.
A határmenti térségek természetes módon egyfajta „híd” szerepet is betölthetnek a
szomszédos országok között. Ennek a szerepnek a dimenzióit vizsgálom az IsterGranum EGTC közigazgatási kereteit adó Komárom-Esztergom megye és Nyitra megye
társadalmi, gazdasági, kiemelten pedig turisztikai jellemzői kapcsán. A vizsgált magyarszlovák határtérség számos területe kínál lehetőséget az integrált fejlesztéshez, de ehhez
meg kell teremteni az együttműködés kulcsfeltételeit, ösztönözni kell a térség szereplői
közötti együttműködések kezdeményezését. Kiemelt célom megvizsgálni, hogy mely
tényezők befolyásolják ezeket az együttműködéseket.
A témakör elméleti alapjainak felvázolása után a gyakorlati megvalósulás
jellemzőit esettanulmány keretében kívánom elemezni, melyet az Ister-Granum EGTC
bemutatásával végzek el. Kiemelve a turizmus adta lehetőségeket, fókuszálva a Mária
Valéria híd valóságos katalizátor szerepére, mely nagy lendületet adott az Ister-Granum
Eurorégió majd EGTC működéséhez. A vizsgálat fontos tárgyát képezte, hogy az
értekezés bemutassa az Ister-Granum EGTC vonzerőit és az arra épülő termékeket,
valamint a kínálati és vendégforgalmi pozícióját, elkülönítve a magyar és szlovák
5

területen. Összegzés céljával el kívánom készíteni az Ister-Granum EGTC turizmusának
tematikus SWOT elemzését.
3. hipotézis: Feltételezésem szerint a terület meghatározó eleme a Duna, melynek
turisztikai szerepe, mint természeti, tájképi tényező meghatározó.
Komárom-Esztergom megye és Nyitra kerület fejlesztési lehetőségeit a közlekedés
(közút, vasút, légi, kerékpáros és vízi közlekedés), a demográfia struktúrája és a
foglalkoztatási viszonyok, valamint a gazdaság adatainak elemzésével kívánom
bemutatni. A fejlesztési területek közül hangsúlyozottan foglalkozom a határon átívelő
turizmus szerepével, melynek révén a Duna szerepe kiemelt hangsúllyal fog szerepelni
az elemzésben. Ennek kapcsán elemzem Komárom-Esztergom megye és Nyitra kerület
turizmusának kínálatát és keresletét, turisztikai szempontú SWOT elemzés segítségével
pedig helyzetelemzést végzek.
4. hipotézis: Hipotézisem szerint az Ister-Granum EGTC területén a szlovák-magyar
együttműködések közül a legaktívabb a szőlőtermeléshez és a borkészítéshez köthető.
Az értekezés ezen eredményeinek bemutatása az Ister-Granum borúthoz kapcsolódik. A
vizsgálat fontos tárgyát képezi a borút alapinformációinak ismertetése, a természeti
környezet adottságainak, infrastrukturális ellátottságának bemutatása. A vizsgált
területen a vezető vonzerők és turisztikai termékek közül a bor és gasztronómiai
turizmus a legkeresettebb.
A dolgozat ezen részében turisztikai szempontú összegzést készítek a borút
településeiről tematikus SWOT elemzés segítségével, megfogalmazom a borút fejlesztési
irányait, elemzem a társadalmi és gazdasági céljait, gazdasági környezetét, illetve
elvégzem a borútban résztvevő települések komplex értékelését.
A dolgozat primer kutatási bázisát erősíti az általam végzett kérdőíves felmérés is
ahol azt kívántam lekutatni, hogy hogyan működik az együttműködés, ez mennyire
tudatos a fogyasztókban, mennyire sikerül népszerűsíteni a borvidéket, milyen a
borvidék imázsa, mennyire tudatos a borfogyasztó. Az Ister-Granum EGTC, a Neszmélyi
és a Dél-Szlovák borvidékek ismertségét, valamint a fesztiválon résztvevők borismeretét
is kérdőív segítségével dolgoztam fel. Feltételezésem szerint az Ister-Granum EGTC
turizmusfejlesztési programjaival utat nyit és mutat az együttműködés különböző
formáinak erősítésére.
