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2. 

1. AZ ARRABONA EGTC LEHATÁROLÁSA 

Győr Megyei Jogú Város – mint székhely település – kezdeményezésére két magyarországi 

város: Győr és Mosonmagyaróvár; és két szlovákiai város: Dunaszerdahely és Somorja 2010-

ben az Arrabona EGTC megalapításáról döntött. Az egyesülést a Fővárosi Bíróság 2011. 

május 24-én vette nyilvántartásba. 

Az EGTC alapvetően két határ menti térség (Szigetköz és Csallóköz) közös területfejlesztési 

céljainak elérése érdekében alakult meg. Az Arrabona EGTC-nek jelenleg összesen 29 

tagtelepülése van (5 szlovák és 24 magyar település): 

Abda, Bágyogszovát, Bőny, Börcs, Dunajská Streda (Dunaszerdahely), Dunakiliti, 

Dunaszeg, Dunaszentpál, Győr, Győrság, Győrújbarát, Győrújfalu, Halászi, Horný 

Bar (Felbár), Ikrény, Kimle, Kisbajcs, Kunsziget, Mecsér, Mosonmagyaróvár, 

Mosonszolnok, Nagyszentjános, Pér, Rábapatona, Šamorín (Somorja), 

Vámosszabadi, Veľké Dvorníky (Nagyudvarnok), Veľký Meder (Nagymegyer), 

Vének. 

 

1. Az Arrabona EGTC területe 
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2. KOHÉZIÓVIZSGÁLAT 

 

A helyzetfeltárást (a 2014-2020-as EU-s költségvetési ciklus megújuló szakmai elvárásainak 

megfelelő módon) a kohézió oldaláról közelítjük meg. A vizsgálati terület helyzetének 

értékelésekor az általános kohéziós szempontokat helyezzük előtérbe. Elemzésünk során a 

területi statisztikai vizsgálatokat GIS-módszerekkel, és egy saját terepi adatfelvételezés 

eredményeivel egészítjük ki, támogatjuk meg. A területi értelmű kohézió kapcsán táji, 

gravitációs, funkcionális, határátmeneti és intézményközi térbeliséget vizsgálunk. A 

klasszikus (és az új programozási ciklusban már elavulttá váló) ágazati megközelítést 

javarészt a gazdasági kohéziót kutató fejezetben bontjuk ki, egy olyan újszerű, komplex 

megközelítésben, amely elsősorban a térség közös, illetve egymást kiegészítő gazdasági 

sajátosságait emeli ki, külön kitekintéssel a hiányosságokra, összehangolatlanságokra, 

továbbá lehetőségekre és infrastrukturális potenciálokra. Harmadik megközelítésben pedig a 

társadalmi kohézión keresztül vizsgáljuk meg a térség demográfiai állapotát, meglévő 

társadalmi kapcsolatait és munkaerő-migrációs, foglalkoztatási helyzetét. Végül a térséget 

érintő (különböző szintű) tervezési keretek feltárásával zárjuk a stratégiát megalapozó 

munkát. Ez a hagyományostól első látásra talán kissé eltérő helyzetértékelési megközelítés 

jobban szolgálja a térségi és ágazati szempontból is integrált fejlesztési lehetőségek 

beazonosítását és e fejlesztések megalapozását. 
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2.1. TERÜLETI KOHÉZIÓ 

 

Gyakori hiba területfejlesztési dokumentumok esetén, hogy a tárgyalt térségen kívüli 

területek fehér foltként jelennek meg. Magától értetődik, hogy a határ menti fejlesztéseket 

megalapozó stratégiának már a helyzetelemzési szakasza is integráns egészként tekint a 

fejlesztési területre. Összefüggő vizsgálati területként tárgyaljuk azt az Arrabona EGTC 

jelenlegi kiterjedésénél kissé tágabb régiót, amelyet a határmente térszerveződésének 

megfelelő racionalitással jelöltünk ki. A helyzetfeltárás során törekedtünk arra, hogy a régiót 

egy tágabb kontextusba helyezve értelmezzük, ezáltal szemléleti szempontból is 

alátámasztva a területi kohézió kérdését. A jelenséget érintő helyzetképet több releváns 

területi vonatkozású megközelítésben vizsgáljuk meg, a táji, településhálózati, 

határátmeneti, intézményi sajátosságok figyelembevételével. 
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2.1.1. TÁJSZERKEZET 

 

Közös természeti adottságai alapján az Arrabona EGTC jelentős területe, Győrújbarát 

túlnyomó részét leszámítva, a Győri-medence (Kisalföld és peremvidéke) nagytájhoz tartozik. 

Középtáji és kistáji szinten már jóval megosztottabb az EGTC képe: a 29 település 7 

középtájat és ezen belül 12 kistájat érint. 

 

2. ábra: Az Arrabona EGTC-t érintő kistájak1 

Az Arrabona EGTC területe a Kisalföld középső részén fekszik. A terület legfőbb természetes 

tájformáló elemei a Duna és mellékfolyói. A terület felszínét üledékes kőzetek jellemzik, 

domborzata magán hordozza a nagytáj nevében is megjelenő alföldi jelleget. A Kárpát-

medence egyik legszelesebb nagytájának éghajlatára a hűvös nyár és az enyhe tél jellemző. A 

Kárpát-medence többi tájához képest valamelyest kevesebb a napsütés, a csapadék pedig 

egyenletesebb eloszlású. A Duna vízgyűjtőjéhez tartozó terület jelentősebb, az Arrabona-

                                                           
1 Hajdú-Moharos József - Hevesi Attila - Horváth Zsolt: A Kárpát-Pannon térség természeti tájbeosztása 
http://ebedszu.net/zsolt/szakdoli/tajbeosztas.html 



 

6. 

EGTC területét is érintő folyói a Duna, a Kis-Duna, a Mosoni-Duna, a Lajta, a Rába, a Rábca és 

a Marcal. A Kisalföldet érintő tájalakítások jelentősen módosították az eredeti flóráját és 

faunáját, de sok szempontból még így is értékesnek tekinthetők az itt található ártéri, 

valamint vizes élőhelyek. 

Az Arrabona EGTC két karakterformáló, egymással szomszédos középtáját a Csallóközt és a 

Szigetközt a Duna választja el egymástól. A Csallóközt északon a Kis-Duna és a Vág-Duna, a 

Szigetközt délen a Mosoni-Duna határolja. A Csallóköz és a Szigetköz is a Duna egy-egy nagy 

hordalékkúp-szigete, jelentős felszínalatti vízkészletekkel. Az EGTC a többi középtájnak csak 

részterületeit érinti, ezek karakterformáló ereje nem olyan meghatározó. 

Az EGTC területe teljes mértékben alföldi jellegű. Területének több, mint 90%-a 100 és 130 

m közötti magasságú. A legváltozatosabb domborzatú településnek Győrság, Győrújbarát és 

Győr tekinthető, ezen a három településen figyelhető csak meg több, mint 50 m-es 

szintkülönbség a közigazgatási határon belül. Több településen belül még 20 m-es 

szintkülönbség sincsen. A területre jellemző minimális szintkülönbségek jóval költségesebbé 

teszik a térségben a különböző, hidraulikus elven működő vízelvezetési megoldások 

alkalmazását. 

 

3. ábra: Az Arrabona EGTc domborzata2 

                                                           
2 A domborzati modell forrása: Jarvis A., H.I. Reuter, A.  Nelson, E. Guevara, 2008, Hole-filled  seamless SRTM 
data V4, International  Centre for Tropical  Agriculture (CIAT), available  from http://srtm.csi.cgiar.org. 
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Az Alpok és a Kárpátok által körbevett Pannon medence területe pozitív geotermikus 

anomáliával jellemezhető, ahol a geotermikus gradiens értéke kb. 45 °C/km, a 2000 m 

mélyen mért hőmérséklet 80-100 °C közötti. 

 

4. ábra: Hőmérséklet 2000 m mélyen3 

A Pannon-medence nyugati részében, négy országot érintve, a geotermikus energia 

fenntartható hasznosítási alapjait, lehetőségeit tárták fel a 2010-ben indult TRANSENERGY 

projekt keretében. A projekt egyik pilot területe a Duna-medence megnevezésű terület volt, 

melynek központi területén fekszik az Arrabona EGTC. A projekt tudományos igénnyel 

mutatta be a térség geotermikus adottságait, és tárta fel a meglévő, valamint a potenciális 

hasznosítási lehetőségeket. 

                                                           
3 Temperature distribution at 2000 m depth (az ábra az ENGINE Launching Conference - BRGM Orléans 
konferencián bemutatott EGS Resource in France and Europe diasorból származik. 
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAB&url
=http%3A%2F%2Fengine.brgm.fr%2Fweb-offlines%2Fconference-Launching_Conference_-
_Orl%25E9ans%2C_France%2FS3_-_Session_3%2F15-slides-0-ENGINE_LaunchingConference_12-
15022006_Genter.ppt&ei=Y2cwU-
ioMueJywOc8YDQBg&usg=AFQjCNGehg1CJqWCizR2xPT3KUr_IA2LQw&sig2=POYBzeRjGvR2Y5Vqn6QtyQ&bvm
=bv.62922401,d.bGQ Utolsó letöltés: 2014. 03. 24. 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fengine.brgm.fr%2Fweb-offlines%2Fconference-Launching_Conference_-_Orl%25E9ans%2C_France%2FS3_-_Session_3%2F15-slides-0-ENGINE_LaunchingConference_12-15022006_Genter.ppt&ei=Y2cwU-ioMueJywOc8YDQBg&usg=AFQjCNGehg1CJqWCizR2xPT3KUr_IA2LQw&sig2=POYBzeRjGvR2Y5Vqn6QtyQ&bvm=bv.62922401,d.bGQ
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fengine.brgm.fr%2Fweb-offlines%2Fconference-Launching_Conference_-_Orl%25E9ans%2C_France%2FS3_-_Session_3%2F15-slides-0-ENGINE_LaunchingConference_12-15022006_Genter.ppt&ei=Y2cwU-ioMueJywOc8YDQBg&usg=AFQjCNGehg1CJqWCizR2xPT3KUr_IA2LQw&sig2=POYBzeRjGvR2Y5Vqn6QtyQ&bvm=bv.62922401,d.bGQ
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fengine.brgm.fr%2Fweb-offlines%2Fconference-Launching_Conference_-_Orl%25E9ans%2C_France%2FS3_-_Session_3%2F15-slides-0-ENGINE_LaunchingConference_12-15022006_Genter.ppt&ei=Y2cwU-ioMueJywOc8YDQBg&usg=AFQjCNGehg1CJqWCizR2xPT3KUr_IA2LQw&sig2=POYBzeRjGvR2Y5Vqn6QtyQ&bvm=bv.62922401,d.bGQ
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fengine.brgm.fr%2Fweb-offlines%2Fconference-Launching_Conference_-_Orl%25E9ans%2C_France%2FS3_-_Session_3%2F15-slides-0-ENGINE_LaunchingConference_12-15022006_Genter.ppt&ei=Y2cwU-ioMueJywOc8YDQBg&usg=AFQjCNGehg1CJqWCizR2xPT3KUr_IA2LQw&sig2=POYBzeRjGvR2Y5Vqn6QtyQ&bvm=bv.62922401,d.bGQ
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fengine.brgm.fr%2Fweb-offlines%2Fconference-Launching_Conference_-_Orl%25E9ans%2C_France%2FS3_-_Session_3%2F15-slides-0-ENGINE_LaunchingConference_12-15022006_Genter.ppt&ei=Y2cwU-ioMueJywOc8YDQBg&usg=AFQjCNGehg1CJqWCizR2xPT3KUr_IA2LQw&sig2=POYBzeRjGvR2Y5Vqn6QtyQ&bvm=bv.62922401,d.bGQ
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fengine.brgm.fr%2Fweb-offlines%2Fconference-Launching_Conference_-_Orl%25E9ans%2C_France%2FS3_-_Session_3%2F15-slides-0-ENGINE_LaunchingConference_12-15022006_Genter.ppt&ei=Y2cwU-ioMueJywOc8YDQBg&usg=AFQjCNGehg1CJqWCizR2xPT3KUr_IA2LQw&sig2=POYBzeRjGvR2Y5Vqn6QtyQ&bvm=bv.62922401,d.bGQ
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5. ábra: A víz hőmérséklete a felső-pannon rezervoárok tetőszintjén4 

A felső-pannon rezervoárok tetőszintjének hőmérséklete az Arrabona EGTC területén is nagy 

területen haladja meg az 50 °C-ot 500-1000 m mélységben. Ezek a rezervoárok főként 

balneológiai célokra, illetve közvetlen hőhasznosításra alkalmasak. A porózus rezervoárok 

hőmérséklete a 100 °C-ot csak kisebb területen és nagyobb (>2000 m) mélységben haladja 

meg. Ezek potenciális területei lehetnek a kapcsolt áram- és hőenergia előállításnak, illetve a 

közvetlen hőhasznosításnak. 

Az aljzati rezervoárok sokrétűen hasznosíthatóak közvetlen hőtermelésre, kapcsolt áram- és 

hőenergia előállítására, valamint a 150 °C-ot meghaladó területeken akár elektromos áram 

termelésre is. A forró fluidumok kitermelése, illetve visszasajtolása azonban a magas 

vízvezető képességgel rendelkező nagy törészónákra korlátozódik. 

                                                           
4 The Danube Basin Pilot Area – Description http://transenergy-eu.geologie.ac.at/ Utolsó letöltés: 2014. 03. 24. 

http://transenergy-eu.geologie.ac.at/
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6. ábra: Felső-pannon rezervoárok 

 

7. ábra: Aljzati repedezett kristályos rezervoárok 

A TRANSENERGY projekt adatbázisában az Arrabona EGTC területén több, mint egy tucat 

termálforrás hasznosítás szerepel. Az EGTC területén az alábbi hasznosítások jellemzőek: 

 fürdővíz, 

 ipari víz, 

 ivóvíz, 

 üvegház- és talajfűtés, 

 használati melegvíz, 

 egyedi fűtés (nem hőszivattyú). 

A térség talajtani adottságait az öntés- és a réti (Phaezom - Chernozom - Fluvisol) talajok 

határozzák meg. A mezőgazdasági hasznosításnak talajtani korlátozó tényezői a térségben 

alapvetően nincsenek, leszámítva a Somorja és Dunaszerdahely területén található 

kavicsosabb területeket. 
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8. ábra: Az Arrabona EGTC talajtípusai5 

A talajok felszínének textúrája közepes vagy közepesen finom, az agyag frakció részesedése 

35% alatt, a homoké 15% alatt van. A talajok felszínének szerves szén tartalma az EGTC 

szinte teljes területén közepes (2-6%), ez alól kivételt jelent a Mosonmagyaróvár területére 

benyúló láptalaj, ahol ez az érték a magas kategóriába tartozik (>6%). A térség talajai 

vízgazdálkodási szempontból két fő csoportba sorolhatóak. Az öntés, a réti és a láptalajok 

(Calcaric Fluvisol, Gleyic Phaeozem, Mollic Gleysol, Hemic Histosol) mentén az alföldi talajok 

szezonálisan vagy állandóan nedvesek, vagy mesterségesen szárítottak. A mészlepedékes 

csernozjom (Calcic Chernozem) és az agyagbemosódásos erdőtalajok (Chromic Luvisol) jó 

vízáteresztő réteggel és mélyebb talajvízzel rendelkeznek, ritkán nedvesek. A vízfolyások 

(Duna, Kis-Duna) menti területek az erózió veszélynek erősen kitettek, a térség többi része 

azonban az erózió miatt csak gyengén vagy mérsékelten veszélyeztetett. 

                                                           
5 The European Soil Database distribution version 2.0, European Commission and the European Soil Bureau 
Network, CD-ROM, EUR 19945 EN, 2004. http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/data/auth/login.cfm?id=1 
Utolsó letöltés: 2014. 02. 04. 

http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/data/auth/login.cfm?id=1
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9. ábra: Az Arrabona EGTC talajainak különböző talajtani adottságai 

A Kisalföld éghajlata nedves-kontinentális, a nyár hűvösebb, a tél hideg. Az Arrabona EGTC 

területét a főbb éghajlati izovonalak jellemzően északnyugati irányban szakaszolják. Nyugat 

felé haladva az atlanti hatás erősödik. Az évi középhőmérséklet a térségben 9-11°C közötti. 

Az évi átlagos csapadék 550-650 mm között alakul. 

Az évi napfénytartam 1950-2050 óra között változik. A területen az átlagos éves besugárzás 

értéke 1250-1300 kWh/m2 közötti, amit jelentősen befolyásol a felhőzet mennyisége. Az 

éves átlagos felhőzet a Szigetközben 69-62% körül alakul.6 A napenergia hasznosítás az 

Arrabona EGTC területén elterjedt, az egyéni, családi léptékű hasznosítás mellett több 

helyen hasznosítják vállalkozások is (pl.: Kisbajcson a Győri „ELŐRE” Halászati 

Termelőszövetkezet). 

                                                           
6 http://taj.uni-corvinus.hu/tajarchivum/ Utolsó letöltés: 2014. 03. 21. 

http://taj.uni-corvinus.hu/tajarchivum/
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10. ábra: A globális besugárzás éves összege (kWh/m2) 1998-2011 között7 

Az uralkodó szélirány nyugati és északnyugati, 10 m-en a szélsebesség a nyugati területeken 

3,5-3 m/s, a keleti területeken 2,5-3 m/s nagyságú. A szélenergia hasznosítása 

szempontjából relevánsabb 75 m-en az átlagos szélsebesség a térségben 5-7 m/s körül 

alakul, ami a Kárpát-medencében az egyik legmagasabb érték. A szélerőművek 

elhelyezéséhez azonban nem elegendő a megfelelő éghajlati adottság, a telepítést megannyi 

tényező korlátozhatja, így például a védett, vagy lakott területek közelsége, illetve a 

megszabott kapacitáskvóták. Szélerőmű telepítése elsősorban a: 

 kevéssé látogatott, természetvédelmi, tájvédelmi szempontból nem értékes 

területeken; 

 mezőgazdasági területeken, főként kevésbé értékes szántókon; 

 felhagyott ipari területeken javasolható.8 

Az Arrabona EGTC nyugati, magyar oldali részén több településen is telepítettek az elmúlt 

években szélerőműveket (pl.: Bőny, Mosonmagyaróvár). Magyarország névleges szélerőmű 

kapacitásának döntő többsége Győr-Moson-Sopron megyében van. A szlovák oldalon 

egyelőre országos szinten sem jelentős az energiamixben a szélenergia részaránya. 

                                                           
7 Satellite based solar radiation data: Yearly sum of global irradiation on a horizontal surface (kWh/m2) period 
1998-2011 http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/download/solar_radiation_cmsaf_download.html Utolsó letöltés: 
2014. 01. 17. 
8 KVVM (2005): Tájékoztató a szélerőművek elhelyezésének táj- és természetvédelmi szempontjairól. 
http://www.kvvm.hu/cimg/documents/18__szeleromu_tajekoztato_2005.pdf Utolsó letöltés: 2014. 03. 26. 

http://www.kvvm.hu/cimg/documents/18__szeleromu_tajekoztato_2005.pdf
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Szlovákiában 2013 végéig összesen három településen létesült szélerőmű, ezek egyike sincs 

a térségben9.  

Az Arrabona EGTC területét érintő főbb vízfolyások a Duna (Dunaj), a Kis-Duna (Malý Dunaj), 

a Kis-Duna jobb oldali ága a Tőkési-ág (Klátovské rameno), a Mosoni-Duna, a Lajta, a Rába, a 

Rábca és a Marcal. A főbb vízfolyások mellett jelentős a terület csatornázottsága, aminek a 

Szigetközben a legsűrűbb a hálózata. 