3. KUTATÁSI MÓDSZEREK
A kutatásban nagy hangsúlyt kapott a szakirodalmi források áttekintése és feldolgozása,
ezen túlmenően pedig a kvantitatív és kvalitatív vizsgálati módszerek alkalmazása. A
kvantitatív kutatás kérdőívezésen alapult, míg a kvalitatív személyes megkérdezésen,
mélyinterjún, megfigyelésen és terepbejáráson. A felmérés adatainak feldolgozását
számítógépes, statisztikai módszerekkel végeztem el (SPSS 17.0), mely az elemzés
alapját biztosította.
A primer és szekunder források összegyűjtése és értékelése eltérő hangsúllyal
jelenik meg az egyes fejezetekben.
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3.1. Primer kutatási módszerek
Kérdőíves felmérés
A kérdőíves felmérés alkalmas nagyszámú minta körében végzett adatgyűjtésre, ez
egyben a primer kutatások során alkalmazott egyik leggyakoribb módszer. Ennek is
köszönhetően az értekezés célkitűzéseiben megjelölt kérdések és hipotézisek vizsgálata
céljából kérdőíves felmérést folytattam, melyet kiegészítettem mélyinterjúval és látogató
megfigyeléssel. A kérdőív az Ister-Granum Eurorégió, az Ászár-Neszmélyi és a DélSzlovák borvidékek ismertségét kutatta.
A kutatástervezésnél kiemelten fontos volt a kutatási problémát kutatási céllá
gyúrni, majd a kutatási szempontokat meghatározni, továbbá a kutatás idejét és
helyszínét, valamint a megkérdezett minta nagyságát és a mintába kerülés kiválasztási
módját meghatározni.
Ezt követte a kérdőív összeállítása, majd a próbalekérdezés, így fókuszcsoportos
vizsgálat keretében teszteltem a kérdőív tartalmát és szerkezetét. Ezután hajtottam
végre a szükséges módosításokat. Az alapsokaság alapvetően a vizsgált fesztivál
résztvevőinek köre volt, a mintába a felnőtt korú nők és férfiak kerültek. A minta
nagysága 624 fő, a mintavétel típusa önkényes mintavétel volt. A következő lépés a
lekérdezés lebonyolítása, majd az utolsó szakasz a kérdőívek kiértékelése, feldolgozása
és a közlési táblák elkészítése volt.
A kutatás során sztenderdizált kérdőívet állítottam össze, törekedtem arra, hogy
a kapott adatok összehasonlíthatóak legyenek. A kérdőív összeállításánál az
információvesztés elkerülése végett elsősorban zárt kérdéseket vagy értékelési skálába
sorolt válaszokat tartalmazó kérdéseket használtam (mivel a lekérdezés egy
borfesztiválon történt, nagy esélye volt az információtorzulásnak). A válaszlehetőségek
között szereplő „egyéb” kategória kis szabadságot adott csak a válaszadónak.
Maga a válaszadás természetesen önkéntes és anonim volt, a kérdőíves
lekérdezés pedig személyesen és kérdezőbiztosok bevonásával történt. Az adatok
feldolgozásánál az SPSS 17.0 programot használtam.
Interjú, mélyinterjú, látogató megfigyelés, terepbejárás
Az interjú és a mélyinterjú szóbeli megkérdezésen alapuló kutatási módszer, az
adatgyűjtés során a szubjektív vélemények kifejtésére alkalmas. (BABBIE A. 1999)
Interjút és mélyinterjúkat készítettem borászokkal (7 darab), polgármesterekkel (5
darab), illetve az EGTC menedzserével. Az összehasonlító analízisbe bevont
polgármesterekkel készített interjúk a kérdőíves felmérést egészítették ki, pontosították
az eredményeket.
A terepbejárás, látogató megfigyelés során felkerestem a vizsgált borvidékeket,
ahol különböző megfigyeléseket tettem, illetve magam is kipróbáltam a szolgáltatásokat.
SWOT elemzés
A tematikus SWOT elemzés alkalmas arra, hogy megszabott szempontok alapján az
Ister-Granum EGTC területén a két borvidéket értékelje mellyel aztán megfelelő
következtetéseket vonhattam le. A vizsgált témakörök a térszerkezeti pozíció, a
közlekedés, a környezet, a gazdasági környezet, a népesség, a humán erőforrások, a
települések, a kistérségek, a fejlesztési politika, az imázs, a marketing, az attrakciók, a
szervezés, az intézményrendszer, a szolgáltatások, a programok, a turisztikai termékek,
a kereslet, a vendégkör és a desztinációk kédéskörét fedték le.
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3.2. Szekunder források
Statisztikai adatok
Elemző vizsgálataim szekunder forrásai a Központi Statisztikai Hivatal, a Szlovák
Statisztikai Hivatal (Štatistický úrad Slovenskej republiky), az Európai Unió Statisztikai
Hivatala (Eurostat), valamint a regionális, megyei, kistérségi és települési helyzetképek
(REMEK) és a szlovák REGDATA adatbázisai és alkalmazásai voltak, melyek segítségével
lehetőség nyílt különböző területi szintekre vonatkozó, előre definiált szempontok
szerinti lekérdezésekre. Ez kiegészült turisztikai szaklapok, fejlesztési dokumentumok
elektronikus adathordozókból összegyűjtött forrásaival.
A kutatás során településsoros adatbázist, kistérségi/járási és megyesoros
adatbázist használtam. Az Ister-Granum EGTC elemzésekor a kistérségi/járási adatokat
nem tudtam használni, mert a vizsgált terület határai átlépik a kistérségi/járási
határokat, ugyanakkor több esetben csak megyei adatokkal lehetett dolgozni, mivel
kisebb kutatható egység nem állt rendelkezésre. Ez természetesen nagyban befolyásolta
a kutatás területi meghatározását is.
A kutatómunka nehézségét továbbá az adta, hogy a magyar és szlovák oldalról
beszerezhető statisztikai adatsorok sokszor nem azonos időszakban és/vagy nem
azonos NUTS kategóriájú területi egységekre vonatkoztak. A statisztikai elemzésben
sajnos több esetben csak LAU1-es szintig lehetett a vizsgált területet elemezni, ugyanis a
szlovák statisztikai hivatalnak nincsenek erre vonatkozó települési bontású adatai.
Vonzerőleltár
Az első országos vonzerőleltár 1997-ben készült el Magyarországon, amely összefoglalta
és minősítette a hazai vonzerőket (Magyar Turizmus Rt. 1997). A vonzerőleltár viszont
állandó frissítésre szorul, hiszen a vonzerők értéke folyamatosan változik, ezzel
turisztikai hasznosításuk is módosul. A dolgozatban a vonzerőket a borturizmus
szempontjából értékeltem, mintaterületként az Ister-Granum EGTC-t határoztam meg.
Területi adatbázis összeállítása az Ister-Granum EGTC területére Quantum GIS
szoftverrendszerrel az OpenStreetmap és a saját adatim alapján készült.
4. AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA
4.1. Szakirodalmi összefoglalás, a kutatás elméleti alapjainak feltárása
Az értekezés alapvetően két nagy egységre tagolódik egyrészt a határmentiség komplex
elemzésére, másrészt a vizsgált terület turizmusának kutatására. A dolgozat
elkészítésének sajátossága, hogy határmenti területet vizsgál, ezért kapott a
szakirodalmi összefoglalóban hangsúlyos szerepet a határmentiség és annak
fejlődésének bemutatása. A kutatás további fejezetei is tartalmaznak elméleti részeket,
melyek véleményem szerint segítik a tipizálást, a gyakorlatban már működő megoldások
megértését, ezzel túllépve a szakirodalmi összefoglalás funkcióján.
A dolgozatban szereplő területi sajátosság indokolja, hogy „A határon átívelő
turizmus” fejezet felsorakoztassa a témához kapcsolódó jelentősebb szakirodalmakat.
Jellemzi a határon átnyúló turisztikai fejlesztéseket, a határterületek idegenforgalommal
kapcsolatos szükségleteit és prioritásait, a határterületek turizmusra vetített jellegzetes
problémáit elsősorban leíró jelleggel. A „4.3. „A határ és a turizmus – Elválaszt vagy
összeköt?” című fejezet a legfontosabb része az irodalmi összefoglalónak. A fejezet célja
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bemutatni a határmenti fekvés, nemzetközi együttműködés és turizmus
összekapcsolásának lehetőségét.