 

11. ábra Az Arrabona EGTC vízrajza 

A vízfolyások jelentős része erősen módosított. A terület vízrajzán végrehajtott legnagyobb 

módosítás egyértelműen a Duna 1992-ben történt elterelése. Az eredeti főmeder vízhozama 

ekkor jelentősen lecsökkent10, ugyanis a vízhozam jelentős részét a Dunakiliti és Sap (Szap) 

között megépült üzemvízcsatornába terelték. Az üzemvízcsatorna egy 25 km hosszú, 300-700 

m széles mesterséges, kibetonozott meder, amely a Duna vizét a Gabčikovo (Bős) térségében 

                                                           
9 Wind in power - 2013 European statistics:  
http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/statistics/EWEA_Annual_Statistics_2013.pdf Utolsó 
letöltés: 2014. 03. 24. 
10 Azóta egy ideiglenes magyar-szlovák kormányközi egyezmény szabályozza, hogy a dunacsúni gáton mennyi 
vizet engednek a Dunába és a Mosoni-Dunába. 

http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/statistics/EWEA_Annual_Statistics_2013.pdf


 

14. 

épülő vízlépcsőhöz vezeti, majd Sapnál visszaviszi a természetes mederbe. 

A Kis-Duna Pozsonynál ágazik ki a Duna főágából. Most pri Bratislaveig (Dunahidas) gátak 

közé szorított mederben folyik, onnantól eredeti, 30-50 m széles, ártéri erdőkkel határolt 

medrében folyik tovább. A Kis-Dunába torkollnak a Fekete-víz, a Tőkés-patak és a Dudvág, 

majd Kolárovonál (Gúta) a Váh (Vág), és innentől együtt alkotják a Vág-Dunát, ami 

Komáromnál ömlik vissza a Duna főágába. 

A Mosoni-Duna a Duna déli fattyúága. A Dunából Rusovce (Oroszvár) és Cunovo (Dunacsún) 

között ágazik ki, végigkanyarog a Szigetköz déli oldalán, és 125 km-es futás után Véneknél 

ömlik vissza a Dunába. A Mosoni-Dunát a Duna korábbi szabályozásával együtt szabályozták 

1886 és 1894 között. A szabályozás biztosította az egységes vízfolyást, a kialakult szigetek és 

zátonyok a középszakasz jellegtől az alsószakasz jelleghez való közeledést mutatják. A 

Mosoni-Duna medrének feneke magasabban fekszik, mint a Dunáé, ezért kevés és finom 

hordalékot szállít, leginkább iszapot és homokot. A szabályozás előtt a Duna árhullámai 

szabadon folytak a Mosoni-Duna medrében, ezért tekintélyes nagyságú meder alakult ki, 

amely általában nagyobbnak látszik, mint amit a folyó mai vízhozama kialakíthatott volna. A 

Mosoni-Duna Mosonmagyaróvárnál veszi fel a Lajtát, Győrnél pedig a Rábcát és a Rábát.11 

A térségben jelentős számban találhatóak kisebb méretű állóvizek, ezek egy része a 

vízfolyások felszínalakító munkája révén létrejött morotvák, másik részük pedig a 

kavicskitermelések következtében alakult ki. Ez utóbbiak jelentős többségét horgásztóként 

hasznosítják tovább. 

Az Arrabona EGTC területén található szabad strandok – legyenek azok folyó- vagy állóvizek 

mentén kialakítva – vízminősége jellemzően kiváló12, ezt a jellemzőt azonban a folyóvizek 

esetében az árvizek időszakosan módosíthatják. 

Európa egyik legnagyobb jelentőségű felszínalatti ivóvízbázisa a Kisalföld alatti dunai 

kavicshordalék alatt rejtőzik. A határon átnyúló vízbázis kiterjedése összesen mintegy 

3 360 km2, amiből megközelítőleg 2 210 km2 Szlovákiában, 1 150km2 Magyarországon 

található. Típusát tekintve a vízbázis porózus vízadó. Hasznosítása igen sokrétű (ivóvíz, ipari 

                                                           
11 http://www.bosnagymaros.hu/dokumentumok/a-szigetkoz-vizei/9 Utolsó letöltés: 2014. 03. 24. 
12 EEA – State of Bathing waters http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/state-of-
bathing-waters Utolsó letöltés: 2014. 03. 24. 

http://www.bosnagymaros.hu/dokumentumok/a-szigetkoz-vizei/9
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/state-of-bathing-waters
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/state-of-bathing-waters
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és mezőgazdasági hasznosítás).13 Ez a természeti érték azonban megkötésekkel is jár. A 

felszín alatti vízbázisok és az onnan kinyerhető ivóvíz minőségének védelme érdekében 

különböző szintű vízminőség-védelmi területeket jelölhetnek ki, melyeken korlátozhatják a 

terheléssel járó tevékenységek körét. A védőidomok jellemzően kisebb területet fednek le, 

mint maguk a vízbázisok. Az egyes védőidomokon, védőterületeken belül csak olyan 

tevékenységek végezhetők, amelyek a kitermelés előtt álló vagy a már kitermelt víz 

minőségét, mennyiségét, valamint a vízkitermelési folyamatot nem veszélyeztetik. Ennek 

érdekében például:  

 korlátozhatják a mezőgazdasági és az ipari tevékenységeket az érintett területen; 

 körültekintően kell eljárni a csapadék- és szennyvízelvezetés tekintetében; 

 a területet elöntő árvíz levonulása után gondoskodni kell a bomlékony és korhadó, a 

felszín alatti víz szennyezését előidéző anyagok eltávolításáról;  

 a meglévő áthaladó közutat és az útárkot vízzáró burkolattal kell ellátni. 

Az Arrabona EGTC területén található természeti értékek különböző típusú és szintű 

természetvédelmi oltalom alatt állnak, így például találhatók a területen Natura 2000, 

Ramsari, valamint nemzeti védelem alatt álló területek is. A védett területeket jellemzően a 

vizes élőhelyek mentén jelölték ki, de vannak a térségben a kisalföldi meszes homokpuszta 

maradványait őrző védett területek is. 

                                                           
13 ICPDR (2010): Groundwater Guidance 10. oldal) 

http://www.icpdr.org/main/sites/default/files/OM%2013%20-%203.2%20Groundwater-Guidance%202010.pdf 
Utolsó letöltés: 2014. 03. 24. 

http://www.icpdr.org/main/sites/default/files/OM%2013%20-%203.2%20Groundwater-Guidance%202010.pdf


 

16. 

 

12. ábra: Természetvédelmi oltalom alatt álló területek az Arrabona EGTC térségében 

Börcsöt, Győrságot és Nagyudvarnokot leszámítva minden település érintett az európai 

közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek (Natura 2000) által. Az 

érintettség mértéke országonként és településenként is eltér. Az érintett magyar terület 

mintegy 20%-a, a szlovák területek mintegy 15%-a tartozik a Natura 2000 hálózathoz. Amíg 

néhány település területén egyáltalán nincsenek Natura 2000 területek, valamint 

Dunaszerdahely és Nagymegyer területén csupán néhány 10 hektárnyi Natura 2000 terület 

található, addig Mosonszolnok szinte teljes beépítésre nem szánt területét lefedi a Mosoni-

síkság megnevezésű különleges madárvédelmi terület érintett része. 

A nemzeti szinten védett területek jellemzően fedésben vannak a Natura 2000 területekkel, 

azonban kiterjedésük jóval kisebb. Nemzeti park az Arrabona EGTC területén nem található. 

A magyar területen már több tanulmány és terv is készült a Szigetközi tájvédelmi körzet 

felminősítésére, azaz nemzeti parkká nyilvánítására, azonban rövidtávon ennek 

megvalósítása nem várható. 

A ramsari területek közül a Szlovákia területén található Dunajské luhy (Dunai árterek) érinti 

az Arrabona EGTC területét. 
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Az Arrabona EGTC területén nem található világörökségi helyszín, azonban közvetlen 

szomszédságában fekszik az Ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti 

környezete. 

A Kisalföld a Kárpát-medence egyik éléskamrája, ez a térség felszínborítottsági adataiban is 

jól visszatükröződik. Az EGTC területének több, mint 60%-a szántóföld. A mezőgazdasági 

hasznosításhoz szükséges adottságok (pl.: talajtani, éghajlati) a térségben adottak, a 

mezőgazdasági művelésnek jelentős akadályozó tényezője nincsen. Ennek jelentőségét emeli 

az a tény, hogy Szlovákia Kisalföldön kívüli területei szinte teljes egészében az EMOGA 

rendeletben meghatározott kedvezőtlen helyzetű térségek közé tartoznak14. A termesztésbe 

bevont területeken Győr-Moson-Sopron megyében és Nagyszombati kerületben is a búza és 

a kukorica dominál. 

 

13. ábra: Corine felszínborítottság 

A nem összefüggő településhálózatok (8,8%) és a lomblevelű erdők (8,36%) kiterjedése 

szinte azonos mértékű. Amennyiben az összes beépített terület típust nézzük, akkor a 

részesedési arány meghaladja a 12%-ot, ami jóval az EU (4%) és a két ország (HU: 6,04%; SK: 

                                                           
14  Less-Favoured Areas EU-27 http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/lfa/images/map_en.jpg Utolsó letöltés: 

2014. 03. 24. 

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/lfa/images/map_en.jpg
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5,48%) átlaga felett van. Ez egyértelműen a térség erős urbanizáltságát, fejlett gazdaságát 

mutatja. Ezzel szemben az erdősült területek aránya jóval elmarad az EU átlagtól (35%). 

A víztestek kiterjedése, elsősorban az üzemvízcsatorna miatt, majdnem eléri a 4%-ot. 

A szőlőművelés alatt álló területek aránya ugyan nem kiemelkedő a térségben, de említésre 

méltó, hogy a határ mindkét oldalán találhatók borvidékekhez tartozó települések. A magyar 

oldalon Győr és Győrújbarát a Pannonhalmi borvidékhez, szlovák oldalon Dunaszerdahely és 

Somorja a Južnoslovenská vinohradnícka oblasthoz, az egykori Dunáninneni borvidékhez 

tartozik. 

 

A feltárt jellemzők alapján az Arrabona EGTC térségében adottak a komplex vidékfejlesztés 

táji feltételei. Ugyan az utóbbi évtizedekben a kedvező infrastrukturális adottságok miatt 

jelentős ipari fejlesztések zajlottak le a térségben, emellett azonban a mezőgazdasági 

tájhasznosítás sem szűnt meg. A mezőgazdasági hagyományok megőrzése mellett a jövőbeli 

vidékfejlesztési elképzelésekkel alkalmazkodni kell a területet érintő korlátozó tényezőkhöz 

(pl.: természetvédelmi területek; vízbázisok vízminőség-védelmi területei) és a Duna 

elterelésével átalakított vízháztartási adottságokhoz is. A védett területek korlátozó funkciói 

elősegíthetik az intenzív mezőgazdaságtól az extenzív tájgazdálkodás felé való elmozdulást, 

aminek szerepe lehet a helyi, magas hozzáadott értékű termékek előállításában. A helyben 

előállított mezőgazdasági termékeknek helye lehet a térség turisztikai szolgáltatásainak a 

fejlesztésében is. Mindezzel együtt, ahol arra lehetőség van, tovább folytatható a jelenlegi 

mezőgazdasági gyakorlat, egyes esetekben esetleg a határon átnyúló együttműködési 

lehetőségek alkalmazásával. Azokon a területeken, ahol annak nincsen egyéb kizáró oka, a 

mezőgazdasági tájhasznosítás kiegészíthető a térség éghajlati adottságaira alapuló alternatív 

energia előállítási megoldásokkal (pl.: szélerőmű telepítés; üvegházak geotermikus 

energiával való fűtése; biomassza hasznosítás). 
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2.1.2. TELEPÜLÉSHÁLÓZATI VISZONYOK 

 

A határon átívelő kapcsolattartások feltárásakor, fejlesztési stratégiák megalapozásakor, a 

puszta statisztikai elemzésen túl érdemes az elméleti területi kutatásokban használt 

tudományos eszköztárat is segítségül hívni. A településhálózatban fellelhető (erő-)viszonyok 

feltérképezésére talán a legobjektívebb vizsgálati módszer a különböző gravitációs modellek 

használata. Segítségükkel megállapítható az egyes központok elméleti vonzásterének 

nagysága, kiterjedése. 

Elemzésünkben a gravitációs modellek15 közül az úgynevezett Reilly-képlettel kifejezett 

modellt választottuk. Ez a modell két szomszédos központ között annak a harmadik pontnak 

a koordinátáit adja meg, ahol a két központ elméleti vonzóereje kiegyenlítődik (ahol 

vonzáskörzetük határa van). Ha egy központ összes ellenpólusának (szomszédjának) 

vonzáshatár-értékeit kiszámítjuk és ezeket a pontokat összekötjük, megkapjuk az adott 

központ elméleti vonzásterét. A modell lényegében a két központ közötti távolságot és 

településhálózati „tömegüket” (többnyire népességszám) veszi figyelembe, a „gravitációs-

tér” meghatározásakor. Fontos leszögezni, hogy ez a módszer egy elméleti kutatási módszer. 

Nem helyről-helyre verifikálható értékeket ad, hanem inkább (a valóságot persze igen jól 

megközelítő) arányokat, tendenciákat jelez, objektív, egységesen összevethető formában. 

További rendkívül lényeges tulajdonsága a megközelítésnek, hogy elvonatkoztat a tér 

folytonosságát megtörő adminisztratív határvonalaktól, ezzel jól jelzi az egyes központok 

esetleges határon átnyúló vonzáspotenciáljait is. 

A kiterjedt számítások eredményeit, a jobb interpretálhatóság érdekében grafikusan, 

térképre vetítve ábrázoltuk. A 14. ábrán a tágabb térség fő- és alközpontjainak elméleti 

vonzásterületeit tüntettük fel, együttesen. Látható, hogy a programterületet meghatározó 

központok gravitációs tere milyen viszonyban áll a szomszédokéval, illetve magukkal a 

megye- és államhatárokkal. Ezek az átterjedő hatások az államhatárok várható további 

fokozatos feloldódásával egyre erősebbé válnak majd. A ma még sok esetben csupán 

potenciáloknak nevezhető átterjedések egyre inkább jelentenek majd a jövőben reális 

                                                           
15 Dusek Tamás (2005): Térbeli egymásrahatások, szociálfizikai modellek. In.: Nemes Nagy József (szerk.) 
Regionális elemzési módszerek. RTT 11, ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA-ELTE Regionális Tudományi 
Kutatócsoport. pp. 237-245 
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vonzásviszonyokat. 

 

14. ábra: Vonzásközpontok és azok elméleti gravitációs vonzáskörzetei az Arrabona EGTC térségében 

Az Arrabona EGTC területi kohézióját és külső településhálózati térkapcsolatait nagyban 

meghatározza, hogy részét képezi a mintegy hat és fél millió ember lakóhelyét jelentő, nyolc 

szövetségi tartományt, régiót, illetve megyét érintő CENTROPE együttműködésnek. A 

határtérségben funkcionálisan fokozatosan összekapcsolódó település-együttesekkel kell 

számolni, ilyen a Bécs–Pozsony–Győr háromszög európai jelentőségű határon átnyúló 

többközpontú metropolisz térsége, a CENTROPE is. A négy országra (Ausztria, Csehország, 

Magyarország, Szlovákia) kiterjedő együttműködés alapját Bécs és Pozsony határon átnyúló 

agglomerációi jelentik, melyekhez északon Brno, délen pedig Győr vonzáskörzete csatlakozik. 

Az Arrabona EGTC e kedvező csomóponti településhálózati fekvése, kiegészülve az osztrák és 

magyar főváros metropolisz régióinak közelségével, több szempontból is előnnyé 

kovácsolható. A két meghatározó centrum (Bécs és Budapest) elméleti térszervező 

potenciálja éppen Győrnél egyenlítődik ki. Ennek következtében egyik országos központtal 

szemben sem mutatható ki egyoldalú függés, azonban potenciálisan mindkét (Pozsonnyal 

együtt mindhárom) központ területi dinamikájából részesülhet a társulás. Számos olyan, 

magas hierarchiaszinthez kötődő funkció válik elérhetővé, melyek letelepítését Győr 

regionális nagyvárosi méretkategóriája – nem beszélve a kisvárosokról és községekről – 

gazdaságosan nem tenné lehetővé. A fekvési előnyből eredően a magas funkciósűrűségű 

nagyvárosi központok potenciális vonzáskörzeteire való rácsatlakozás, a széleskörű 



 

21. 

funkciókkal valló ellátottság lehetősége jelentős kihasználható településhálózati 

sajátosságként jelentkezik. Az elméleti vonzáskörzeti vizsgálattal szemben azonban a 

gyakorlatban még nem jelent erős térszervező potenciált Győr vonzáskörzetében Pozsony és 

Bécs közelsége. A nagyvárosok közti kooperáció nem szisztematikus, és ez kihat a magyar-

szlovák határtérség belső kapcsolattartást meghatározó területi kohéziójára is. Ezért a 

nagyvárosi együttműködési tengelyek, hálózatok még tovább erősíthetők. 

A funkciósűrűségre vonatkozó vizsgálatok lényege, hogy települési szinten térképeztük fel a 

funkciók kiépítettségét. Az alábbi szerepkörök bizonyultak összeegyeztethetőnek: kórház, 

szakorvosi ellátás, egészségügyi alapellátás, gyógyszertár, vasúti megállóhely, autóbusz 

megállóhely, regionális jelentőségű repülőtér, regionális jelentőségű kikötő, regionális 

jelentőségű logisztikai kapacitás, ipari park, bevásárlóközpont, szakáruház, mozi, színház, 

könyvtár, múzeum, fedett uszoda, fedett sportpálya, óvoda, általános iskola, középiskola, 

felsőoktatási intézmény, kollégium, szociális és/vagy nyugdíjas otthon, rendőrség, bíróság, 

tűzoltóság, munkaügyi hivatal, földhivatal, regionális jelentőségű turisztikai attrakció vagy 

fesztivál. A vizsgálat lényegében azt mutatja meg, hogy az adott településen a fenti funkciók 

közül mennyi érhető el (azt nem vesszük figyelembe, ha adott településen egy funkció több 

intézményen keresztül is igénybe vehető). 

A funkcióvizsgálatból kiderül, hogy egészségügyi alapellátás, autóbusz megállóhely, valamint 

könyvtár minden egyes településen található, de az igen elterjedt funkciók és szolgáltatások 

közé tartozik a gyógyszertár, az óvoda és az általános iskola is. A legritkábban kiépült 

intézményrendszer (legfeljebb három településen való előfordulás) a kórházakra, regionális 

jelentőségű logisztikai kapacitásokra, bevásárlóközpontokra, mozikra, színházakra, fedett 

uszodákra, felsőoktatási intézményekre, bíróságokra és földhivatalokra jellemző, míg 

regionális jelentőségű repülőtér és kikötő csak Győr szomszédságában működik. A 

legnagyobb funkciósűrűségű települések közé Győr, Mosonmagyaróvár, Dunaszerdahely, 

Nagymegyer és Somorja tartoznak. A legalacsonyabb funkciósűrűség (legfeljebb 6 funkció 

megléte) Bőnyt, Dunaszentpált, Felbárt, Győrságot, Börcsöt és Véneket érinti. A legtöbb 

térségbeli településen 6-9 szerepkör meglétével lehet számolni. Összességében nincsenek 

nagy kiterjedésű funkcióhiányos térségek, és a központi funkciókkal rendelkező települések 

földrajzi eloszlása is inkább kedvezőnek értékelhető. A szlovák oldal kiegyenlítettebb 

funkciómegoszlása megmutatkozik abban, hogy a kistelepülés Felbár és a járásközpont 
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Dunaszerdahely funkcionális kínálata között jóval kisebb a különbség, mint Győr és Vének 

viszonylatában. A településméret általában jól korrelál a funkcionális kiépítettséggel, de a 

szlovák települések népességre vetítve némileg funkciógazdagabbak. Az Arrabona EGTC 

funkciószegényebb községei kihasználhatják a regionális központ Győr, illetve a 

funkciógazdag kisvárosok széleskörűen kiépült intézményrendszerét és szolgáltatási 

kínálatát. Az alap- és a magas hierarchiaszintű funkciókat reprezentáló intézmények és 

szolgáltatások elkülönítése révén azt mondhatjuk, a társulás abszolút funkcionális 

térszervező központja Győr, melyet a legalább 9 ezer fős népességtömeget képező városok 

sora, mint Dunaszerdahely, majd Mosonmagyaróvár, Nagymegyer és Somorja követ. 

1. táblázat: Települési funkciók az Arrabona EGTC településein (1: Kórház; 2: Szakorvosi ellátás,  
3: Egészségügyi alapellátás; 4: Gyógyszertár; 5: Vasúti megállóhely; 6: Autóbusz megállóhely;  

7: Regionális jelentőségű repülőtér; 8: Regionális jelentőségű kikötő; 9: Regionális jelentőségű logisztikai 
kapacitás; 10: Ipari park; 11: Bevásárlóközpont; 12: Szakáruház; 13: Mozi; 14: Színház;  

15: Könyvtár; 16: Múzeum; 17: Fedett uszoda; 18: Fedett sportpálya;  
19: Óvoda; 20: Általános iskola; 21: Középiskola; 22: Felsőoktatási intézmény; 23: Kollégium;  

24: Szociális és/vagy nyugdíjas otthon; 25: Rendőrség; 26: Bíróság; 27: Tűzoltóság; 28: Munkaügyi hivatal 29: 
Földhivatal; 30: Regionális jelentőségű turisztikai attrakció vagy fesztivál) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Össz.

Győr X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 30

Dunaszerdahely X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 26

Mosonmagyaróvár X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23

Nagymegyer X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 22

Somorja X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 19

Dunaszeg X X X X X X X X X X X X 12

Rábapatona X X X X X X X X X X X 11

Ikrény X X X X X X X X X 9

Pér X X X X X X X X X 9

Dunakiliti X X X X X X X X X  X 9

Halászi X X X X X X X X X 9

Győrújbarát X X X X X X X X 8

Nagyszentjános X X X X X X X X 8

Kisbajcs X X X X X X X X 8

Kunsziget X X X X X X X X 8

Mosonszolnok X X X X X X  X X X 8

Bágyogszovát X X X X X X X X 8

Kimle X X X X X X X X 8

Abda X X X X X X X 7

Győrújfalu X X X X X X X 7

Mecsér X X X X X X X 7

Vámosszabadi X X X X X X X 7

Nagyudvarnok X X X X X X X 7

Bőny X X X X X X 6

Dunaszentpál X X X X X X 6

Felbár  X X X X  X  X X  X X X  X  X 6

Győrság X X X X X X 6

Börcs X X X X X 5

Vének X X X X X 5  



 

23. 

 

15. ábra: A települési funkciók száma az Arrabona EGTC településein 

Az Arrabona EGTC keretében kiemelt jelentőségű a legkiterjedtebb határon átnyúló 

vonzáskörzettel rendelkező tagtelepülés, Győr térszervező ereje. Győr az Arrabona EGTC 

minden magyarországi tagtelepülésére hatást gyakorol, és elsődleges vonzáskörzete a 

magyar oldali agglomerációján túl Szlovákiára is kiterjed. Vonzáspotenciálja 

Mosonmagyaróvár, Csorna, valamint a pozsonyi szuburbanizáció miatt Rajka, illetve 

Bágyogszovát térségében veszít csak elsőbbségéből. Jelenleg Győr, potenciáljához mérten, 

csupán erősen csonkolt határon túli vonzáskörzettel rendelkezik, a határon túli 

településhálózatra csak szűk területi kiterjedésben és néhány funkcióra korlátozódva van 

hatása. Az elméleti gravitációs vonzástérre vonatkozó vizsgálat alapján Győr elsősorban a 

tőle északra fekvő határ menti szlovákiai településeket lehet képes határon átnyúló 

nagyvárosi térségébe szervezni. Somorja önálló alközpontként inkább a Pozsonnyal 

fenntartott kapcsolatokat keresheti. Az Arrabona EGTC területi kohéziója nagymértékben 

attól függ, hogy a regionális központ vonzáspotenciálja mennyiben tud érvényre jutni az 

államhatáron túli térségben. Győr funkcionális nagyvárosi térsége határon átnyúló jelleget 

felvéve egyrészt puffer funkciókat biztosíthat egy kiegyensúlyozott város-vidék partnerségen 
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keresztül a szlovákiai községek számára, másrészt egy összehangolt funkciómegosztás 

keretében határon átnyúló szolgáltatási rendszereket építhet fel magyar oldali 

agglomerációjának összefogásával, illetve Nagymegyer és Dunaszerdahely bevonásával. 

Győr funkcióerősítését, regionális központi szerepének kihasználását számos funkció határon 

átnyúló jellege, külföldi igénybevétele, regionális vonzástere és magas minősége alapozza 

meg. Megállapítható, hogy a szlovák tagtelepülések legnagyobb mértékben a győri piaci 

alapú szolgáltatásokat veszik igénybe, a közszolgáltatások a háttérbe szorulnak. Győr 

funkciói közül a kereskedelmi szerepkörök rendelkeznek a legnagyobb kiterjedésű 

vonzáskörzettel, mely egészen Felbárig (részben Somorjáig) és Dunaszerdahelyig terjed. A 

győri kereskedelmi létesítmények felkeresését a kedvező árfolyam mellett a széles kínálat, a 

magyar nyelvismeret és a barátságosnak, közvetlennek ítélt eladók, a pozitívabb üzleti 

szellem is ösztönzi. A keresett termékkörből kiemelkednek az élelmiszerek, a ruházati, illetve 

a szellemi termékek (magyar nyelvű újságok, könyvek). A szlovák oldali településen élő 

alacsonyabb jövedelemszinttel bírók kevésbé engedhetik meg maguknak a pozsonyi 

bevásárlást, mely egyre emelkedő nagyvárosi árszínvonalat jelent. A győrinél exkluzívabb 

termékkínálattal bíró pozsonyi bevásárlóközpontok helyett a megfizethető árszínvonalú 

győri bolthálózatot keresik fel mind nagyobb számban. A bevásárlóturizmus fő célterületei a 

piacok, illetve a bevásárlóközpontok közül az Árkád üzletei. 

A határon túli településekre nagy vonzerőt gyakorló kereskedelmi funkciók (hipermarketek, 

bevásárlóközpontok, szakáruházak) mellett a kulturális és szórakozási lehetőségeket is sokan 

keresik. A kulturális funkciók közül kiemelkedik a Győri Nemzeti Színház, melynek magyar 

nyelvű előadásai keresettek a csallóköziek körében. A szórakozási lehetőségek igénybevétele 

főként a fiatalabb korosztályt érinti nagy arányban. Mozi tekintetében a Győr Plázába van 

átmozgás, míg a különböző zenés szórakozóhelyekre gyakoriak a magánvállalkozás 

keretében szervezett partibuszok, melyek péntekenként és szombatonként indulnak a 

dunaszerdahelyi járás több pontját érintve. 

Ugyan Győr munkaerő-piaci vonzáskörzete kisebb kiterjedésű, mint a kereskedelmi 

szerepkörök esetén, az EGTC alapozhat a magyar város nagytérségi jelentőségű gazdasági 

(ipari park, logisztikai központ) funkcióira. Az előbbieken túl Győrben a közlekedési 

(vasútállomás, helyközi autóbusz-állomás, repülőtér), a konferencia turizmus és a hotel 

funkció szintén nagyon vonzó a határ mindkét oldalán. A turisztikai szolgáltatások 
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igénybevétele terén lévő potenciálok közül mégis leginkább a népszerű fürdő gyakorol 

vonzerőt, ahova buszokkal járnak a szlovákiai vendégek. Győr még nem képes 

maradéktalanul ellátni a határtérség turisztikai térszervező központi szerepét. A győri 

városfejlesztési politika egyik célja az egészséggazdaság megerősítése, mely a fogászati 

mellett a wellness- és gyógyturizmus határon túli további fellendülését hozhatja. Győr 

országos szintű sportváros, az önkormányzat mindenkori költségvetésének legalább 1 

százalékát az élősport támogatására fordítja. A győri sportsikerek (Audi ETO KC, ETO Futsal 

Club, Győri ETO FC, Győri Vízisport Egyesület) már ma is vonzanak csallóközi nézőket, de a 

további együttműködések megnövelhetik a nézőszámokat. 

A közszolgáltatások terén jelentős kihasználatlan potenciálok rejlenek még a bölcsődei, 

óvodai, idősellátási és oktatási kapacitások összehangolásában, különösen az egészségügyi 

szférában. Mindezek kapcsán megvan a lehetőség Győr határon átnyúló vonzáskörzetében 

egy nagyvárosi közszolgáltatási térség megteremtésére. Győr agglomerációjában több 

funkció esetén is átfogó alapkutatásra, szükséglet- és igényfelmérésre van szükség. Egy 

félmillió lakosú határon átnyúló nagyvárosi régió kellő tömeget képez a térségi szinten 

összehangolt közszolgáltatás-fejlesztésre. Mivel egyes szakterületeken és településeken 

kapacitás-, szakember-, forrás- és információhiánnyal kell megküzdeni, az egymásra épülő 

szolgáltatási kínálat megteremtése, a funkciókhoz való hozzáférésben rejlő egyenlőtlenségek 

csökkentése, a szolgáltatásokat biztosító ellátórendszer tagjai közti információáramlás 

ösztönzése segíthet a kohézió erősítésében. 

A közszolgáltatások közül jelentős számú határon túli igénybevételt generál a középfokú és 

felsőfokú oktatás. A tanulói ingázás arányaiban kevesebb tanulót érint (osztályonként 

néhány főt), mint a felsőoktatás. A felsőoktatás terén a hallgatói migrációt elsősorban a 

választott szak határozza meg, míg kisebb súllyal szerepel az anyanyelven való tanulás 

lehetősége. A Széchenyi István Egyetem az anyanyelven továbbtanulni kívánó szlovákiai 

magyarokat nagymértékben vonzza, Győrben mintegy 340 szlovákiai hallgató tanul. Ennek 

ellenére Győr csak a harmadik-negyedik legnépszerűbb célpont Nyitra, Pozsony, 

Révkomárom és Nagyszombat mellett. 

Ahogy említettük, vonzóerőt jelenthet a szlovákiai oldal számára Győr egészségügyi ellátó 

intézményeinek szolgáltatási spektruma, mely tekintetben kiemelkedik a Petz Aladár Megyei 

Oktatókórház: mind az egészségügyi szolgáltatások köre, mind pedig az infrastrukturális és 
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humán erőforrás kapacitás meghaladja a dunaszerdahelyi intézmény adottságait, miközben 

Nagymegyer, Felbár és Somorja nem rendelkezik saját kórházzal. A határon átnyúló 

betegellátási rendszer kialakítása terén alapvető változást hozhat az Európai Bizottság és a 

Tanács 2011/24/EU irányelve, amely rendelkezik a külföldi egészségügyi ellátáshoz való 

hozzáférés, illetve az ellátás költségeinek visszatérítésével kapcsolatos szabályokról, hatálya 

kiterjed a betegek határon átnyúló egészségügyi ellátására, tekintet nélkül annak 

szervezésére, végrehajtására és finanszírozására, illetve az alkalmazás korlátaira. A növekvő 

betegforgalom fogadására és ellátására való felkészülés mellett előnyös lenne a győri és a 

dunaszerdahelyi intézmények tevékenységének összehangolása. A kórházak szolgáltatási 

portfólióinak harmonizációjával, az ellátási körzetek újragondolásával, illetve a 

humánerőforrás képzés és felhasználás terén való együttműködés megteremtésével a 

térségi egészségügyi ellátás hatékonysága és gazdaságossága jelentősen növelhető. A 

Győrben tervezett egészség- és rekreációs központ kialakítása, az alternatív gyógyászati 

központ, valamint a sportgyógyászati és edzőközpont létrehozása, továbbá a 2017. évi 

Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál sport infrastruktúrájának fejlesztése komoly 

vonzáspotenciált gyakorolhat az egészségügy és a sport terén. 

Az EGTC közvetlen szomszédságában található Közép-Európa legdinamikusabban fejlődő 

városrégiója, Pozsony. Pozsony a szlovákiai tagtelepülések elsőszámú központja, erős 

gazdasági funkciói miatt munkaerő-piaci szempontból különösen Somorját, de Felbárt, 

Dunszerdahelyt, Nagyudvarnokot és Nagymegyert is képes maga köré szervezni. Somorját 

leszámítva egyedül a kereskedelmi, kulturális és szórakozási funkciók terén veszít 

elsőbbségéből Győr javára. Agglomerációja Somorját integrálva Felbár és Dunaszerdahely 

felé fokozatosan terjeszkedik. Az elmúlt bő egy évtizedben Pozsony szuburbanizációja 

határon átnyúló agglomeráció megszületéséhez vezetett, mely trendszerűen növekszik 

Mosonmagyaróvár irányába. A tagtelepülések közül Mosonmagyaróvárt, Mosonszolnokot és 

Dunakilitit elérő szuburbanizáció nyomán egy Pozsonnyal mind szorosabb funkcionális 

kapcsolatban lévő elővárosi zóna kezd kialakulni, melynek településhálózati kapcsolatait a 

Magyarországra települő szlovákok ingázásai erősítik. 

Az agglomerációs helyzetből fakadó tervezési feladat a közszolgáltatások aránytalan 

használatának kezelése e térségben. A Pozsonyba ingázó munkavállalók és tanulók komoly 

többletterheléssel veszik igénybe a térség közlekedési infrastruktúráját, azonban mivel 
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lényegében alvótelepülésnek tekintik a magyarországi lakhelyüket, nem veszik igénybe a 

helyi kulturális, szociális funkciókat, továbbá szlovákiai munkahelyük révén a helyi 

adóterhekből sem vállalnak részt. A magyar oldali települések számára komoly területi 

kihívást jelent a szlovák főváros szuburbanizációjára való reagálás. Már most látszik, hogy a 

bölcsődei, óvodai és általános iskolai kapacitások bővítésére, településközi összehangolására 

van szükség. A Pozsony vonzáspotenciáljához való kapcsolódás megteremtése, a határon 

átnyúló agglomerációval fenntartott stratégiai partnerségi viszony kialakítása egyre 

fontosabbá válik.  

A városi szolgáltatások aszimmetrikus igénybevételére jellemző, hogy a pozsonyi funkciókat 

földrajzi közelségük és magas hierarchiaszintjük ellenére a Pozsonyból kitelepülőkkel 

szemben nagyon korlátozott mértékben veszik igénybe a magyar állampolgárok. Pozsony 

még Mosonszolnok számára sem jelent valós vonzerőt. A hatalmas potenciál 

kihasználatlansága mögött a történelmi sérelem, az ismerethiány, illetve a gyenge szlovák 

nyelvismeret áll. A szlovák főváros piaci alapú szolgáltatásainak igénybevételét a magyar 

oldal számára kedvezőtlen valutaárfolyam is gátolja. Mosonmagyaróvárról mindössze a 

speciálisabb szakáruházak (pl. IKEA) miatt járnak át egyesek Pozsonyba. A még erősíthető, 

határon átnyúló relevanciával bíró funkciók terén kiemelkedik a nemzetközi repülőtér, az 

ipari-logisztikai funkció, illetve az egyetemi oktatás, mely a nyugat-szlovákiai és 

magyarországi felsőoktatási intézményekkel együtt (pl. Nagyszombat, Nyitra, Komárom, 

Győr, Mosonmagyaróvár, Sopron) közös oktatási-képzési funkcionális régiót képezhet. 

Mosonmagyaróvár a határtérség tagtelepüléseit tekintve a Győrt követő második 

hierarchiaszinten helyezkedik el. Alközpontként a Mosoni-sík térségének legfontosabb 

települése. Elméleti vonzáskörzete csak minimálisan terjed át a határon, leginkább a 

Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás települései tartoznak gravitációs 

vonzásterébe (a tagtelepülések közül Mosonszolnok, Dunakiliti, Kimle, Halászi és Mecsér). 

Vonzereje döntően a szociális szolgáltatásokra, a gyermek- és családvédelemre, a hátrányos 

helyzetűek oktatására, a hulladékkezelésre és a közművelődési szolgáltatásra terjed ki. 

Vonzásköretének további kiterjedését erősen gátolja Pozsony közelsége, míg Pozsony 

vonzerejét az államhatár adminisztratív gátja csökkenti le. A bevásárlóközpont, hipermarket, 

konferenciaközpont és hotel funkcióit veszik jelentős mértékben igénybe a határ 

túloldaláról, de adott a lehetőség a turizmusban (konferenciaközpont- és fürdőfejlesztés) és 
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az oktatásban is vonzáskörzetének megerősítésére. A gyógyturisztikai funkciók fejlesztésére 

alapot ad a számos külföldi (főként osztrák) páciensre alapozó fogászat és plasztikai 

sebészet, illetve a hazaiakon túl döntően szlovák vendégek látogatta termálfürdő. A város az 

egészségügyi szolgáltatások bővítését tervezi, melynek keretében az egy-két napos 

szolgáltatások helyett több napot igénybevevő balneológiai kezelésekre kerülhet sor. A határ 

túloldalán lévő településekkel intézményi és kulturális kapcsolatokat a magyar-magyar 

kooperációk jellemzik. 

Az Arrabona EGTC szlovákiai oldalán Dunaszerdahely Mosonmagyaróvárhoz hasonlóan 

alközpontot képez. Mivel a szlovák településhálózat főközpontja, Pozsony kívül marad az 

együttműködés területén, Dunaszerdahely áll az EGTC szlovákiai településhierarchiájának 

csúcsán. A Csallóköz központjaként vonzáskörzete kórháza révén az egészségügyben, járási 

székhelyi funkciójából adódóan a közigazgatásban, valamint az alapfokú és középfokú 

oktatásban érvényesül. Nagyudvarnok szoros funkcionális kapcsolatban áll a csallóközi 

várossal. 

A szlovákiai tagtelepülések közül minimális mértékben egyedül Somorja elméleti 

vonzáskörzete terjed át a határon. Somorja még alvóváros Pozsony árnyékában, azonban 

bolygóvárossá fejlődésének első jelei is megmutatkoznak. Somorja egyetlen funkciója sem 

lát el jelentős számú magyar lakosságot, ezért funkcióit Pozsonnyal összehangolva jelentősen 

fejlesztheti. A Pozsonnyal kialakítandó együttműködés jele, hogy a pozsonyi műszaki 

egyetem vegyi karának egyik részlegével gazdagodik a város funkcionális kínálata.  

Nagymegyer elsősorban lokális szintű központ, önálló vonzáskörzete gyenge, és leginkább az 

oktatásra és a turizmusra terjed ki. Viszonylagos funkciószegénységéből adóan az e két 

területen történő specializáció jelenti a kitörési pontokat. A nagymegyeri turisztikai funkciók 

közül messze kiemelkedik látogatottságával a fürdő, melyet győri párjának megépülése előtt 

jóval több magyarországi vendég látogatott. Jelenleg főleg a cseh turisták dominálnak. Az 

oktatási funkciók terén a megyei fenntartású, kollégiummal is rendelkező kereskedelmi 

akadémiára 30-40 kilométeres távolságból is ingáznak. A szlovák oldali tagtelepülések közül 

Nagymegyer tartja fenn a legszorosabb településhálózati kapcsolatokat Győrrel, ezért a 

magyar regionális központtal történő funkcionális integráció járható út lehet. Mivel a 

városban nem épült ki kórház, és hiányzik a szemészeti ellátás, a győri egészségügyi 

intézményekkel való együttműködésnek is van alapja. 
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Ahogy a fentebbiekből kiderülhetett, az államhatár ma még éles erősen megszűri az éledő 

térbeli kapcsolattartásokat, és határt szab a természetes térszerveződéssel szemben. Ez azt 

jelenti, hogy az elméleti vonzáskörzeti viszonyokat felülírja az állami térszervezés, és az 

adminisztratív tényezők nagyban korlátozzák a határon átnyúló vonzáspotenciál erősödését. 