A célkitűzéseknek megfelelően tehát áttekintettem a határhelyzet,
határmentiség hazai és nemzetközi irodalmának kiemelkedő kutatási eredményeit. A
dolgozat szakirodalmi megalapozottságát a határmenti térségek és perifériák
fogalomköre alkotja. A határok (ki)fejlődése, változása, az államra gyakorolt hatásuk a
politikai földrajz egyik kiemelt témája. A határok a határterületeken olyan változásokat
indukáltak, amelyek tovább árnyalták a határok területi hatásait. A határok jelentése és
funkciói sokfélék a határfunkciók pedig az idők folyamán számos fejlődési szakaszon
estek át.
1. ábra: A határmenti területek vizsgálata, alapvető határ problémák típusai

Forrás: Ratti, R. 1993, Hardi, T. 2000 nyomán Hartl M. 2015

A határmenti térségekkel kapcsolatos szakirodalmi háttér összefoglalása után az
eurorégiókkal és az európai területi együttműködési csoportosulásokkal foglalkozott a
kutatás. A regionális együttműködések legfiatalabb szintje Európában a határon átnyúló
régió. Az erre a felismerésre alapozva létrehozott eurorégió határokon átívelő
együttműködéssel bír, amely két, vagy több állam helyi és/vagy regionális kormányzatai
közötti kapcsolatokra épül. A tagországok megegyeznek, hogy egyes tevékenységeket
összehangolva végeznek, miközben a határok átjárhatósága biztosított. Az
együttműködés fő célja a gazdasági-társadalmi együttműködés, a társadalmi interakció
és a közös területfejlesztés a célok megvalósítása érdekében. Nincs az Európai Unióban
olyan határszakasz, ahol ne jött volna létre határon átívelő együttműködés, több esetben
még a tengerek sem akadályozhatták meg léthozásukat.
A hazai EGTC-ket bemutató részt követően, azok tipizálására tettem kísérletet. Az
Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC) az együttműködések legújabb
generációja, amelyek az eurorégiós kapcsolatokat emelték egy magasabb-fejlettebb
szintre. A témakör elméleti alapjainak felvázolása után összefoglaló táblázatban
tipizáltam a Magyarország részvételével működő EGTC-ket.
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Az EGTC-kre vonatkozó tipizálás alapján jelen értekezés célul tűzte ki bemutatni
az EGTC-k létrehozásának motivációit. Az együttműködéseket minden esetben az
motiválta, hogy az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozás mellett területi
együttműködésben létrejövő programokat, projekteket valósítson meg, így erősítve a
határtérségben a gazdasági és társadalmi kohéziót. Motiváló erő volt, hogy a térségi civil
szervezetekkel és a magáncégekkel közösen olyan fejlesztési programokat valósítson
meg az együttműködés, amelyek a térség gazdasági és szociális fellendülését biztosítják,
új munkahelyeket teremtve meg. A csoportosulások általános célja, hogy a gazdasági és
társadalmi kohézió megerősítése céljából, tagjai között előmozdítsa a határokon átnyúló
együttműködést.
A dolgozat témájául szolgáló határmenti együttműködés kialakulásához
elengedhetetlen az interakció a határmenti térségekben. A határon átívelő turizmus
olyan társadalmi interakció eredménye, amelyben a gazdasági folyamatok fontosak, de
nem kizárólagos szerepet játszanak. Ennek oka, hogy a határ átjárhatósága nem csupán
gazdasági, hanem társadalmi és politikai (hatalmi) folyamatok függvénye.
A turizmus a határterület számára rendkívül fontos hiszen:
• a turizmus a határterület gazdasági fejlődésének alapvető eleme;
• kiemelt fontosságú a megfelelő infrastruktúra kialakítása a határterület
turizmusban rejlő lehetőségeinek maximális kihasználhatósága érdekében;
• a régióban javítani kell a turizmus termékeinek minőségét a szektor minél
nagyobb nyeresége érdekében;
• a közös értékesítési stratégiák kidolgozása és hálózatok kialakítása a turisták
számára minden jövőbeni törekvésben prioritást élvez a határmenti
idegenforgalom területén.