Összességében az államhatárnak még igen erős elválasztó funkciója van a településhálózati 

térkapcsolatok alakulásában; ezért is igaz, hogy a magyar oldali települések főközpontja 

Győr, míg a szlovák oldalé egyértelműen Pozsony. 

Ahogy utaltunk rá, adottak a feltételek a Közép-Európa legdinamikusabb határon átnyúló 

policentrikus nagyvárosi régiójának (CENTROPE) részét képező két nagyváros, Pozsony és 

Győr potenciálja révén az EGTC területi kohéziójának erősítéséhez. A nagyvárosi térszervező 

erők érvényre jutását azonban több tényező is erősen korlátozza. A határon túli lakosság 

városi szolgáltatásokkal való ellátásához elengedhetetlen az integrált határon átnyúló 

elővárosi közösségi közlekedési rendszerek kialakítása, egy területi gazdaságosságot 

figyelembe vevő funkció-megosztási szisztéma. A városi funkciók határon túli elérhetőségét 

nem csupán infrastrukturális, de adminisztratív és finanszírozási értelemben is biztosítani 

szükséges. Ennek megfelelő eszközeként jelenhet meg az Arrabona EGTC. A társulás olyan 

sajátos településföldrajzi helyzetben van, ahol egy harmonikus város-vidék partnerség 

alakítható ki. A területi kormányzás keretében az eddigi gyakorlat többnyire az volt, hogy a 

központi városok alig tekintettek túl közigazgatási területükön, és csak részben kezelték 

funkcionális egységként városukat és vonzáskörzetüket. Az Arrabona EGTC olyan kedvező 

településhálózati feltételeket kínál, ahol a nagyvárosok közti övezet és a két főközpont is 

képes lehet a funkcionális specializációra, melyre már vannak működő példák (pl. Kunsziget–

Győr). Mivel Győr tagja az EGTC-nek, e helyzeti energiát képes lehet a társulás kihasználni. 

Győr (és Pozsony) szerepe az együttműködésben a magasabb hierarchiaszintű, városi 

központi funkciók (ipari-logisztikai központ, középfokú oktatás, felsőoktatás, színház, 

turisztikai központi szerepkör stb.) erősítésére terjedhet ki, míg a vonzáskörzetbe tartozó 

települések alapszolgáltatásaik kiépítése mellett a nagyvárosok közelségéből eredő puffer 

funkciókat, kiegészítő városkörnyéki szolgáltatási köröket vehetnek fel (pl. rekreációs, 

turisztikai, sport funkciók). 
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2.1.3. MEGLÉVŐ ÉS POTENCIÁLIS HATÁRÁTMENETEK 

 

A határátmenetek alapvetően befolyásolják az Arrabona EGTC területi kohézióját. 

Összességében a térség észak-déli irányú belső kapcsolattartási lehetőségei szűkösek, 

intenzív átjárásra csak az EGTC keleti és nyugati peremein biztosít lehetőséget az 

infrastruktúra. Miközben a közúti kapcsolatok átlagos távolsága az egyes nyugat-európai 

országhatárokon 7-8 kilométer, ezzel szemben magyar-szlovák viszonylatban ez az érték 25 

kilométer. Az EGTC térségének átjárhatósága még kedvezőtlenebb, e határszakaszon a Duna 

erős elválasztó funkcióval bír. A Rajka–Dunacsún és a Vámosszabadi–Medve közötti 

határátkelők fekszenek egymáshoz a legközelebb, azonban a köztük lévő közúti távolság így 

is eléri a 60 kilométert. A Szigetköz és a Csallóköz központ részein teljesen hiányoznak a 

közúti és vasúti átkelők. Az említett térségben az EGTC belső kapcsolattartását rendkívül 

megnehezíti a bősi vízerőmű üzemvíz-csatornája és víztározója. Dunakiliti és a tőle 

légvonalban 6-7 km-re elterülő Somorja között – útvonaltól függően – 55-70 km a közúti 

távolság. A tagtelepülés Vámosszabadi határátkelőjétől a következő híd nyugatra Pozsonynál 

mintegy 55, míg keletre Komáromnál közúton kb. 50 km-re épült ki. A határátmeneti pontok 

hiánya hátráltatja a határon átnyúló fejlesztési hatások érvényre jutását, a területi potenciál 

kiaknázását, de a gazdasági és társadalmi kohézió megerősödését is, a Duna áthidalása az 

üzemvíz csatornák miatt ezen a szakaszon ráadásul még közös szándék mellett is különösen 

nehézkes. 
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16. ábra A meglévő és tervezett határátmeneti pontok az Arrabona EGTC térségében 

A magyar-szlovák határszakasz forgalmi viszonyaival kapcsolatos vizsgálatok16alapján 

kiemelésre kerültek azok a különböző típusú határmetszési pontok, melyek nagy szerepet 

tölthetnek be a kohézió erősítésében. Ez alapján az Arrabona EGTC számára a két 

legnagyobb jelentőségű átkelő az M15-ös rajkai átkelési pontja, valamint a Vámosszabadinál 

átívelő Duna-híd. Fontos funkciójuk a nemzetközi szintű távolsági forgalom lebonyolítása. A 

három rajkai határátmeneti pont lényeges szerepet játszik a határon átnyúló agglomerációt 

kialakító Pozsony elővárosi forgalmában is csakúgy, mint a vámosszabadi híd Győr szlovákiai 

vonzáskörzetének elérhetőségében. 

Az Európa Unióhoz, illetve a Schengeni Övezethet való csatlakozással már hosszú évek óta 

növekszik a határmetsző forgalom mérete. Az M15-ös és a D2-es autópályát összekötő rajkai 

határátkelő a szlovák-magyar határtérség messze legforgalmasabbika (19567 E/nap/2 irány). 

A súlykorlátozás nélküli átkelő logisztikai jelentősége messze kiemelkedő, ennek jeleként 

már számos árufuvarozásban és raktározásban érdekelt gazdasági szereplő építette ki 

                                                           
16 A KÖZOP-hoz illeszkedő projektek határmetszési szakaszainak megvalósíthatósági tanulmány szintű feltárása, 
azok hálózati hatásainak vizsgálata a magyar-szlovák határszakaszon (KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0010) 
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kapacitásait a két gyorsforgalmi út közvetlen közelében. A 150. sz. főút és az I/2 sz. út közötti 

átmenet az Arrabona EGTC térségének harmadik legforgalmasabb átkelője (3178 E/nap/2 

irány), melyre vonatkozóan 3,5 tonnás személy- és teherforgalmi korlátozás van érvényben. 

Ez a határátkelő az előbbiekhez hasonlóan fontos szerepet játszik a Pozsonyba történő 

ingázás kiszolgálásában. A Rajka környékére kiköltözött pozsonyi családok gyerekei ma már 

tömegesen lépik át a határt Szlovákia irányába, emiatt a napi rendszerességű utazások 

indoka jellemzően az iskolai tanulmányok folytatása. A szintén 3,5 tonnás korlátozás alatt 

álló, Rajka és Dunacsún között az 1409. j. országos közút végpontjánál fekvő határátmenet a 

határtérség legkisebb forgalmú átkelője, mindössze lokális és kistérségi szintű forgalmat 

bonyolít le (513 E/nap/2 irány). 

A Vámosszabadi és Medve közötti híd a 14. sz. főutat, valamint az I/13 sz. utat 

összekapcsolva a rajkai gyorsforgalmi átkelőt követően a második legnagyobb méretű 

forgalommal rendelkezik (7251 E/nap/2 irány) a határtérségben. Az M15-öshöz hasonlóan 

súlykorlátozás nélküli forgalomra van lehetőség a hídon, ezért a forgalom egyharmadát 

tehergépkocsik adják. Fontos kiemelni, hogy a szlovákiai telephelyű járművek utasai a 

rendelkezésre álló adatok alapján e határátkelőnél lépik át legnagyobb arányban a határt 

vásárlási céllal (32%), miközben 21%-os arányával a munkavállalás alacsonyabb részesedést 

képvisel. A határon átnyúló betegellátási rendszer kiépítésére alapot adhat, hogy a heti 

gyakoriságú utazásokat jelentős számban az egészségügyi szoláltatások generálják. A 

Vámosszabadinál fekvő híd több szempontból is kulcsfontosságú a térség kohéziójának 

erősítésében. Győr határon átnyúló vonzáspotenciáljának kiaknázása elképzelhetetlen a híd 

nélkül, melynek áteresztő-kapacitása és műszaki állapota már egyre kevésbé elégíti ki a 

kohéziós célokat. Az átkelő – a rajkai átmenetekhez hasonlóan – infrastrukturális alapját 

képezi annak, hogy a térségi nagyváros gravitációs vonzáskörzete kiterjedhessen, a városi 

szolgáltatások és funkciók elérhetőek legyenek, illetve, hogy végső soron egy területi 

gazdaságosságnak megfelelő funkció-megosztási rendszer alakulhasson ki. 

A kapcsolattartási hiányok felszámolása érdekében a közelmúltban növekvő hangsúlyt 

kaptak a kompok és révek, azonban kiépítésük és fenntartásuk költségei megkérdőjelezik 

megvalósíthatóságukat és gazdaságos üzemeltetésüket. Dunaremete (Lipót) és Bős között 

naponta két alkalommal működne az egyetlen állandó, autók szállítására is alkalmas 

kompösszeköttetés az egész határszakaszon, de a komp egy műszaki probléma 
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következtében kormányozhatatlanság miatt szünetelteti tevékenységét. 

A határon átnyúló közlekedési infrastruktúra fejlesztésének kiemelkedő jelentőséget 

tulajdonítanak térségi és állami szinten is. 2013. július 2-án Magyarország és a Szlovák 

Köztársaság Kormánya által aláírt Együttműködési Szándéknyilatkozat alapján 25 új 

határátkelő építését tervezik, melyek közül három (Dunakiliti–Doborgaz, Vének–Csicsó, 

Gönyű–Kolozsnéma) közvetlen hatást gyakorolna az Arrabona EGTC területére. 

A Dunakiliti–Doborgaz komp üzembe helyezése esetén a Mosonmagyaróvár és 

Dunaszerdahely közötti távolság mintegy 18 kilométerrel rövidülne, viszont a várható 

forgalmi értékek az előbb hivatkozott, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által 

megrendelt rész-megvalósíthatósági tanulmány szerint alacsonyak (2016-ban 34 jármű/nap). 

A hosszú távú fenntarthatóság érdekében komp helyett várhatóan egy gyalogos és 

kerékpáros híd építésével kell számolni, mely kiszolgálná a két nagyváros közti térség 

turizmusának, illetve rekreációs funkcióinak erősítését. A projektdokumentáció 2015-re 

készülhet el, a híd építése pedig optimális esetben 2016-ban kezdődhetne. A kerékpáros 

átmenetek sűrítésében összességében még nagy lehetőségek rejlenek, mivel 

költséghatékony és fenntartható módon képesek hozzájárulni a határ két oldalának 

összekapcsolásához. 

Mind a véneki, mind a gönyűi komp a vámosszabadi és a komáromi hidak között nagyjából 

félúton valósulna meg, mintegy megfelezve a két átmenet közti 50 km-es távolságot. A 

gönyűi átkelő várható napi átlagos forgalma alacsonyabb, mint a véneki, 2030-ra mindössze 

2 jármű/napra csökken. A véneki átkelő megvalósítását a gönyűinél valószínűbbnek lehet 

értékelni, mivel kedvezőbb hálózati helyzetben van, mint Gönyű. 

A határátmenetek sűrítésén túl egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert a városi funkciók 

elérhetőségéhez, az ingázás megalapozásához szükséges közösségi közlekedési 

összeköttetések. A határon átnyúló közösségi közlekedési kapcsolatok létrehozása erősíti a 

településhálózat területi kohézióját is; lehetőséget biztosít a város-vidék partnerség, a 

központi és a puffer funkciók működtetésére. A határtérség közösségi közlekedési 

viszonylatainak kiépítésében még jelentős potenciálok rejlenek (intermodális és 

interoperábilis rendszerek megteremtése, összehangolt menetrend, regionális jegy- és 

tarifarendszer, valós idejű utas-tájékoztatás stb.). Elkezdődött egy folyamat, mely egy 

hatékony határon átnyúló közösségi közlekedési rendszer megteremtésének irányába 
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mutathat. Különösen a pozsonyi agglomeráció és Győr elővárosi közlekedésének fejlesztése 

van napirenden. Győr kötöttpályás városi és elővárosi közlekedési rendszerének 

kialakításában, a vízi közlekedés beindításában, illetve egy intermodális csomópont 

kiépítésében érdekelt. 

A szlovák oldalnak kedvező forint-euro árfolyamszintek miatt a bevásárló turizmus, valamint 

Rajka környékén a hivatásforgalom növekedése gyors válaszokat vár. A magyarországi 

tagtelepüléseken fellépő munkaerőhiány orvoslása miatt egyes vállalkozások (pl. Audi, 

Federal Mogul, SICK) a határon túli településekről is igyekeznek munkaerőt toborozni. 

Azonban a munkavállalók buszos utaztatása plusz költségeket jelent a cégek számára, ezért a 

versenyképességet növelné, amennyiben új állandó viszonylatok jönnének létre a térségben. 

A pozsonyi szuburbanizáció Rajkára való kiterjedése késztette arra a pozsonyi közlekedési 

vállalatot, hogy 2010-től kezdődően 801-es szám alatt önálló viszonylatot szervezzen. A járat 

csúcsidőben fél óránként-óránként jár. A járat szerepe sajátos. Elsősorban a Rajkára 

kiköltözött elővárosi lakókat hordja be a szlovák fővárosba. Az utazás indoka Szlovákia felé 

41%-ban a munkavállalás, 20%-ban a hazautazás, de magas az iskolalátogatás is, 14%. Az 

ingázás és a tanulói migráció egyoldalúságát mutatja, hogy Magyarország felé 73%-os 

arányával a hazautazás dominál. 

Győri végállomással működik a Dunaszerdahely–Győr közötti autóbuszjárat. A viszonylat 

utasainak 75%-a tanuló korú. Az utazás indoka Szlovákia felé főként a hazautazás (82%), míg 

Magyarország felé a 64%-ot kitevő látogatás után 18%-kal a vásárlás, míg 9-9%-kal a munka 

és szabadidő következik. 

Győrt és Nagymegyert a hét négy napján köti össze buszjárat, amely egyre kevésbé felel meg 

az ingázási és idegenforgalmi szükségleteknek. A növekvő igényekre reagálva a 

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében 

Győr Nagymegyerrel közösen valósítja meg a „Nagymegyer – Győr menetrendszerű retúr 

buszjárat kialakítása az idegenforgalom és a foglalkoztatottság támogatása céljából” 

(HUSK/1101/2.3.2/0140) c. projektet. A cél, hogy napi hat járattal megteremtődjön a 

lehetősége a menetrend szerinti buszjárat beindításának bekapcsolva Izsapot, Csilizradványt, 

és Medvét. A próbaüzem előreláthatóan 2014 őszén indul. 

A közösségi közlekedés teljes egészében autóbuszok segítségével üzemel. Ennek ellenére a 
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vasúton történő közlekedés különösen fontos lenne Pozsony határon átnyúló elővárosi 

közlekedésének megszervezésében, illetve az EGTC területi kohéziójában meghatározó 

szerepet játszó két nagyváros összekapcsolása terén. 

A távolsági vonatokat, de főleg a kishatárforgalmi közlekedést a szlovák fél az utóbbi 

időszakban nem támogatta, így a Rajkánál kilépő vonatok kikerültek a menetrendből. A 

szlovák fél jelezte, hogy nem kívánja közszolgáltatásként megrendelni a Rajka–Pozsony 

viszonylatot, az üzemeltetést csak üzleti alapon biztosítanák. Ennek következtében jelenleg 

Rajkáig lehet vonattal Győrből a szlovák főváros felé utazni, a kevés számú közvetlen járat 

miatt a legtöbbször Hegyeshalomban történő átszállással. Mindezek ellenére a két nagyváros 

között létezik utazási igény (üzletemberek, a Volkswagen-csoport dolgozói, egyetemisták, 

turisták) a viszonylatra. A vasúti pálya és a motorvonatok jellemzői akár egy órás menetidőt 

is képesek lehetnek biztosítani a két város között. A távlati tervek között szerepel 

Dunaszerdahely és Győr vasúti híddal való összekötése, mely erősítené a győri agglomeráció 

térszervező potenciálját, és szorosabbá fűzné a két város közti funkcionális kapcsolatokat. 

A személyhajózás az utas-szállításban marginális jellegű, a nagyvárosi agglomerációk 

környezetében a vízi közlekedés még nem teljesen integráns része a közösségi közlekedési 

hálózatnak, viszont komoly előrelépések történtek az elmúlt néhány évben. A térségi 

szereplők fontos szerepet szánnak a „dunai buszközlekedésnek” (Dunajbus/Dunabusz), a 

projekt megvalósíthatósági tanulmánya elkészült. Alapja a Bécs és Pozsony között már 

közlekedő járat. Átfogó célja a pozsonyi agglomeráció belső közlekedési kapcsolatainak 

javítása, specifikus célja pedig a munkaerő-áramlás és a turizmus feltételeinek javítása. A 

projekt keretében a pozsonyi agglomeráció Duna menti településeit felfűző közösségi 

közlekedési rendszer kialakítására kerül sor először egy pilot projekt keretében Somorja és 

Pozsony viszonylatában, másrészt a későbbiekben Dunakiliti, Rajka és Dunacsún között. 

Távlatilag a tapasztalatok beépítését követően a vízibuszos hálózat a győri agglomeráció 

irányába is kiterjeszthetővé válik, javítva a két nagyváros közlekedési összeköttetését és 

erősítve munkaerő-piaci vonzáskörzeteik integrációját. 

A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat vezetésével jelenleg is folyik a bősi vízlépcső 

körtvélyesi víztárolójának körzetében a határt átszelő gyorsjáratú hajójáratok („Duna-

buszok") beindításának vizsgálata, a projekt (HUSK/0901/2.4.2/0239) keretében kidolgozzák 

az erre a célra tervezett hajók műszaki terveit is. A projekt tervezési fázisban tart, 
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megvalósulására 2015 előtt nem kerül sor. 

A határtérség területi kohézióját nagymértékben gyengíti az alacsony határátmeneti sűrűség, 

melynek hátterében a Duna, valamint a bősi vízerőmű erős elválasztó funkciója áll. 

Súlykorlátozás nélküli, nagytérségi jelentőségű, forgalmas és gyors áthaladást biztosító 

átkelők csak az EGTC két peremén épültek ki. A nemzetközi távolsági teherforgalmat és 

elővárosi forgalmat lebonyolító határátkelők jelenléte erősíti a határtérség kohézióját. Az 

állami és helyi szinten is felismert észak-déli kapcsolattartási hiányokra, kedvezőtlen belső 

elérhetőségi viszonyokra reagálva új határmetsző infrastruktúrák állnak tervezés alatt. 

Azonban az új, közúti forgalmat átengedni képes átkelő-típusok kialakítását a 

természetvédelmi korlátozások mellett a költséges megvalósítás és az üzemvíz-csatorna igen 

megnehezíti.  