Kutatási problémaként merült fel a határterületek kapcsolatainak,
együttműködéseinek keresése. A kutatás hangsúlyozza, hogy a turizmusfejlesztés és a
határmenti térségek fejlesztése összekapcsolódott és a turizmusban megvalósuló
együttműködések generálják a gazdaság további, határon átívelő összefogásait. Ezt a
megállapítást a disszertáció eredményei visszaigazolják.
4.2. Az Ister-Granum EGTC közigazgatási keretei: Komárom–Esztergom megye és
Nyitra kerület társadalmi, gazdasági és turisztikai jellemzőinek vizsgálata
A disszertáció következő logikai egysége a vizsgált esettanulmány területének
bemutatására irányult. A fejezet a vizsgált két terület komplex összevetését célozta meg,
melyben a közlekedési adottságok, a demográfia és a foglalkoztatás folyamatai, a
gazdasági környezet, valamint a turizmus jellemzőinek elemzése kapott kulcsszerepet. A
határterületeken, elsősorban a fejlődésben lemaradó régiókban – ha rendelkeznek
turisztikai vonzerővel – lehetőség kínálkozik a közös turizmusfejlesztésére. Elemeztem
azokat a folyamatokat, amelyek során a turizmus multiplikátor szereppel rendelkezik és
generálja a gazdaság további határon átnyúló összefogásait.
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2. ábra: Az Ister-Granum EGTC területi elhelyezkedése

Forrás: www. istergranum.hu (szerk.: Topográf)

A határmenti térségek bizonyos „híd” szerepet töltenek be a szomszédos
országok között. Ennek a „híd” szerepnek a dimenzióit vizsgáltam az Ister-Granum EGTC
közigazgatási kereteit adó Komárom-Esztergom megye és Nyitra kerület társadalmi,
gazdasági, kiemelten pedig turisztikai jellemzőiben. A vizsgált magyar-szlovák
határtérség számos területe kínál lehetőséget az integrált fejlesztéshez, de ehhez meg
kell teremteni az együttműködés kulcsfeltételeit, ösztönözni kell a térség szereplői
közötti együttműködések kezdeményezését. Célom volt megvizsgálni, hogy mely
tényezők befolyásolják ezeket az együttműködéseket. Komárom-Esztergom megye és
Nyitra megye fejlesztési lehetőségeit a közlekedés (közút, vasút, légi, kerékpáros és vízi
közlekedés), a demográfia struktúrája és a foglalkoztatási viszonyok, valamint a
gazdaság adatainak elemzésével kívántam bemutatni. A három kiemelt terület
indokoltsága: a kapcsolattartás és a munkaerőmozgás feltétele a közlekedési
infrastruktúra fejlettsége.
Elkészítettem továbbá egy elemzést Komárom-Esztergom megye és Nyitra megye
összehasonlító közlekedési mutatói alapján. Az összefoglaló táblázatból kitűnnek az
egyensúlytalanságok és a hiányok, melyek segítik megfogalmazni a közös fejlesztési
stratégiát. A demográfiai folyamatok meghatározzák a határmenti együttműködések
intenzitását és minőségét. Az értekezésben bemutatásra kerültek azok a természeti,
gazdasági, társadalmi tényezők, amelyek jelenléte erőteljesen befolyásolta a vizsgált
terület határon átnyúló együttműködéseit. Előzetes feltevésem igazolódott: a határmenti
fekvés befolyásolja a települések és vállalkozások kapcsolati rendszerét.
Vállalkozás alapítás céljából a határtérség magyar oldala előnyösebb, mert
nagyvállalkozásokkal sűrűbben ellátott, mint a szlovák oldal. Ennek komoly
munkaerőmozgást befolyásoló hatása van, amely kiterjed a határ túloldalára is. Azt a
sajátosságot azonban meg kell említeni, hogy a két állam jog- és adórendszere közül
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Szlovákiáé bizonyult a vállalkozások létesítése szempontjából kedvezőbbnek, ez pedig
alapjaiban befolyásolja a vállalkozásalapítási hajlandóságot, viszont nem
szükségszerűen utal valós termelő tevékenységre.