A határtérség bővelkedik potenciális közösségi közlekedési összeköttetésekben, melyek 

számára a kellő utasforgalmat az élénkülő határon átnyúló turista- és hivatásforgalom, 

valamint tanulói migráció is megteremtheti. Hosszabb távon egy határon átnyúló közösségi 

közlekedési rendszer alakítható ki, különösen Győr (és Pozsony) városi és elővárosi közösségi 

közlekedésének fejlesztése járhat kohézióerősítő hatással. A közelmúltban beindított 

autóbuszos viszonylatok jó gyakorlatokként szolgálnak, és erősítik a határtérség kohézióját. A 

meglévő potenciálok ellenére jelenleg nincsen vasúti és vízi közösségi közlekedési 

összeköttetés a határ két oldala között, de gyengíti a területi kohéziót a meglévő járatok 

összehangolatlansága is.  
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2.1.4. MEGLÉVŐ INTÉZMÉNYKÖZI KAPCSOLATOK 

 

Az intézményközi kapcsolatok léte és azok jelentősége egy adott térségben kiemelkedően 

magas. Ennek oka, hogy ezek az együttműködések képesek a térségben folyó társadalmi és 

gazdasági folyamatok összehangolására, egy magasabb szintű információáramlás és 

munkamegosztás megalapozására, így a térség versenyképességének növelésére, tehát 

összességében a területi, társadalmi és gazdasági kohézió erősítésére. 

Magyarországon a 2012-es önkormányzati törvénymódosítás jelentős intézményi 

változásokat hozott. Jogszabály erejénél fogva egyes intézmények, mindenekelőtt az alap-, 

és középfokú iskolai ellátást biztosító intézmények fenntartása és fejlesztése kikerült az 

önkormányzatok feladatköréből, jelenleg ezt a feladatot elsősorban a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ látja el. Mindez egy centralizáltabb intézményi struktúrát 

jelent, mely alapvetően hátráltatja a (határon átnyúló) intézményközi kapcsolatok 

kialakulását és erősödését, emellett korlátolja a települési önkormányzatok ráhatási 

lehetőségét az intézményi együttműködésekre. 

A továbbra is az önkormányzatokhoz tartozó közintézmények esetében a fenntartási 

költségek mérséklése sajátos intézményi formák létrejöttéhez vezetett. Bizonyos esetekben 

egy vezetés alá került több intézmény, az egyes szakfeladatokra a tagintézmények 

specializálódtak, máskor önálló intézmények között a párhuzamos szolgáltatásokat 

igyekeztek felszámolni. Az EGTC térségében körjegyzőség jött létre többek között Abda, 

Ikrény és Börcs; valamint Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget részvételével; továbbá 

Bágyogszovát Töltéstavával alakított közös önkormányzati hivatalt. Nagyudvarnok 

önkormányzata tagja a Hét Határ Önkormányzati Szövetségnek, mely a határon átívelő 

önkormányzati együttműködések támogatására, segítésére jött létre.17 

A családgondozás és gyermekvédelem területén számos település intézményei működnek 

együtt; Rábapatona a téti járás településeivel, Győrújbarát Nyúl településsel alakított 

társulást a fenti szolgáltatások ellátására. Az ikrényi gyermekjóléti intézmény a Győrtől 

északnyugatra fekvő településeken nyújt szolgáltatást, többek között Abdán, Börcsön, 

Dunaszegen, Kisbajcson, Vámosszabadin és Győrújfalun. Az oktatási intézményekre jellemző, 

                                                           
17 http://hethatar.eu/ 
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hogy közösen szerveznek tanulmányi versenyeket, sportrendezvényeket, szakmai 

tapasztalatcseréket akár határon átnyúló jelleggel; ezek az intézményközi 

együttműködéseknek egy speciális változataként tarthatóak számon. 

Az egészségügy terén a győri Petz Aladár Megyei Oktatókórház és a dunaszerdahelyi 

intézmény (Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda) között mutatkozik együttműködés. A 

Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 2010-2011-

ben valósították meg a „Sürgősségi egészségügyi ellátás fejlesztése a „Hármas Duna-Vidék” 

Eurorégióban a Győr-Dunaszerdahely tengely mentén” című projektet. A 400 ezer eurós 

projekt egyik eleme egy közös katasztrófavédelmi szimulációs gyakorlat volt, valamint egy 

tanulmány, mely bemutatja a határon átnyúló egészségügyi együttműködés jogi, pénzügyi és 

szakmai feltételrendszerét. Emellett két darab mentőautó, egy inkubátor beszerzése vált 

lehetővé, illetve egy konferencia és egy két napos képzés került megrendezésre. A projekt 

lezárása óta az együttműködés folyamatosan gyengül, annak ellenére, hogy számos 

társadalmi és gazdasági tényező indokolja a szoros egészségügyi együttműködést.18 

Szintén a magyar – szlovák program támogatásával valósul meg az a közlekedésfejlesztési 

projekt, mely a Győr és Nagymegyer közötti közvetlen közösségi közlekedés kialakítását 

támogatja, naponta több buszjárat elindításával. A projektpartnerek, Győr Megyei Jogú 

Város Önkormányzata és Nagymegyer Önkormányzata, 2 db autóbusz beszerzésén, 

megfelelő útvonal és menetrend kialakításán, valamint az új buszjárat népszerűsítésén 

dolgoznak. A két várost összekötő járat érinteni fogja Izsap, Csilizradvány, Balony és Medve 

községeket is, a próbaüzem várhatóan 2014 őszén indul.19 

Az EGTC területén az egyes önkormányzati együttműködések kiterjednek a víz- és 

hulladékgazdálkodás területére. Mosonmagyaróvár Önkormányzata 1994-ben alapította 

meg az AQUA Szolgáltató Kft.-t, melynek tulajdonosi tagsága azóta kibővült: tulajdonos lett 

többek között Levél, Hegyeshalom, Máriakálnok és Dunakiliti. A társaság jelenleg 23 

település – köztük az EGTC egyes tagtelepülései – számára biztosít ivóvíz- és 

szennyvízszolgáltatást.20 A Szigetközi Vízszolgáltató Nonprofit Kft. (korábban KHT.) 11 

önkormányzat, többek között Kimle és Halászi község önkormányzatának részvételével 

                                                           
18 http://www.petz.gyor.hu/index.php?inc=hirek&MId=73 
19 http://innovacio.gyor.hu/article/nagymegyer_gyor_retur_buszjarat.html?rss 
20 http://www.aquakft.hu/cegtortenet 
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alakult meg 1996-ban. Az intézmény feladata szintén a víztermelésre, -kezelésre, elosztásra, 

valamit szennyvízelvezetésre és kezelésre terjed ki.21 A térségi hulladékgazdálkodásért, a 

szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséért és működtetéséért, valamint az ökológiai 

szemléletformálásért a Mosonmagyaróvári és a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulásai felelnek.22,23 Szlovák oldalon Somorja vezetésével, hasonló céllal 

jött létre a Felső-Csallóközi Hulladékgazdálkodási Társulás, melynek további 26 a 

dunaszerdahelyi és a szenci járáshoz tartozó település a tagja.24 De vannak kezdeti 

elképzelések egy a három csallóközi város (Dunaszerdahely, Somorja, Nagymegyer) köré 

szerveződő közös kommunális hulladékgyűjtés megvalósítására és e nyersanyag közös 

bioenergetikai hasznosítására is. Szintén a környezetvédelem jegyében valósult meg a 

Szigetközi Természetvédelmi Egyesület és Somorja város közös, „Szigetek közösen: 

hulladékmentesen” című határon átnyúló magyar-szlovák projektje. Az illegális 

hulladéklerakók kérdése közös probléma mind a Felső Szigetközben, mind a Felső 

Csallóközben. Ebből született meg egy közös határon átnyúló pályázat ötlete, melynek célja 

az illegális lerakatok felszámolásán kívül a lakossági tudatformálás útján az újabb lerakatok 

képződésének csökkentése.25 Tekintve, hogy a hulladékgazdálkodás Magyarországon és 

Szlovákiában is önkormányzati hatáskörbe tartozik, valamint a növekvő mennyiségű hulladék 

kezelése közös probléma, az EGTC szintjén való hulladékgazdálkodás megszervezése 

hatékony eszköz lehetne a probléma kezelésére. 

A térségben számos kulturális jellegű határon átnyúló együttműködés létezik. Ezek közül 

legjelentősebb a Győri Filharmonikus Zenekar és a dunaszerdahelyi Művelődési Központ 

közötti partnerség, melynek keretében a magyarországi zenekar fellépett az intézmény 

2013-as farsangi előadásán, valamint a 2013/2014-es évadban a hangversenybérlet-sorozat 

keretében további három hangverseny erejéig is együttműködnek. Emellett számos 

településközi, alapvetően kulturális célú együttműködés létezik (Győrújbarát- Nemesócsa, 

Kisbajcs – Csicsó, Csilizradvány, Kimle – Bős), melyek többnyire az emberek közötti 

személyes kapcsolatok kialakulását, erősítését segítik. Hasonló céllal jöttek létre a 

                                                           
21 http://www.szigviz.hu/ 
22 http://www.hulladek.gyor.hu/index.php?p=page@content&pid=2 
23 http://www.hulladek.mosonmagyarovar.hu/ 
24 http://www.parameter.sk/rovat/regio/2013/04/29/az-osztrak-peldat-koveti-csallokozi-hulladekgazdalkodas 
25 http://www.samorin.sk/hu/89-176/varos-szigetek_kozosenhulladekmentesen 

http://www.hulladek.gyor.hu/index.php?p=page@content&pid=2
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településközi és határon átnyúló tűzoltó, polgárőr egyesületek, valamint különböző 

sportkörök közötti partnerségek is, melyek igen gyakoriak a térségben. 

Összességében elmondható tehát, hogy bár a térségben találhatók működő intézményközi 

kapcsolatok, ezek többnyire elméletiek, gyakorlati megtestesülésük igen korlátozott. A 

határon átnyúló tartalmú intézmények közötti együttműködések pedig kimondottan 

alacsony szintűek, meg sem közelítik potenciális lehetőségeiket. Számos területen (pl. 

egészségügy, oktatás, kutatás, természetvédelem, vízügy, vállalkozás-támogatás, 

gazdaságfejlesztés, közösségi közlekedés, kultúra, sport stb.) kínálkoznak még a határon is 

átnyúló intézményi együttműködési lehetőségek, melyek által egy jobb területi 

gazdaságosság és erősödő társadalmi kohézió is elérhető volna. Az együttműködési szándék 

az esetek túlnyomó többségében adott, ennek ellenére a cselekvési fázisba csak ritkán 

lépnek át e kezdeményezések. A korábban említett okok miatt a probléma kezelése, a 

partnerségek tartalommal való megtöltése fontos lenne, melyre az EGTC teljes mértékben 

alkalmas eszközt jelent. 
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2.1.5. KOHÉZIÓT ERŐSÍTŐ TÉNYEZŐK – KOHÉZIÓT GYENGÍTŐ TÉNYEZŐK 

 

E rövid fejezetben a területi kohézió feltárását érintő előző fejezetek rövid összefoglalását, 

összegzését szeretnénk adni a jobb áttekinthetőség érdekében. A térség területi kohézióját 

gyengítő, illetve az azt erősítő tényezők és folyamatok felől közelítve kívánjuk az integrált 

fejlesztési stratégia kidolgozását megkönnyíteni. 

2. táblázat. Kohéziót erősítő tényezők – kohéziót gyengítő tényezők 

A térség kohézióját gyengítő tényezők, 
folyamatok 

A térség kohézióját erősítő tényezők, 
folyamatok 

tájgazdálkodási összehangolatlanság természetföldrajzi szempontból eleve 
meglévő középtáji egység, hasonlóság 

összehangolatlan energiahálózat a szélenergia, a napenergia és a geotermikus 
energia hasznosítása szempontjából kedvező 

éghajlati és földtani adottságok 

jelentősen módosított vízjárás (erős 
csatornázottság; jelentős számú kisebb 

méretű, sokszor mesterséges állóvíz; 
üzemvízcsatorna; Szigetköz ideiglenes 

vízutánpótlása) 

összefüggő és számottevő felszíni és felszín 
alatti vízbázis-kincsek; integrált 
vízgazdálkodási menedzsment 

létrehozásának közös (helyi) igénye 

területi védettségekből adódó, de 
országonként eltérő fejlesztési korlátozások 

a komplex vidékfejlesztés számára is 
hasznosítható, értékes élőhelyek megléte 

határoknál elgyengülő nagyvárosi 
térszervező potenciálok, kialakulatlan 
nagyvárosi együttműködési tengelyek, 

hálózatok 

az EGTC településhálózati csomóponti 
szerepe, kapcsolódási lehetőségek a határon 

átnyúló többközpontú nagyvárosi térség 
(CENTROPE), valamint a bécsi és budapesti 

metropolisz régió potenciáljához 

az együttműködéssel a potenciálistól 
elmaradó módon kapcsolódó nagyvárosi 

határon átnyúló vonzáskörzetek 

határon átnyúló természetes vonzáskörzeti 
potenciálok, a közös térkapcsolatok 

hagyománya, ideális településhálózati 
struktúra 

határ menti városi funkcionális 
összehangolatlanság 

reális lehetőségek a határ menti városi 
funkciók, szolgáltatási területek 
összehangolására – jobb területi 

gazdaságosság elérésének lehetősége 
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A térség kohézióját gyengítő tényezők, 
folyamatok 

A térség kohézióját erősítő tényezők, 
folyamatok 

alacsony határátmeneti sűrűség a kohézió erősítésében nagy szerepet betöltő 
határátmeneti pontok jelenléte (nemzetközi 

távolsági teherforgalom lebonyolítása, 
elővárosi forgalom kiszolgálása) 

centralizált intézményi struktúrák, a helyi 
önkormányzatok kevésbé tudnak hatni az 

intézményi együttműködésekre 

sajátos, hatékonyságnövelési céllal 
létrehozott intézményi társulások, melyek a 

feladat- és funkciómegosztást szolgálják 
(közös oktatási, szociális, kulturális 

intézmények) 

alacsony szintű, elméleti szinten létező 
(határon átnyúló) intézményközi kapcsolatok 

létező és erősíthető együttműködési szándék 
a helyi szereplők részéről 

 

Számottevő összetartó erő rejlik a táji összefüggések mezőgazdasági értelemben (is) vett 

kiaknázásában, akárcsak a közös vízgazdálkodás, árvíz- és belvízvédelem megvalósításában; 

mely területek ma még koránt sincsenek megfelelőképpen összehangolva a két oldal között, 

igaz e tevékenységek nem minden esetben értelmezhetők a lokális szint kompetenciájaként. 

Az egész térséget erősen összefűzik jórészt azonos természeti adottságai, vízrajzi, éghajlati, 

talajtani és tájképi értelemben egyaránt. E közös pontok felismerése, illetve a lokális 

értelemben egymást kiegészítő táji funkciók megtalálása alapját képezheti a régió területi 

összetartozásának.  

Szintén a területi kohéziót erősítő tényezőként jelenne meg, ha a meglévő természetes 

határon átnyúló nagyvárosi vonzáskörzeti potenciálok és területfejlesztési hatásaik jobban 

kapcsolhatóvá válhatnának az együttműködés alsóbb hierarchiájú településkapcsolati 

rendszerével. Ennek a folyamatnak összhangban kellene állnia a városi funkciók megfelelő 

megoszlásával. Ezáltal elérhetővé válna egy kiegyenlítettebb funkció-eloszlási szövet 

kialakítása, ami pedig egy kedvezőbb közös területi gazdaságosság, egy egységesebb, 

vonzóbb térség megerősödésének irányába hatna. Funkcionális szempontból is fontos, hogy 

az Arrabona-térséget térszerkezeti szempontból megfelelő kitekintéssel, a környező 

nagyvárosi rendszerbe helyezve kell értelmezni. Ilyen megközelítésben nagyvárosi 

funkcionális puffer zónaként fejleszthető. 

A térség kohéziójának kibontakozását alapvetően gátolja a határátmenetek alacsony 
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sűrűsége, továbbá magyar oldalról a közösségi közlekedés országhatárokhoz való 

„ragaszkodása”. A határátmeneti pontok ésszerű gyarapítása és a határon átnyúló 

tömegközlekedési lehetőségek bővítése, fejlesztése éppen ezért e tekintetben pozitív 

hatással járna. 

A térség határon átnyúló intézményi együttműködései sem mennyiségi sem minőségi 

szempontból nem érik el a kívánatos, lehetséges szintet. E jelenségre mindenképp reagálnia 

kell a térség együttműködés-fejlesztését célzó stratégiának. 

E tématerületek mindegyike olyan beavatkozási felület, amely elhanyagoltsága esetén rontja 

a közös térszerveződés esélyeit, ezáltal gyengíti a régió nemzetközi versenyképességét, 

megfelelő fejlesztések megvalósítása esetén azonban e prioritások mentén jelentősen 

javítható a térség területi kohéziója. 
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2.2. GAZDASÁGI KOHÉZIÓ 

 

Egy terület népességmegtartó képessége nagyban függ annak gazdasági, foglalkoztatási 

potenciáljától. Ilyen módon természetszerű, hogy a teljes térség komplex kohéziójában 

mennyire kardinális szerepet játszik a szűkebben értelmezett gazdasági összetartó erő. 

Annak érdekében, hogy ennek a gazdasági kohéziónak az állapotáról kapjunk reális képet, a 

hagyományosan megszokott, ágazati taxonómiájú megközelítés helyett ebben a fejezetben is 

kohéziós fókusszal végeztük a helyzetértékelő munkát. Elsősorban azokra a kérdésekre 

keressük a választ, hogy a teljes Európa-kapu térséget szemlélve melyek azok a közösen 

meglévő, egymást kiegészítő, illetve hiányos összehangoltságú pontok, amelyeket erősítve, 

illetve orvosolva, az egész térség egységesebb, integráltabb gazdasági irányultsággal 

jelenhetne meg a jövőben. Mindennek infrastrukturális mozgásterét is számba vesszük. A 

következőkben ilyen szempontból vizsgáljuk meg a régiót. 
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2.2.1. MEGLÉVŐ GAZDASÁGI INFRASTRUKTÚRA 

 

Az Arrabona EGTC térsége nem tekinthető homogénnek közlekedési infrastruktúrája alapján. 

A térség magyarországi részén fejlett közúti és vasúti infrastruktúra jellemző, hiszen metszi 

területét a IV. számú Helsinki folyosó (M1 autópálya, 1. számú vasúti fővonal), amely 

Magyarország elsőszámú közlekedési tengelye Nyugat-Európa felé. Győrből és 

Mosonmagyaróvárról mindhárom környező főváros elérhető másfél óránál kevesebb idő 

alatt. Ezzel szemben a Csallóközt mind Szlovákia, mind Magyarország gyorsforgalmi 

úthálózata elkerüli, általánosan jellemző a közúti infrastruktúra leromlott állapota, valamint 

a térséget keresztező vasútvonal is felújításra szorul. A vasút elavultságát jelzi, hogy a 

vonalon közlekedő személyvonat 2 óra 8 perc alatt teszi meg a 100km hosszú Pozsony-

Révkomárom viszonylatot.  

A határ mindkét oldalán jellemző, hogy a fontosabb közlekedési tengelyek a határral 

párhuzamosan, kelet-nyugati, vagy délkelet-északnyugati irányban futnak. Ellenben ezekre 

merőleges, határt metsző tengelyt csak a szlovákiai 13. és a magyarországi 14. számú 

országút alkot, amely Vámosszabadi és Medve között ível át a határon. Az átkelőn nincs 

érvényben súlykorlátozás, ugyanakkor a hozzá tartozó Duna-híd felújítása az egyre növekvő 

forgalom miatt sürgető feladat. Egy, a magyar-szlovák határszakasz átkelési lehetőségeinek 

fejlesztését és bővítését célzó projekt keretében készített megvalósíthatósági tanulmányban 

többféle fejlesztési változat lehetőségét elemzik, amelyek jellemzően az átkelő 

akadálymentesítését és kerékpárút építését foglalják magukban. Ugyanakkor a híd átfogó 

felújítása és a településeket elkerülő utak építése szintúgy fontos, a helyi lakosok érdekeit 

szolgáló beruházás lenne. Különösen annak tudatában szükséges ezen beruházások 

megvalósítása is, mivel az említett tanulmány szerint 2030 környékén mintegy 6000 

gépjármű várható az átkelőn, amelynek jelentős része tehergépjármű lesz. Ezen kívül a 

vizsgált térségben további három új átkelési lehetőségre született megvalósíthatósági 

tanulmány 2013-ban. Ezek a Duna két partjának összekötését új rév létesítésével teremtenék 

meg. A Dunakiliti és Doborgaz közé tervezett rév valamelyest javíthatja Mosonmagyaróvár 

elérhetőségét a Csallóköz településeiről, míg a Vének és Csicsó, valamint a Gönyű és 

Kolozsnéma között tervezett komp a mikrotérségi kapcsolatok erősödésében lehet jelentős. 

A fentiek alapján az rajzolódik ki, hogy a térség jelenlegi közúthálózata valójában két 
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alhálózatból tevődik össze. Ezek között csupán egyetlen híd teremt közvetlen összeköttetést, 

ám a részhálózatokon belüli kapcsolatok viszonylag sűrűnek tekinthetők. Míg a Duna 

főmedrének elválasztó jellege markáns, a Duna déli fattyúága, a Mosoni-Duna átjárhatósága 

összehasonlíthatatlanul jobb. Győr közigazgatási határán belül két híd ível át a folyó felett, a 

felsőbb szakaszon pedig hét híd található. Ezek a hidak egyszerű eljutási lehetőséget 

nyújtanak a Szigetköz településeiről a főközlekedési utak (1-es út, M1) irányába, valamint 

Mosonmagyaróvár és Győr elérhetőségét is pozitívan alakítják. A Mosoni-Duna hídjai közül a 

Mosonmagyaróvár–Halászi hidat 2010-ben, a Kunsziget és Dunaszeg közötti ún. Bolgányi 

hidat 2012-ben újították fel. Az EGTC határon átívelő térségének jobb összekapcsoltsága 

érdekében elsősorban minél több új határátmeneti pont kialakítása lenne szükséges.  

Ezeken túlmenően, érdemes lenne megfontolni a térség vasúti összekapcsolását is. 

Környezeti, gazdaságossági szempontok is a vasúti közlekedés és szállítmányozás mellett 

szólnak, ezért a jelenlegi állapoton közös erőfeszítéssel és összehangoltsággal indokolt és 

szükséges lenne változtatni. A vasútvonalak jelenlegi futása alapján egy Győr – Nagymegyer 

szárnyvonal megépítése lenne előremutató, amely csatlakozna a Révkomárom – 

Dunaszerdahely – Pozsony vasútvonalhoz. A beruházás által a Csallóköz összeköttetése Győr 

irányába minőségi javuláson menne át, és egy új híd is épülne. Némileg aggasztó a 

fejlesztéssel kapcsolatban, hogy manapság igen ritkán kerül előtérbe a vasúthálózat 

bővítése, mindkét országban került sor az elmúlt években mellékvonalak bezárására. Így a 

korábban vasúti összeköttetést biztosító Hegyeshalom-Pozsony vonalnak is csupán a Rajkáig 

tartó, magyarországi szakaszán van forgalom. 

A kerékpárút-hálózat fejlesztése a turisztikai potenciálja miatt érdekes, de emellett egyes 

területeken a lakosság mindennapi mobilitását is nagyban javíthatja. Továbbá érdemes 

figyelembe venni, hogy számos esetben (különösen a Szigetköz és a Csallóköz területén) a 

mezőgazdasági munkagépek által is használt dűlőutak multifunkciós fejlesztése tűnik a 

leggazdaságosabb megoldásnak. A régiót átszelő nemzetközi kerékpárút, az EuroVelo 6-os 

folyosó megépítését a magyar kormány kiemelt beruházásként 2015 végéig meg kívánja 

valósítani. Ezáltal Pozsonytól Budapestig a magyar oldalon végig el lehet majd jutni 

kerékpárral. Célszerű lenne a kerékpáros folyosó vonalvezetését úgy kialakítani, hogy a 

térség minél több természeti látnivalóját, mindenekelőtt a Szigetközi Tájvédelmi Körzet 

oltalma alatt álló, egyedi táji és természeti értékkel bíró Mosoni-Duna-partot, és az Öreg-
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Duna-partot minél hosszabb szakaszon érintse. Ez növelné mind a térség, mind a beruházás 

turisztikai vonzerejét. A szlovák oldalon hasonló szintű, a Duna-part egészét feltáró 

kerékpárút-fejlesztési elképzelések egyelőre nem ismertek.  

Ezek mellett az EGTC településeit összekötő kerékpárutak kiépítése is fontos, a térség belső 

kohézióját erősítő beruházás lehetne. Az EGTC települései számára kiemelt jelentőségű 

lehetne a Vámosszabadi–Medve hídon kerékpárút kialakítása, amely folytatódhatna a 

határtól mindkét irányba, ezáltal biztosítva közlekedési lehetőséget a kerékpározók számára 

a Győr és Nagymegyer közötti szakaszon. 

A péri repülőtér egy térségi jelentőségű nemzetközi repülőtér, amely 2003. óta fogad 

utasokat. 2004 és 2012 között a repülőtéren végrehajtott műveletek száma 3450-ről6659-re 

nőtt, a nemzetközi műveletek aránya pedig 25%-ról 38%-ra emelkedett. A nemzetközi utasok 

száma az elmúlt évtized során jellemzően gyarapodott, csupán a gazdasági válság éveiben 

mutatkozott ellentétes irányú tendencia; 2012-ben már közel 30 ezer utast szolgált ki a 

légikikötő. A teherforgalom erősen ingadozott a megfigyelt időszakban, 2012-ben 90 tonna 

áruforgalmat bonyolítottak le. A reptér gyarapodása erősen kötődik a győri telephellyel is 

rendelkező Audihoz, amely a P-Air Győr-Pér Repülőtér Fejlesztési Kft-ben résztulajdonos is. A 

reptér teherforgalmi kapacitásának fejlesztése is várhatóan az Audi közreműködésével fog 

megvalósulni.  

A térség vízi közlekedési infrastruktúrája – a közúti és vasúti infrastruktúrához hasonlóan – 

kiegyensúlyozatlan. A Gönyű külterületén üzemelő Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő 

9000 km2-nyi rakodó területe komoly logisztikai kapacitásról tanúskodik. RO-RO terminál 

2001. óta működik, és fejlesztésként a vasúti rakodás van kilátásba helyezve. 2011-ben a 

kikötő 210 hajót fogadott és 230521 tonna áruforgalmat bonyolított le. A berakodott áru 

elsősorban mezőgazdasági terményekre szorítkozott (kukorica, repce, árpa) míg a kirakott 

áruk megoszlása már többrétű volt (szója, műtrágya, gázolaj, acél tekercs). A Szigetköz 

esetében a gazdag környezeti adottságok miatt fokozottabb figyelmet kell szentelni a 

természet védelmére, így a hajózhatóság szempontjai itt alárendeltek a környezetvédelem, 

és a kapcsolódó turisztikai ágak érdekeivel szemben. A Duna bal partján Pozsony és 

Révkomárom között nem működik kikötő, így a térség szlovákiai oldalának nincsen közvetlen 

kapcsolata a VII. számú Helsinki folyosóhoz, a Dunához. 

A Győr-Gönyűi kikötő kimagasló logisztikai kapacitása miatt is jelentős. Fedett 
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tárolókapacitása mintegy 6200 m2 alapterületű, ahol közel 10000 tonna áru elhelyezésére 

van mód. Emellett kültéri tárolásra 68000 m2-nyi területen van lehetőség.  

Emellett kiemelkedő logisztikai központ működik Dunaszerdahelyen is. A logisztikai 

szolgáltatásokat nyújtó Metrans 1999-ben nyitotta meg ezt a telephelyét, amelynek 

kiválasztásában kiemelkedő szempont volt a magyar, és az osztrák határ közelsége, valamint 

a három főváros, Pozsony, Budapest és Bécs egyszerű elérhetősége. A főleg konténer-

átrakodásra specializálódott logisztikai központ összterülete 280000 m2-re tehető, és közel 

ekkora a rakodóterület nagysága is. a Csallóköz legfontosabb intermodális logisztikai 

csomópontja, a rakodáshoz kilenc iparvágány áll rendelkezésre. A Metrans Danubia számos 

tengeri szállítmányozóval áll kapcsolatban, így a cég egyik legfőbb tevékenységeként 

említhető a tengerentúli áruk terítése Közép-Európában. Ennek megfelelően a logisztikai 

központot rendszeresen közlekedő tehervonatok kötik össze számos nyugat-európai 

logisztikai elosztóval, többek között Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam, és Koper 

teherkikötőivel.  

Az előbbieken kívül kisebb jelentőségű logisztikai központok is működnek az EGTC 

térségében. A Csallóközben további két telephelyen, Egyházkarcsán, illetve Kisudvarnokon 

lehet magas színvonalú logisztikai szolgáltatásokat igénybe venni.  
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17. ábra: Az Arrabona EGTC térségének infrastrukturális elemei 

A térség lényeges gazdasági infrastrukturális elemei között említendők az ipari parkok. Mivel 

a zöldmezős ipari beruházások főleg ipari parkokat céloznak meg, ezért szerepük 

kiemelkedővé vált a térség gazdasági fejlődésében az elmúlt évtizedekben. Feltehetően 

szolgáltatásaik fejlesztése, versenyképességük megőrzése szükséges lesz a gazdasági 

növekedés fenntartásához. Somorján olasz befektetők hoztak létre ipari parkot 2003-ban, 

amelyben jelenleg nyolc kis-, és középvállalkozás működik, mintegy 300 embert 

foglalkoztatva. Ezen kívül a Dunaszerdahelyi járásban további három ipari park létesült, ezek 

közül a nagymegyeri, és az albári ipari parkba egyelőre nem érkezett befektető. Annak 

ellenére nincs ez a két ipari park kihasználva, hogy Győr közelsége révén akár a Győrbe 

települt nagyvállalatok beszállítói számára is ideális telephely lehetnének.  

Az EGTC térségének magyarországi felén a Győri Ipari Park mind a parkban működő cégek 

számát, mind az általuk megvalósított beruházások összértékét, valamint a foglalkoztatottak 

számát tekintve a legjelentősebb. A Győrtől keletre elhelyezkedő, a belvárostól illetve az 

autópálya-felhajtótól egyaránt mintegy 5 kilométer távolságra fekvő ipari parkban több mint 

száz vállalat közel ötezer munkavállalót foglalkoztat, ugyanakkor további 32 ezer 
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négyzetkilométer szabad terület áll rendelkezésre további befektetések céljából. Az itt 

működő cégek tevékenysége számos ágazatot ölel fel, a megyére jellemző autóipar és 

gépipar mellett az elektronikai ipar, a műanyagipar, a logisztika és a kereskedelem szektora 

említendő meg. 2013-ban az ipari park vasúti infrastruktúráját fejlesztették; mintegy két 

kilométer új nyomvonal épült meg, a továbbiakban pedig meg fognak épülni azok a kitérők, 

amelyek az ipari park legnagyobb vállalatait fogják közvetlen vasúti kapcsolattal ellátni.  

A Győri Ipari Parktól északra, továbbra is a város keleti peremén helyezkedik el az Audi 

Hungária Motor telephelye, amelynek szomszédságában további, a járműiparban érdekelt 

vállalkozások is működnek. Ebben az ipari zónában működik a Rába Járműipari Holding is. A 

telephelyet fejlett közúti és vasúti infrastruktúra kapcsolja rá a térség közlekedési folyosóira. 

Az előbbiektől a városközponthoz közelebb fekszenek Győr-Gyárváros városrész egykori ipari 

létesítményei, amelyek közül ma már csak egy-két üzem működik. Az egyik egykori 

nagyvállalat, ami talpon tudott maradni piacgazdasági körülmények között is a Graboplast, 

amely eredendően a textiliparban volt érdekelt, manapság azonban az épületi és járműipari 

padlózatok gyártása tekinthető fő profiljának. Emellett a távhőellátásáért felelős hőerőmű is 

szintén ezen a területen található.  

A Mosonmagyaróvári Innovációs és Kereskedelmi Park, rövidebb nevén MoWinPark a 

várostól északnyugatra, az 1-es főút mellett fekszik. Az ipari terület elhelyezkedése mind 

lokális, mind regionális szempontból előnyös; Mosonmagyaróvár formálódó kereskedelmi 

centrumövezetének közvetlen szomszédságában terül el, emellett Pozsony (40km), Győr 

(41km) és Bécs (83km) közelsége miatt szerteágazó gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok 

kiépítésére van mód. Az ipari park területén kisvállalkozók, és nagyvállalatok számára 

egyaránt alakítottak ki ingatlanokat. Kezdő vállalkozások segítésére inkubátorház áll 

rendelkezésre, ahol kedvezményes áron lehet irodát vagy üzemcsarnokot bérelni, ezen kívül 

különböző oktatási és adminisztratív szolgáltatásokkal igyekeznek felkészíteni a fiatal 

vállalkozókat a magánszférában való helytállásra. Jelenleg az ipari parkban számos építőipari 

cég működik, emellett itt nyitotta meg telephelyét az SMR, amely a járműipari-

alkatrészgyártásban érdekelt. 

Bár (a definíciónak megfelelő) ipari park az EGTC más településein nem működik, néhány 

alacsonyabb népességszámmal jellemezhető településen is jelentős ipari telephelyek 

találhatóak. Győrújbaráton a településtől északra elterülő ipari övezetben építőipari, 
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fémmegmunkáló és gépipari vállalatok működnek, Kunszigeten pedig járműipari és 

elektronikai cégek hoztak létre ipari övezetet a település nyugati szélén. Ezeken túlmenően 

Mosonszolnokon két járműipari vállalat hozott létre kiemelendő ipari kapacitást. Mindhárom 

ipari zóna elhelyezkedésében meghatározó előny a fejlett közlekedési infrastruktúra; 

Győrújbaráttól 5, Mosonszolnoktól 7, Kunszigettől pedig mintegy 10 kilométer távolságra 

fekszik a legközelebbi autópálya felhajtó. 

Látva az ipari parkok gazdaságélénkítő hatását a térség néhány további települése is tervezi 

ipari park, vagy logisztikai központ kialakítását. Főleg Győr környéki települések vezetői 

fogalmaztak meg ilyen szándékot, amelyek közös vonása, hogy közlekedési csomópont 

közelében tervezik a beruházást megvalósítani. Bőny esetében a meglévő autópálya-felhajtó 

melletti területet, míg Rábapatonán egy, az épülő M85 gyorsforgalmi út csomópontjánál 

fekvő ingatlant jelöltek ki a fejlesztés céljára. A Péri Innovációs Ipari Park a repülőtér 

fejlesztéséből adódó logisztikai potenciál kiaknázására települne.  

A térség áramtermelése több erőforrás kihasználására épül, Magyarországon a hőenergia, 

míg Szlovákiában a vízenergia hasznosítása dominál. A térség földgázalapú 

energiatermelésének legfontosabb eleme a 2011-ben átadott Gönyűi Hőerőmű. Az erőmű 

bruttó villamos teljesítménye meghaladja a 430MW-ot, és mintegy 600 ezer háztartás 

villamosenergia-szükségletét képes fedezni. A kombinált gáz-, és gőzturbinás berendezés 

59%-os nettó hatásfoka közel kétszeresen múlja felül az ország hagyományos hőerőműveit, 

emellett környezeti terhelése is viszonylag alacsonynak tekinthető.  

A győri hőerőműben a kogenerációs energiatermelés révén villamos áram, és hőenergia-

termelés párhuzamosan folyik. Jelenleg 12MW villamos és 114MW hő teljesítmény van 

beépítve, azonban az erőmű tulajdonosának szándéka további beruházások foganatosítása, 

amelyek révén az erőmű energiatermelő kapacitása is növekedni fog. 2013-ban bejelentett 

fejlesztési elképzelések között a biomassza és a napenergia hasznosításának lehetőségét is 

felvetették.  

A térség szlovákiai oldalán egyértelműen a vízenergia a legfontosabb erőforrás, amelyet 

villamosenergia-termelés céljából hasznosítanak. Mindközül a Bősi vízerőmű kétségkívül a 

legjelentősebb, amelynek névleges teljesítménye 720MW, bár a Nagymarosi vízlépcső 

hiányában ennek alig felét tudja kihasználni. A Dunacsúnnál mind az Öreg-Dunába, mind a 

Mosoni-Dunába eresztett víz energiáját hasznosítják a gátba telepített turbinák által. Így 
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további, mintegy 25MW teljesítményű termelőegység van beépítve.  

Ezek mellett a térség déli felében kiemelkedő szerephez jutott a szélenergia az elmúlt 

évtized beruházásainak következtében. Magyarország első szélerőmű parkját Győr-Moson-

Sopron megye északi részén, Mosonszolnok közigazgatási területén helyezték üzembe, 2002 

és 2010 között pedig több mint 50 új erőgépet telepítettek ebbe a térségbe, 

összteljesítményük meghaladja a 80MW-ot. Az ágazat gyors technológiai fejlődését jelzi, 

hogy az elsőként átadott erőművek névleges teljesítménye alig 600kW volt, míg 2005 után 

egyre több turbina teljesítménye érte el a 2000 kW-ot, manapság a legnagyobb 

teljesítményű turbinákat 3000kW jellemzi. A szélenergia fejlődésével egyre nagyobb 

lehetőség mutatkozik a villamos energiát külső erőforrás nélkül, környezetbarát 

technológiával előállítani, így a jövőben tovább csökkenhet a térség energiafüggősége. Bár 

Délnyugat-Szlovákiában a természeti adottságok hasonlóak, nem létesültek szélerőművek a 

térségben.  

A térség villamosáram-termelését a napenergiát hasznosító erőművei még sokoldalúbbá 

teszik, amelyek teljesítménye ugyanakkor jellemzően elmarad az előbbi energiaforrásokhoz 

képest. Az EGTC térségének főként szlovákiai oldalán telepítettek naperőműveket, köztük a 

legjelentősebbet Hegyéte Balázsfa településrészén létesítették, amelynek teljesítménye eléri 

a 3,2MW-ot. Az Albáron, illetve Diósförgepatonyban üzembe helyezett naperőmű-park 

kapacitása megközelítően 1MW, ezeken kívül még Kulcsodon helyeztek üzembe egy közel 

0,5MW összteljesítményű parkot. A napenergia egyik előnye, hogy dekoncentráltan, akár a 

lakóházak tetejére telepített cellákkal is kiaknázható, így kisebb kapacitású egységek már 

beépített területekre is telepíthetők. 

A szél- és napenergián kívül a geotermikus energia is rendelkezésre áll a térségben, noha 

energetikai célú hasznosítása nem jellemző. Az EGTC három városában, Győrött, 

Mosonmagyaróváron és Nagymegyeren működik termálfürdő. A tágabb térséget szemlélve a 

csornai és a lipóti termálforrás jelentősége emelhető ki. A földhő hatékony kihasználására 

főleg a Győri-medence déli peremén lenne lehetőség. Ezt Pér község vezetése fel is ismerte, 

azonban a termálvizet nem turisztikai célra, hanem tanuszoda és üvegház fűtésére 

hasznosítanák. Az energiaforrás további, energetikai célú hasznosításának lehetőségét 

szintén érdemes mérlegelni.  

A térség megújuló forrásból származó energiatermelése várhatóan a biogáz hasznosítására is 
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ki fog terjedni; Mosonszolnok és Jánossomorja határában készülnek biogáz-erőmű építésére, 

az általa megtermelt hőenergiát főleg üvegházak fűtésére kívánják felhasználni.  

A térség gazdasága jelenleg erősen termelésközpontú, ugyanakkor a gazdasági növekedést 

egyre kevésbé lehetséges újabb termelő-beruházásokkal előmozdítani, helyettük a 

hatékonyság és a termelékenység fokozására kell a hangsúlyt fektetni. Ehhez a tudás-intenzív 

gazdasági tevékenységek erősítése, és eredményeik hatékony adaptálása szükséges. A térség 

legnagyobb befektetője, az Audi már évek óta szoros kapcsolatot ápol a győri Széchenyi 

István Egyetemmel, ugyanakkor az oktatási, kutatási, és gazdasági szereplők közt egy 

komolyabb mértékű hálózatosodás tudná megteremteni az alapjait egy innovációs 

környezetnek.  