Az ikervárosi és testvérvárosi kapcsolatok olyan alulról jövő kezdeményezések,
melyek városok/községek között jönnek létre. Az együttműködések alapjául a közösen
kialakított együttműködési megállapodás szolgál. Az ikervárosi kapcsolatok olyan
határon átnyúló városok együttműködési formája, melyeket csupán a mesterségesen
létrehozott, közigazgatási határok választanak el egymástól (például Komárom –
Révkomárom, Esztergom – Párkány).
Vizsgálataimból az is kiderült, hogy az Esztergom-Párkány várospár jól ki tudta
használni a határnyitásból adódó új lehetőségeket, ami alapvetően a jó stratégiai
tervezés eredményeinek tudható be. A határtérség határon átnyúló fejlődését azonban
korlátozza a városok közötti belső közlekedési kapcsolatok relatív gyengesége. A két
megyeszékhely, Tatabánya és Nyitra között a kapcsolatok teljességgel hiányoznak.
Komárom-Esztergom megyében továbbá fontos nyugat-keleti közlekedési útvonalakat
találunk (Budapest-Bécs közúti, vasúti és vízi közlekedési útvonal), ami a gazdaság
fejlődése szempontjából rendkívül fontos. A vizsgált terület dunai kikötőit KomáromRévkomárom és Esztergom városok adják.
A fejlesztési területek közül hangsúlyozom a határon átívelő turizmus
fontosságát. Véleményem szerint a területen az együttműködés lehetőségeinek egyik fő
alapját az azonos történelmi múlt és kulturális hagyományok adják. Ebben a fejezetben
elemzem Komárom-Esztergom megye és Nyitra megye turizmusának kínálatát és
keresletét.
A továbbiakban a turisztikai szempontú SWOT elemzés segítségével
helyzetelemzést végeztem, melyből kiderült, hogy a vizsgálatban résztvevő országokban
a Duna turisztikai szempontból rendkívül alulértékelt. Javaslatként megfogalmazódik,
hogy a magyar-szlovák közös turisztikai termékfejlesztésben a Duna térség egy közös
turizmusmárkát hozzon létre. A megye jövőképe szerint a folyó két oldalán fekvő Duna
menti hídfővárosok együttműködve erősítik meg térszervező szerepeiket, míg az őket
összekötő térség újrapozícionálása e hídfővárosok megerősödésére építve válik
esélyessé. Fontos továbbá a világörökség-(várományos) területekre (Limes, Dunakanyar
történeti
táj,
Komárom-Révkomárom
erődrendszer)
fókuszáló
integrált
örökséggazdálkodás összehangolt megalapozása is.
Előzetes feltételezésem szerint a terület meghatározó eleme a Duna, melynek
turisztikai szerepe, mint természeti, tájképi tényező meghatározó. Ha ezt a megállapítást
hipotézisként fogjuk fel, akkor ennek visszaigazolása csak részben történt meg a
disszertáció különböző fejezeteiben. A transznacionális határon átnyúló
együttműködések jó példája a Datourway projekt, mely a Duna-menti turizmus
fejlesztéséért jött létre. A projekt feltárja, hogy milyen lehetőségei vannak a
turizmusnak, mint területfejlesztő erőnek, melyet a résztvevő 7 ország egységes
szempontrendszer szerint dolgoz ki a teljes projektterületen. A Fekete-erdőtől a Feketetengerig a teljes Duna-szakasz vizsgálata a disszertáció továbbfejlesztésének ad
lehetőséget.
4.3. Az Ister-Granum EGTC turisztikai kínálati jellemzőinek elemzése
A témakör elméleti alapjainak felvázolása után a gyakorlati megvalósulás jellemzőit
esettanulmány keretében kívántam elemezni, melyet az Ister-Granum EGTC
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bemutatásával végeztem el. Kiemelve a turizmus adta lehetőségeket, fókuszálva a Mária
Valéria híd valóságos katalizátor szerepére, mely nagy lendületet adott az Ister-Granum
Eurorégió majd EGTC működéséhez. A vizsgálat fontos tárgyát képezte, hogy az
értekezés bemutassa az Ister-Granum EGTC vonzerőit, melyeket a primer kutatás
eredményeként vonzerőértékkel láttam el. Az értekezés vizsgálta az Ister-Granum EGTC
vonzerőit, és az arra épülő termékeket, valamint a kínálati és vendégforgalmi pozícióját,
elkülönítve a magyar és szlovák területen.