A tudás-intenzív gazdaság irányába történő fejlődés feltétele viszont a tudástársadalom 

megteremtése, ami a humánerőforrás sokrétű megújulását igényli. Egyfelől szükséges a 

társadalom tagjainak egyéni tudását is fejleszteni, beleértve a kreativitás és az adaptációs 

készség fejlesztését is. Másfelől az emberek közti együttműködési hajlandóságot és bizalmat 

kell növelni, hiszen az emberek közti kapcsolatok teremtik meg az egyéni tudás áramlásának, 

átadásának, végső soron a tudás társadalmi szintű hasznosulásának körülményeit. Előbbi célt 

versenyképes, a munkaerő-piaci változásokra fogékony oktatási rendszer kialakításával, és 

mindenki számára elérhetővé tételével lehet előmozdítani, míg a társadalmi együttműködés 

megerősödését szakmai és informális rendezvényekkel, találkozókkal lehet támogatni.  

Az EGTC-ben működő legfontosabb felsőoktatási intézmény az imént említett Széchenyi 

István Egyetem. Képzési portfoliójában a műszaki szakok mellett a jogi, gazdasági, és 

egészségügyi képzések is megjelennek. A térség gazdasági adottságaihoz illeszkedve az 

egyetem létrehozott egy Járműipari Kutató Központot, amely a kutatás-fejlesztési projektek 

mellett a kapcsolódó szakok oktatási munkáját is segíti a kutatási infrastruktúra és a 

laboratóriumi berendezések biztosításával.  

Mosonmagyaróváron az agrárképzés évszázados hagyományra tekint vissza, amely pár éves 

megszakításokkal közel kétszáz éve látja el szaktudással az agráriumot. Az intézmény 1999 

óta a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Karaként működik. A 

karon nyolc intézet működik, amelyek között – a kar főprofiljától eltérően – gazdasági, 

természettudományi, informatikai specializációjúak is találhatóak. Az Arrabona EGTC 

térségének szlovákiai településein felsőoktatási intézmény nem működik, éppen ezért a 
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magyarországi intézmények jelentősége túlmutat Győr-Moson-Sopron megyén, vagy 

Nyugat-Dunántúl régión. Erre utal az is, hogy a győri egyetemen egyre magasabb a csallóközi 

tanulók aránya.  

A térség szakképzési rendszere is erősen Győr központú, ugyanakkor néhány további 

településen is működnek középfokú szakképesítést nyújtó iskolák. Mind a szlovákiai, mind a 

magyarországi oldalon jelen vannak a műszaki képesítést biztosító intézmények, amelyek a 

munkaerő felkészítésében jelentős szerepet játszanak. 

Szlovákiában hagyományosan magas színvonalú és sokrétű a középiskolai oktatás. A 

Dunaszerdahelyi járásban összesen tíz középiskola működik, közülük hét Dunaszerdahelyen, 

kettő Nagymegyeren, egy pedig Somorján. A hét dunaszerdahelyi középiskola közül a 

Vámbéry Ármin Gimnázium általános középszintű oktatásban részesíti növendékeit, emellett 

egy egészségügyi, egy műszaki, és egy építőipari szakközépiskola nyújt képzési lehetőséget a 

városban. Továbbá egy magán, és egy fogyatékkal élők oktatását végző intézmény is 

található a járásközpontban. Nagymegyeren a gimnázium mellett kereskedelmi 

szakközépiskola várja a tanulókat. Somorján csupán egy gimnázium működik, ugyanakkor 

célszerű lenne egy szakképzést biztosító intézmény létrehozása is, amely a helyi ipari 

parkban tevékenykedő vállalatok igényeihez igazodó képzési profilt biztosíthatna a városban.  

Az EGTC magyarországi települései közül csak Győrben és Mosonmagyaróváron működik 

középiskola, ugyanakkor mindkét város számos intézménynek ad otthont. A 

Mosonmagyaróváron működő öt középiskolából kettőben gimnáziumi oktatás folyik, a 

további három középiskolában informatikai, közgazdasági, kereskedelmi, vendéglátó ipari, 

építőipari valamint gépészeti jellegű szakképesítést lehet szerezni. Győr középfokú oktatási 

portfoliója egészen sokszínű, köszönhetően annak, hogy a városban harminc, sok 

tekintetben eltérő jellegű középiskola működik.  

A térség versenyképességének megőrzése érdekében erőfeszítéseket kell tenni, hogy 

szakképzett munkaerő álljon rendelkezésre a térségben, lehetővé téve ezáltal a magasabb 

hozzáadott értékű, tudás-intenzívebb termelési folyamatok gyarapodását. Ugyanakkor 

komoly kihívást jelent, hogy a viszonylag merev, nemzeti keretekhez illeszkedő tanterv 

szerint oktató, illetve behatárolt személyi és tárgyi erőforrásokkal gazdálkodó oktatási 

intézmények a folyton változó munkaerő-piaci kereslethez igazodjanak. Ebben tudnának 

kiemelt szerepet betölteni a szakképző intézmények és a vállalatok közti együttműködések, 
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hiszen a mindkét irányba történő visszacsatolások komoly segítséget jelenthetnének a két 

szféra munkájának összehangolásában. Ezért a szakiskolák és a gazdasági szereplők közti 

kapcsolatok sűrítése a térség gazdasági fellendülése szempontjából előremutató, 

eredményes lenne. 
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2.2.2. GAZDASÁGI HELYZETKÉP – KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HATÁR KÉT OLDALÁN MEGLÉVŐ 

KÖZÖS ADOTTSÁGOKRA ÉS KOMPLEMENTARITÁSOKRA 

 

GAZDASÁGI DINAMIKA ÉS AKTIVITÁS 

Magyarország és Szlovákia növekedési pályája két időintervallumban is igen eltérő utat járt 

be, melynek hátterében a gyors gazdasági fejlődéssel jellemezhető exportorientált 

növekedés periódusának eltérő időbeli megjelenése áll. Az 1990-es évek közepétől a 2000-es 

évek elejéig tartó időszakban a Szlovákiában mérhetőnél nagyobb ütemű gazdasági 

növekedés jellemezte az akkor prosperáló magyar gazdaságot. Ennek következtében 2002-re 

a magyar nemzetgazdaság teljesítménye az egy főre jutó GDP alapján minimálisan 

meghaladta a szlovákét. Kétévnyi együttmozgás után 2004-től a gazdaságfejlődési trendek 

eltérően alakultak a két országban. Magyarország a lassuló növekedés időszakába lépett, míg 

a Szlovákiában végrehajtott strukturális reformok révén a szlovák gazdaság erőteljes 

fellendülést mutatott. A szlovák „gazdasági csoda” révén 2007-ben 10%-ot is meghaladó 

ütemben bővült a bruttó nemzeti termék, melyben kulcsszerepet játszottak az ország 

nyugati térségeit preferáló zöldmezős autóipari és elektronikai beruházások. A 2008-as 

pénzügyi válság begyűrűzése és elmélyülése mindkét félnél recesszió, majd depresszió 

formájában jelentkezett, azonban Magyarországon az összehúzódás nagyobb mértékű volt. 

Az elmúlt néhány év alapján a szlovák nemzetgazdaság hamarabb tartós, megélénkülést 

hozó fejlődési pályára állhat a krízist követően, miközben Magyarországon elhúzódó 

kilábalással kell számolni. Szlovákia a 2000-es évek közepétől felzárkózott Magyarországhoz, 

majd a gazdasági fejlettség tekintetében fokozódó mértékben lehagyta déli szomszédját. 

Magyarország azonban még mindig egy nagyobb méretű nemzetgazdaságot jelent, ez 

megmutatkozik a GDP-termelés összértékeiben. 
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18. ábra: A magyar és a szlovák nemzetgazdaság teljesítménye a GDP volumene alapján, 2000-2011 

 

19. ábra: Magyarország és Szlovákia egy főre jutó GDP-jének változása 2000-2011 
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Az elmúlt másfél évtizedben a szlovák-magyar határtérség nyugati felében egy gazdasági 

elrugaszkodási folyamat játszódott le. A gazdasági értéktermelésben egyre meghatározóbb 

súlyt képvisel az Arrabona EGTC szomszédságában Pozsony gazdasági ereje. A globális 

gazdaság kapuvárosaként nagyfokú GDP-koncentrációt ért el. A szlovák fővárosi régió 

kiemelkedő gazdasági fejlettségét bizonyítja, hogy a fejlettnek tekinthető Nagyszombati 

kerület egy főre jutó GDP-je is mindössze a pozsonyi felét teszi ki.  

Az Arrabona EGTC szűkebb környezetében a 2005-től 2011-ig tartó időszak gazdasági 

térfolyamatainak köszönhetően Győr-Moson-Sopron megye és a Nagyszombati kerület régió 

Európa egyik legdinamikusabb régiójával, a pozsonyi agglomerációval a szlovák-magyar 

határtérség legmagasabb gazdasági fejlettségű területét alkotja. E dinamikus peremvidék 

gazdasági potenciálját és kohézióját tovább növeli, hogy egy közép-európai növekedési zóna 

részeként közvetlenül kapcsolódik Bécs centrumtérségén keresztül Európa nyugati gazdasági 

magterületéhez. 

 

20. ábra: Területi egyenlőtlenségek az egy főre jutó GDP alapján az Arrabona EGTC tágabb térségében 
(2005-2011) 
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Fontos azonban kiemelni, hogy Szlovákia esetében nem adódnak a magyarországi megyékkel 

hasonló fejlődési pályát bejáró kerületek, a korrelációs kapcsolatok iránya rendre negatív, ez 

az Arrabona EGTC-t alkotó területekre is igaz. Megállapítható, hogy a határ a gazdaság 

térbeli folyamatai tekintetében inkább elválaszt, mint összeköt. Magyarország és Szlovákia 

határ menti térségeinek területi folyamataiban nem volt felfedezhető együttmozgás, a 

folyamatok inkább a divergencia irányát jelzik, de legalábbis a területi egyenlőtlenségek 

egyfajta változatlanságáról tanúskodnak. A GDP alakulásában az egyik legfontosabb területi 

folyamat tehát az Arrabona EGTC határtérségét alkotó régiók hasonló területi növekedési 

pályáinak szétválása volt. Győr-Moson-Sopron megye magas szintű gazdasági fejlettsége 

2000 óta viszonylag alacsony növekedési ütemmel párosult, míg a Nagyszombati kerület 

prosperitásának köszönhetően tovább javítva pozícióján a határtérség Pozsonyt követő 

legfejlettebb gazdaságává nőtte ki magát. A Nagyszombati kerület gazdasági 

teljesítményének átlagot meghaladó emelkedése révén 2006-2007 óta a bruttó nemzeti 

össztermék volumenében és fajlagos mutatójában (GDP/fő) is megelőzi Győr-Moson-Sopron 

megyét. 

 

21. ábra: Győr-Moson-Sopron megye és a Nagyszombati kerület területi növekedési pályái a GDP volumene 
alapján, 2000-2011 



 

60. 

 

22. ábra: Győr-Moson-Sopron megye és a Nagyszombati kerület gazdasági teljesítményének különbsége a GDP 
volumene alapján, 2011 

 

23. ábra: Győr-Moson-Sopron megye és a Nagyszombati kerület területi növekedési pályái az egy főre jutó GDP 
alapján, 2000-2011 
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Az Arrabona EGTC térségében nincsenek jelentős eltérések a gazdaság szereplőinek 

elterjedtségét tekintve. A szlovák oldalon Somorja és Dunaszerdahely, míg a magyar oldalon 

Győr és közvetlen üzleti környezete emelkedik ki jelezve számottevő gazdasági 

potenciáljukat. A magyar oldalon egyedül Nagyszentjános, Börcs, Kimle, valamint a sajátos 

helyzetű Mosonszolnok területén alacsonyabb a vállalkozói aktivitás26. Ez a 

kényszervállalkozások alacsony számából, illetve a nagy foglalkoztatók közelségéből adódik.  

 

24. ábra: 1000 főre jutó vállalkozások száma az Arrabona EGTC térségében, 2011 

A jelentős ipari múlttal rendelkező társaságok és a nyugati zöldmezős beruházások nyomán 

megjelenő transznacionális vállalatok együttes jelenléte következtében az Arrabona EGTC 

térségében elterjedtnek számítanak a legalább 250 fős foglalkoztatotti létszámmal 

rendelkező cégek, míg a szlovákiai tagtelepüléseket a kisebb méretű gazdasági társaságok 

határozzák meg. A Dunaszerdahelyi járásban egyedül Dunaszerdahelyen és Nagymegyeren 

                                                           
26 Mosonszolnokon a viszonylag alacsony vállalkozói aktivitás a mutatószám sajátosságából következik: minden 
egyes vállalkozás, legyen az egyfős kényszervállalkozás vagy ezer főt foglalkoztató transznacionális vállalat 
magyarországi leányvállalata, ugyanúgy egy vállalkozásként kerül beszámításra a statisztikában. Mivel 
Mosonszolnokon prosperáló nagyvállalatok szívják fel a munkaerő jelentős részét, a vállalkozássűrűség az 
EGTC-s átlag alatt marad. 
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található nagyvállalkozás. A társulás magyarországi oldalán a kisebb méretű településeken is 

létesítettek telephelyet egyes nagyvállalatok. A határtérségben Pozsony után Győr 

rendelkezik a legnagyobb számú nagyvállalkozással, ezzel az EGTC egyértelmű gazdasági 

központját alkotja. 

 

25. ábra: Nagyvállalkozások száma az Arrabona EGTC térségében, 2010 

A két ország a három fő szektor alapján igen hasonló gazdaságszerkezettel rendelkezett az 

ezredfordulón. Magyarországon a mezőgazdaság és a szolgáltatás, míg Szlovákiában az ipar 

aránya volt magasabb a szomszédos országhoz viszonyítva. 

2010-ben az egyes ágazatok hasonló arányban járultak hozzá a GDP-hez mindkét országban, 

csak minimális gazdaságszerkezeti változások következtek be. A legfőbb eltolódás azt 

jelentette, hogy a magyar gazdaság agrárkarakterének gyengülésével erősödött annak 

szolgáltató jellege. Mindkét állam gazdasági értéktermelésében a szolgáltatás a domináns, 

miközben 2010-ben a mezőgazdaság mindössze 4-4%-ot tett ki. Szlovákiában a szekunder, 

míg Magyarországon a tercier szektor részesedése volt négy százalékponttal magasabb a 

szomszédos nemzetgazdaságban tapasztalhatótól. 
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26. ábra: A gazdaság szektor szerinti megoszlása Magyarországon és Szlovákiában, 2000 

 

27. ábra: A gazdaság szektor szerinti megoszlása Magyarországon és Szlovákiában, 2010 
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Az egy főre jutó energiahasználat összefüggésben van a gazdaság energiahatékonyságával, 

illetve az adott állam gazdaságszerkezeti sajátosságaiból fakadó energiaigényével. Az alábbi 

ábra alapján Szlovákia gazdasága az ipar, azon belül az építőipar és a fémipar magasabb 

aránya miatt energiaintenzívebb. Az egy főre eső energiahasználat mindkét országban 

nagyrészt megegyező pályát írt le, a hosszú távú trend alapján kismértékben csökkenő 

nagyságú. 

 

28. ábra: A legelterjedtebb gazdasági tevékenységek az egyes ágazatokban működő vállalkozások száma 
alapján, 2011 

A fentebbi ábra az értéktermelés volumene helyett azt szemlélteti, milyen 

gazdaságszerkezeti területi különbségek húzódnak a határ két oldala között az egyes 

gazdasági tevékenységekben működő vállalkozások száma alapján. Az abszolút vagy relatív 

többséget képező gazdasági társaságok összefüggésben vannak a helyi és regionális üzleti 

környezettel, a kitörési lehetőségekkel, illetve egy képet adnak arról, önkéntes vagy kényszer 

jelleggel milyen profilt vesznek fel a gazdasági társaságok a profittermelés céljából. Az 

államhatár élesen elválasztja egymástól a magyar vidéki térségek agrártevékenységet 

folytató számos kisvállalkozását és a szlovák oldal építőipari vagy kereskedelmi, logisztikai és 

szálláshely-szolgáltatási dominanciájú vállalkozói szektorát. Ezt a területi specializációt az 

Arrabona EGTC is kihasználhatja a komplementer adottságokra építve.  
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29. ábra: Egy főre eső energiahasználat változása Magyarországon és Szlovákiában, 2005-2011 

AGRÁRSZEKTOR 

A következőkben többnyire az egyes nemzetgazdasági ágazatok szerinti bontásban 

elemezzük a határtérség kohéziós aspektusait. Először a mezőgazdasági termeléssel és az 

ahhoz szorosan kapcsolódó feldolgozóiparral foglalkozunk, melyek együttesen alkotják a 

határtérség élelmiszergazdaságát és agrobusiness-ét. A primer szektoron belül a 

mezőgazdaság jelentősége a vizsgált térségben semmiképp sem elhanyagolható, hiszen 

történelmét tekintve egy alapvetően agrárkarakterű, jó természeti adottságokkal rendelkező 

területről van szó. A jó minőségű humuszos termőtalaj, a kedvező klimatikus adottságok és 

vízellátás miatt a térség egy ideig a makrorégió egyik jelentős éléskamrája volt. Mind Győr-

Moson-Sopron megyében, mind a Dunaszerdahelyi járásban a mezőgazdasági művelésre 

alkalmas területek aránya jellemzően meghaladja az országos átlagokat, utóbbi esetében 

elmondható, hogy Szlovákiában a legtermékenyebb területekkel ez a táj rendelkezik.  

A mezőgazdaság alapvetően fontos szerepet töltött be a határ mindkét oldalán, azonban a 

rendszerváltás után, a piacgazdaságra való áttérés hatására bekövetkezett ipari 

szerkezetváltás és piacvesztés következtében a mezőgazdasági termelés jelentősen 
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visszaesett, a megmaradó termelés szerkezete pedig átalakult. A nagyobb városokban, illetve 

a közlekedési csomópontokhoz közeli településeken erőteljes ipari fellendülés kezdődött, 

melynek hatására ezeken a területeken (Győr, Mosonmagyaróvár, Dunaszerdahely, Somorja, 

Mosonszolnok, Abda stb.) és agglomerációs térségükben a mezőgazdasági tevékenység 

erősen háttérbe szorult. Ezzel szemben ma is léteznek egyértelműen mezőgazdasági profilú 

települések: Nagyszentjános, Bőny, Mecsér, Ikrény, Felbár stb., de a Szigetköz és a Csallóköz 

majd’ minden kisebb településén lényeges kereseti forma a gazdálkodás. Ezeken a 

településeken a mezőgazdasági tevékenységet többnyire az átalakult, magánkézben 

összpontosuló, a korábbi termelő szövetkezeteken alapuló termelő vállalatok szervezik. A 

termelés volumenét és a foglalkoztatott munkaerő nagyságát tekintve ezek közül 

kiemelkedik a nagyszentjánosi Kisalföldi Mezőgazdasági Zrt. és a dán tulajdonban lévő 

nagymegyeri Dan-Slovakia Agrar Rt., melyek több mint 5000 hektáron termelnek, és kb. 200-

300 embert foglalkoztatnak. Szintén jelentős az 50-60 főt foglalkoztató Bácsai Agrár Zrt. 

kisbajcsi telephelye, az ikrényi Inícia Zrt. és a kunszigeti Zöld Mező Mezőgazdasági 

Szövetkezet. Emellett jellemzően relatíve nagy területet művelő, 4-5 főt foglalkoztató családi 

vállalkozások és őstermelők folytatnak mezőgazdasági tevékenységet. Utóbbiak száma az 

ezredfordulót követően jelentősen csökkent. 