Összegzés céljával elkészítettem az Ister-Granum EGTC turizmusának tematikus
SWOT elemzését, melnyek segítségével fejlesztési javaslatokat fogalmaztam meg.
Az Ister-Granum EGTC a szőlőtermeléshez és a borkészítéshez köthetően a
szlovák-magyar együttműködések közül az egyik legaktívabbnak mondható. A vizsgálat
fontos tárgyát képezte az Ister-Granum borút bemutatása, a természeti környezet
adottságainak, infrastrukturális ellátottságának szemléltetése. A vizsgált területen a
vezető vonzerők és turisztikai termékek közül a bor és gasztronómiai turizmus a
legkeresettebb, így célul fogalmazódott meg a borturizmus tanulmányozása.
3. ábra: Az Ister-Granum EGTC vonzerői vonzerőértékekkel

Forrás: Saját szerkesztés

A mintába került települések csaknem teljességgel rendelkeznek természeti
értékekkel és épített vonzerővel. Szinte minden településen szerveznek rendezvényeket
rendszerint a borhoz kapcsolódóan, a vizsgált települések pedig 75%-ban rendelkeznek
kereskedelmi, vagy egyéb szálláskínálattal. Vendéglátással 9 apró település kivételével
csaknem valamennyi településen találkozhatunk, ennek csupán számosságát vizsgáltam,
a szolgáltatás típusát és milyenségét nem. Vizsgálataimból az is kiderült, hogy a falusi
turizmus és a borturizmus szálláshelyeinek minősége nem egységes a borút
magyarországi és szlovákiai területén.
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Hiányzik továbbá a térségben a megfelelő tájékoztatási infrastruktúra. Az EGTC
legtöbb természeti és kulturális látnivalója ma is elsősorban a nem megfelelő
tájékoztatás miatt ismeretlen a látogatók előtt.
A továbbiakban turisztikai szempontú összegzést készítettem a borút
településeiről tematikus SWOT elemzés segítségével, ezt követően megfogalmaztam a
borút fejlesztési irányait. Elemeztem a borút társadalmi és gazdasági céljait, a borút
gazdasági környezetét. Elvégeztem a borútban résztvevő települések szakmai
értékelését is.
4. ábra: Az Ister-Granum EGTC borturizmusban részt vevő településeinek kínálatai

Forrás: saját szerkesztés

A disszertáció megírása során összetett módszertani apparátust alkalmaztam. A
vizsgálat módszerei közül alapvetően klasszikusan a szakirodalmi anyagok áttekintése
mellett kérdőíves megkérdezést végeztem el. A primer módszertani eszköztár
legfontosabb eleme tehát a kérdőíves felmérés volt, melyben a borvidék ismertségét,
továbbá a Regulus borfesztiválon résztvevők borivási és borismereti szokásait kívántam
megvizsgálni.
A terület ismertségének vizsgálata motiválta a kérdőíves kutatást, fogalmazta
meg a kutatási problémát. Ha az együttműködés jól működik, ez mennyire tudatos a
fogyasztókban, mennyire sikerül népszerűsíteni a borvidéket, milyen a borvidék imázsa,
mennyire tudatos a borfogyasztó.
Vizsgálataim kapcsán az az állítás, hogy az Ister-Granum EGTC turizmusfejlesztési
programjaival utat nyit és mutat az együttműködés különböző formáira megerősítést
nyert.
Európában egyedülálló módon alakult meg a határon átnyúló borlovagrend 2004
végén a magyar és szlovák borászok részvételével. A lovagrend évente két nemzetközi
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borversenyt rendez, 2007-ben pedig első ízben megszervezték a borászok bálját. Az
elmúlt évek során továbbá elszaporodtak az Ister-Granum EGTC nevét viselő
kezdeményezések. Több alkalommal került megrendezésre az Ister-Granum
népművészeti fesztivál, de évekre visszanyúló hagyományai vannak az Ister-Granum
gyermekrajz, mese- és versmondó versenynek, labdarúgókupa sorozatnak, küzdősport
versenynek, véradó napnak, színjátszó fesztiválnak.
A napi kapcsolattartást hivatott segíteni az EGTC portálhálózata. Az Ister-Granum
honlapját (www.istergranum.hu) a régiófejlesztési ügynökség munkatársa napi szinten
frissíti. A hírek generálása mellett ide kerülnek fel az EGTC működésével kapcsolatos
legfontosabb információk is. 2005-ben egy regionális gazdasági portált is létrehoztak,
ahol a régió cégei regisztrálhatják magukat, ajánlhatják szolgáltatásaikat, de elérhetőek a
települések befektetési, munkaerő piaci és képzési lehetőségei is (http://cescinet.eu/tiny_mce/uploaded/INFO-NET_halozat_letrehozas.pdf).
5. ÖSSZEFOGLALÁS
Az értekezésben bemutatásra kerültek azok a természeti, gazdasági, társadalmi
tényezők, erőforrások, amelyek jelenléte erőteljesen alátámasztotta, hogy a határmenti
fekvés, a nemzetközi együttműködés és a turizmus összekapcsolásának megvannak a
lehetőségei.
Összegezve megállapítható, hogy a határmenti térségek fejlesztése és a
határmenti turizmusfejlesztések összekapcsolódtak a vizsgált területen. A fentiek
alapján megállapítható, hogy azon határrégiók érhetnek el sikeres határon átnyúló
együttműködést a turizmus területén, amelyek az alábbi minimumfeltételek
mindegyikének megfelelnek:
•
természetes vonzerő jelenléte,
•
átfogó származtatott kínálat,
•
közös földrajzi nevezetesség,
•
megalapozott határon átnyúló együttműködés a turizmusban.
6. A KUTATÁS JÖVŐBENI IRÁNYAI, HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI
A határon átnyúló integrált turizmusfejlesztés az a terület, ahol – pozitív hozzáállás
esetén – a legkönnyebben lehet közös turisztikai termékeket fejleszteni, a közös érdeket
megtalálni. A határon átnyúló integrált turizmusfejlesztésnek a legfőbb pozitív hatása a
területi különbségeket kiegyenlítő hatás, amely a foglalkoztatás és az (alternatív)
jövedelem szerzés területén érvényesül leginkább.
A közeljövőben fontosnak tartom kutatásaim folytatását azért, hogy a változó makro- és
mikropiaci környezet hatásait ki tudjam mutatni, továbbá az eddig még nem vizsgált
kapcsolódó határmenti jelenségek elemzését is elvégezhessem.
A vizsgált terület sikeréhez nagymértékben hozzájárul(hat)nak a turisztikai
vállalkozások által létrehozott turisztikai klaszterek, amelyek kialakításához a vizsgált
területen működő EGTC-k megfelelő jogi és adminisztratív keretet ad(hat)nak.
Magyarországon a turisztikai klaszterek kialakulásának már megfelelő hagyományai
vannak (Dél-Dunántúli Borturisztikai Klaszter, Pannon Termál klaszter), míg
Szlovákiában ez még kialakulatlan.
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Véleményem szerint a vizsgált határmenti térségben a bor és a termálvíz
turisztikai attrakciói köré szerveződhetne klaszter, szűkebb területen az Ister-Granum
EGTC, tágabb területen pedig Komárom-Esztergom és Nyitra megyékben, kiterjesztett
területi lehatárolásban pedig a Duna menti Turisztikai klaszter formájában. Ezek
lekutatása, kialakítási lehetőségeinek vizsgálata megszabhatná a kutatás további irányait
is.
További kihívást és kutatási irányt adna határon átnyúló desztináció
menedzsment felépítése, sajátos turisztikai brand-ek kialakítása nagyban támaszkodva a
Duna Stratégia turizmus fejlesztési elveire és elképzeléseire.
Véleményem szerint a disszertáció tartalma nemcsak a turizmusföldrajz kutatói,
hanem a turizmus aktív szereplői számára is hasznos lehet, így a helyi önkormányzatok,
a vállalkozások és a helyi közösségek, civil szervezetek is profitálhatnak az összegyűjtött
eredményekből.
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