3. táblázat: Mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni gazdaságok és gazdasági szervezetek száma27 

 Egyéni gazdaságok száma 
(db) 

Mezőgazdasági tevékenységet 
folytató gazdasági szervezetek 

száma (db) 

2000 2010 2000 2010 

Győr-Moson-
Sopron megye 

35955 17384 401 414 

Abda 139 59 1 5 

Bőny 267 80 3 2 

Börcs 86 69 n.a. 1 

Dunakiliti 249 95 6 6 

Dunaszeg 312 151 2 1 

Dunaszentpál 114 96 1 1 

Győr 2706 1084 47 35 

                                                           
27 KSH 
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 Egyéni gazdaságok száma 
(db) 

Mezőgazdasági tevékenységet 
folytató gazdasági szervezetek 

száma (db) 

2000 2010 2000 2010 

Győrújbarát 588 262 3 2 

Győrújfalu 171 61 n.a. n.a. 

Halászi 418 230 1 3 

Ikrény 104 48 2 1 

Kisbajcs 129 44 1 1 

Kunsziget 126 36 1 1 

Mecsér 138 48 1 n.a. 

Mosonmagyaróvár 517 208 23 32 

Mosonszolnok 183 90 5 3 

Nagyszentjános 111 19 4 2 

Pér 495 154 1 2 

Rábapatona 473 237 1 1 

Vámosszabadi 127 45 1 n.a. 

Vének 30 7 n.a. n.a. 

 

A birtokszerkezetet tekintve a határ két oldalán komolyabb eltérések tapasztalhatók. Szlovák 

oldalon a mezőgazdasági használatban lévő földterületek több mint 95%-a 50 hektárnál 

nagyobb földterülettel rendelkező gazdálkodók kezében volt 2000-ban és 2007-ben is, míg 

Győr-Moson-Sopron megyében magasabb a különböző mértékben elaprózott földterületek 

aránya. Előbbi növeli a versenyképességet, míg utóbbi lehetőséget biztosít a kisebb családi 

gazdaságok létére, a mezőgazdasági önfenntartásra. Győr-Moson-Sopron megye esetében a 

két vizsgált időpont között jelentősebb változás következett be a birtokszerkezet 

tekintetében. 2000-ben több mint dupla annyi 50 hektárnál kisebb birtok létezett, mint 

2007-ben, és ez a csökkenés többnyire a közepes és nagyobb méretű birtokok szinte teljes 

megszűnésével magyarázható. A háztáji, részmunkaidős gazdaságok jelentősége az utóbbi 

időben szintén jelentősen visszaesett, jellemzően az idősebb korosztály körében maradt 

mindennapi tevékenység a gazdálkodás, mely az ipari vállalatok munkaerő elszívó hatásának 

köszönhető. A 2-3 műszakban dolgozó réteg számára már nem éri meg sem eladásra, sem 

saját ellátásra termelni. 
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30. ábra: A birtokszerkezet alakulása 2000 és 2007 között 

A térség kiváló mezőgazdasági adottságait jelzi, hogy Győr-Moson-Sopron megyében közel 

335 ezer hektárnyi, míg a Dunaszerdahelyi járásban kb. 80 ezer hektárnyi terület 

mezőgazdasági művelés alatt áll. A növénytermesztést tekintve a földterületek legnagyobb 

részén gabonaféléket, búzát, kukoricát és tavaszi árpát termelnek, de a takarmány- és ipari 

növények (főleg repce), valamint az olajos magvak termelése sem elhanyagolható. Korábban 

a cukorrépa termesztése is jelentős volt, azonban a magyarországi és szlovákiai cukorgyárak 

privatizálása és bezárása a termelés visszaeséséhez vezetett. A zöldség- és 

gyümölcstermesztés volumene jóval alacsonyabb, mint a gabonatermesztésé, kisebb 

területeken folyik alma-, szilva-, mandula-, eper- és szőlő-, valamint burgonya- és 

paradicsomtermesztés. Emellett a vizsgált terület egyes térségeiben (Mosonszolnok, 

Kulcsod, Nagyudvarnok) jellemző a magas minőségi szintet képviselő (bio-) 

vetőmagtermesztés, melyet multinacionális vállalatok értékesítenek saját márkaneveik alatt. 
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4. A mezőgazdasági használatban lévő földterületek nagysága és változása28 

 Egyéni gazdaságok 
használatában lévő 
összes földterület 
(ha) 

Mezőgazdasági tevékenységet 
folytató gazdasági 
szervezetek használatában 
lévő összes földterület (ha) 

Használatban lévő 
összes földterület 
(ha) 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Győr-Moson-
Sopron megye 

122 639 114 560 212 041 219 938 334 680 334 498 

Dunaszerdahelyi 
járás  

n.a. n.a. n.a. n.a. 81 715 80 814 

Az állattenyésztést illetően elmondható, hogy a legfontosabb haszonállatok a szarvasmarha, 

a sertés és a baromfi, melyek tenyésztése az elmúlt évtizedek során jelentősen csökkent. 

Ennek egyik oka, hogy a térség feldolgozó üzemei (vágóhidak, tejipari létesítmények) 

bezártak, másrészt a termelési struktúra eltolódása a növénytermesztés felé egy általános 

európai tendencia, mely az agrárpolitikai támogatási rendszernek köszönhető.  

5. táblázat: Az állatállomány nagysága és változása29 

 Szarvasmarha-
állomány (db/fő) 

Sertésállomány 
(db/fő) 

Baromfiállomány 
(db/fő) 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Győr-Moson-
Sopron megye 

0,15 0,11 0,56 0,36 5,68 3,71 

Dunaszerdahelyi 
járás 

0,29 0,19 1,04 0,84 4,64 6,21 

Szarvasmarha és sertés tenyésztés szinte kizárólag nagygazdasági és szövetkezeti keretek 

között folyik, míg baromfitenyésztést őstermelők és háztáji gazdálkodók is folytatnak. A 

Kisalföldi Mezőgazdasági Zrt. jelentősége előbbi szempontjából kiemelkedő, nagyszentjánosi 

és rétalapi telephelyeiken a szarvasmarha állomány meghaladja a 2000-t, mely a 

magyarországi tejtermelés 1,5%-át adja. Szlovák oldalon a nagymegyeri Dan-Slovak Agrar Rt. 

1700 tehenével és 6700 sertésével hasonlóan nagy jelentőségű. A nagyudvarnoki Školské 

hospodárstvo Búšlak s.r.o. mintagazdaságában két telephelyen (Nagyudvarnokban és 

Dunatőkésen) 500 fejőstehén és szaporulatának tenyésztése folyik, melyek „Bio-hús” és 

                                                           
28 KSH, RegDat 
29 KSH, RegDat 
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„Bio-tej” minősítéssel rendelkeznek.30 Baromfi (csirke) tenyésztés a Gallus Kft. három 

telephelyén folyik, melyek közül az egyik Kimlén található. Az üzemek kapacitása több mint 

90 millió tenyésztojás keltetését teszi lehetővé éves szinten.31 

A térség jó minőségű mezőgazdasági terményeire jelentős élelmiszeripari kapacitás települt, 

az erősebb iparosítási tevékenységnek köszönhetően főleg a szlovákiai oldalon. Mindez 

számos pozitív hozadékkal járt a térségben, hiszen munkahelyet teremtett, az árucikkeket 

magasabb áron lehetett értékesíteni. A rendszerváltás óta azonban a térség élelmiszeripara 

jelentős változásokon ment keresztül, a térség kapacitásainak nagy része a privatizációt 

követően leépült: a cukorgyárak (Ács, Petőháza, Dunaszerdahely), konzervgyárak (Koroncó, 

Dunaszerdahely), húsfeldolgozók (Abda, Mosonmagyaróvár) sorra zártak be. Jelenleg a 

térségben megtermelt alapanyagok nagy része exportálásra kerül. 

A megmaradt feldolgozóipari kapacitások többnyire a hús- és tejiparhoz tartoznak. A 

legjelentősebb húsipari vállalatok a 80 főt foglalkoztató gönyűi Weisbauer – Dunahús Kft. és 

a dunaszerdahelyi Tauris a.s., mely Szlovákia egyik vezető húsipari vállalata. A győri Viola-Hús 

Kft. 2003-ban egy zöldmezős beruházás keretében alapította meg jelenlegi 3000 m2-es 

üzemét, melyben a húsfeldolgozó részleg mellett, egy 400 m2-es hűtőkapacitás is helyet 

kapott.32 Szintén jelentősnek mondható a Bonafarm csoport tulajdonában lévő Ringa 

Húsipari Zrt. győri üzeme, valamint a 45 főt foglalkoztató darnózseli Funkció Kft (Darnó 

Hús)33 is. A korábban bezárt Kaiser-Food Kft. abdai telephelyén a közeljövőben nyílik meg a 

tervek szerint 90 helyinek munkalehetőséget biztosító török Hizmet Csoport húsfeldolgozó 

üzeme, mely az iszlámnak megfelelő húskészítményeket gyárt majd magyarországi 

alapanyagokból. Emellett jelentősebb húsfeldolgozó kapacitást jelent a Csilizradványi 

Csilizköz Rt., és a bábolnai Bábolna Hús. A tejipart illetően jelentősnek mondható a Sole-

Mizo Zrt. csornai, a nagymegyeri Euromilk34 és a mosonmagyaróvári Óvártej Zrt. üzeme. Az 

Euromilk az UHT tej gyártása mellett foglalkozik tejszínhab, tejszín, vaj, valamint tejporok 

készítésével is, míg az Óvártej Zrt. kifejezetten sajtokra specializálódott: magyar sajtgyártási 

eljárásokon alapuló technológiával kiváló minőségű sajtokat állít elő. Az Óvártej Zrt. 

                                                           
30 http://buslak.sk/ 
31 http://www.gallus.hu/ 
32 http://www.viola-hus.hu/indexbemutatkozas.html 
33 http://www.darno-hus.hu/index.php?kod=3&modul=menupontok 
34 http://www.euromilk.sk/ 
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üzemében jelenleg évente átlagosan 50 millió liter tejet dolgoznak fel, átlag 180 

munkatárssal.35 A jelentős tejipari kapacitás léte ellenére a térségben előállított tej jelentős 

részét feldolgozatlanul Olaszországba szállítják. Mosonmagyaróváron működik továbbá a 

Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft., mely 2004 óta gyárt és forgalmaz tejhez köthető 

étrend kiegészítőket, speciális gyógyászati célra szánt termékeket, gyógyszernek nem 

minősülő gyógyhatású termékeket.36 

A bőnyi Farmtojás Kft. és az abdai Kismegyeri-Baromfi Kft. a helyben előállított és a 

partnerektől beérkező alapanyagot válogatja, csomagolja és értékesíti. A dunaszerdahelyi 

Europack Rt. szintén tojáscsomagolásra szakosodott, évente 500 millió darab, különböző 

formájú és nagyságú műanyag tojásdobozt állít elő, melyekbe normál és prémium kategóriás 

tojások kerülnek. Termelésük 95%-a exportálásra kerül.37 

A Kisbajcson található Győri „Előre” Halászati Termelőszövetkezet az ország egyik 

legjelentősebb halászati tevékenységet folytató vállalata. 1980-ban az elsők közt indította el 

a feldolgozott haltermékek gyártását. Jelenleg Magyarországon az édesvízi halak palettáján a 

legszínesebb termékkörrel rendelkezik, melyben a konyhakész élelmiszerek is 

megtalálhatóak.38 

A térségben megtermelt gabona és takarmánynövények raktározása a mezőgazdasági 

szövetkezetek raktáraiban történik, a készlet egy részét helyi silókban dolgozzák fel, ezek 

közül jelentősebb a csilizradványi és a nagymegyeri kapacitás. A gabonatermény 

szempontjából szintén fontosak a helyi pékségek, mint az országos jelentőségű Lipóti Pékség 

vagy a rábapatonai Arnau Bt., mely nagyságát tekintve jóval elmarad a Lipótitól, összesen 9 

főt foglalkoztat. 

A természetes körülmények között vagy üvegházakban megtermelt zöldségek és gyümölcsök 

egy része a dunakiliti Greenhouse Agrár Kft. országos jelentőségű tartósító üzemében, illetve 

a 13 fős téti és a kisbajcsi savanyító üzemben kerül feldolgozásra. Emellett a Kisalföldi 

Mezőgazdasági Zrt. biozöldségeit és -gyümölcseit a HIPP bébiételgyártó használja fel. A 

gyümölcsfeldolgozás terén meg kell említeni a P.F.K. Élelmiszeripari Bt.-t, mely magasabb 

                                                           
35 http://www.ovartej.hu/?menu=4&almenu=1 
36 http://www.mtki.hu/rolunk 
37 http://europack.sk/index.php?menu=company 
38 http://www.bajcshal.hu/index.asp?i=107&t=t 
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minőségű gyümölcsszörpök gyártásával és forgalmazásával foglalkozik, termékeiket Győr 70 

km-es körzetében értékesítik.39  

Győr-Moson-Sopron megye két országos jelentőségű borvidéknek ad otthont, ezzel szemben 

az EGTC területén viszonylag alacsony a borászok vagy a szőlő feldolgozására specializálódott 

üzemek száma. Mindössze egyetlen település, Győrújbarát esetében beszélhetünk országos 

jelentőségű borászatokról, melyek az Ács, Babarczi és Deé családhoz tartoznak. A szintén a 

Pannonhalmi borvidékhez tartozó Győrság esetében is jelentős szőlészeti, borászati 

tapasztalat halmozódott fel, azonban a termelés volumene alacsony. Bár több kisebb pince is 

található a településen, boraik javarészt vásárolt alapanyagból készülnek. Emellett a 

vámosszabadi CHAMON Kft. mintegy hiánypótlásként 3 literes pezsgő készítésére 

szakosodott, termékeit fa díszdobozos csomagolásban értékesíti. 

A győrújbaráti Horex-Gomba Kft. családi vállalkozásként 1982 óta foglalkozik 

gombatermesztéssel, -feldolgozással és -értékesítéssel. A friss gomba exportja 1993-ban 

indult és azóta a cég folyamatosan jelen van az ausztriai export piacon.40 Mindemellett a 

térség jelentős édesipari kapacitással rendelkezik, Győrben található a Ed.Haas Hungaria Kft. 

központja, mely Magyarországon 4600 m2-en folytat  termelést és 350 főt foglalkoztat41. 

Szintén édesipari létesítmény a jánossomorjai Dr.Oetker gyára, illetve a 89 főt foglalkoztató 

rábapatonai Tutti Élelmiszeripari Kft. 

A Raiffeisen – Agro Magyarország Kft. vetőmagüzeme Ikrényben található, ahol európai 

színvonalú gépsorokkal végzik a vetőmagok tisztítását és csomagolását. Évente mintegy 

4 000 tonna vetőmag készül, amely szinte kizárólag hazai előállításból származik.  

A győri Soya Grain Kft. az édesipar, a sütőipar, a cukrászipar, a húsipar, valamint a 

gyógyszeripar számára kínál magas minőségű élelmiszeripari alap-, segéd- és 

adalékanyagokat. Termékeik között szerepelnek többek között tortabevonók, keményítők, 

konzervek, sajtporok. A mezőgazdaság, mint a feldolgozóipar alapja alapvetően termelő, 

gazdasági tevékenységeket foglal magában, azonban kulturális és ökológiai funkciója is 

kiemelten fontos. A speciális, helyi adottságokhoz illeszkedő termékek előállítása, azok 

helyben történő értékesítése, illetve a vidéki kultúra megőrzése és másoknak való 

                                                           
39 http://horpiszorpok.hu/ 
40 http://www.horexgomba.hu/ 
41 http://edhaas.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=61&lang=hu 
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megmutatása jelenti azt a tágabban értelmezett mezőgazdaságot, mely a komplex 

vidékfejlesztés alapját képezheti. Ennek értelmében a hagyományos termelési funkció 

további aspektusokkal egészülhet ki, ezek közül az egyik a helyi termékek előállítása. Az 

Arrabona EGTC területén is jelentős potenciál rejlik a helyi termékekre, vagyis a magas 

minőségi szintet képviselő, biztonságos, a helyi adottságokat kihasználó egyedi termékekre 

való specializálódásban. Néhány településen jelenleg is állítanak elő speciális termékeket, 

Péren és Kimlén például többen mézkészítéssel foglalkoznak, Győrságon szörpöt, 

Győrújbaráton házi tejtermékeket (tejföl, túró) állítanak elő, míg Kimlén egy kis tésztaüzem 

termel egyedi termékeket. Emellett jelentős kapacitás rejlik a gyógynövények 

kozmetikumként való használatában, a minőségi szőlő és bortermelésben, de a remek talaj 

és klimatikus adottságok miatt számos gyümölcs és zöldség is magas színvonalon 

termeszthető lenne: kajszibarack, eper, málna, paradicsom, karfiol, hagyma, uborka stb. 

Kunsziget például korábban kitűnő petrezselyméről volt híres. Az állattenyésztés esetében a 

hagyományos eljárással készített, biztonságos húskészítményekben és tejtermékekben rejlik 

további jelentős lehetőség. Nagyszentjánoson a Kisalföldi Mezőgazdasági Zrt. tervei között 

szerepel egy kézműves sajtüzem kialakítása. Fontos, hogy mindezekhez az idősebb 

generációk esetében még megvan a megfelelő, akár otthonról hozott szaktudás. 

A biztonságos és egyedi termékek feldolgozása és értékesítése jelenleg kevéssé megoldott, 

ezzel szemben ezekre több lehetőség is mutatkozik. Egyrészt a nagyobb városokban élő, 

magasabb jövedelmű, egészségtudatos réteg képes lenne fizetőképes keresletet biztosítani a 

régióban megtermelt élelmiszerek számára, másrészt a turisztikai ágazat is hasznosíthatná 

ezeket a termékeket. A helyi szálláshely szolgáltatókon és éttermeken keresztül szolgálhatna 

a turisták helybeni ellátására vagy csomagolt formában kerülhetne az értékesítési helyek, 

látogatóközpontok, helyi piac vagy kisboltok polcaira. Az értékesítés előbbi formájában 

remek marketing lehetőség rejlik (pl. egyedi, helyi jellegzetességeket felvonultató menüsor), 

míg utóbbi hozzájárulhat a térségre jellemző egyedi arculat és identitás kialakításához, 

erősítéséhez. 

A mezőgazdaság és a vidéki táj kulturális funkciója szintén szorosan kapcsolódik a 

turizmushoz. Az érintetlen zöld és rendezett mezőgazdasági területek, a hagyományos vidéki 

életforma, a régi gazdálkodási technikák fennmaradása mind növelik a térség turisztikai, 

rekreációs értékét, mely vonzó lehet a messziről, hosszabb időre érkező turista, de a 
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térségben elő, rövid kikapcsolódásra vágyó városi lakosság számára is. Mindez megkívánja, 

hogy a térségben figyelemmel legyenek e vonzerők és helyi értékek megőrzésére, 

fenntartására. 

A térségben a táji elemek megtartásán túl kiemelkedő jelentőséggel bír az ökológiai értékek 

megőrzése is. A térség páratlanul értékes természeti adottságai alapvetően korlátozzák a 

gazdasági, így a mezőgazdasági tevékenységet is. Mind a Szigetközben, mind a Csallóközben 

jelentős méretű természetvédelmi korlátozás alatt álló területet találunk, ahol az átlagosnál 

szigorúbb szabályozás vonatkozik a mezőgazdasági tevékenységre. A Duna közvetlen 

közelében, mindkét oldalon jellemző például, hogy kizárólag a saját szükségletű állattartás 

engedélyezett, valamint a vegyszerek és a szerves trágya használata is erősen korlátozott. 

Összességében tehát elmondható, hogy a térségben a mezőgazdaság jelentős szerepet 

töltött és tölt be, azonban jelentősége átalakult. A termelés volumene, a területhasználatban 

és a termelési struktúrában bekövetkezett változások ellenére is jelentős maradt, azonban 

foglalkoztatási szempontból lényeges eltolódás történt az ipar és szolgáltató szektor javára. 

A térség fejlett ipara felszívja a munkaerő jelentős részét, valamint használatába vonja a 

szabad, művelésre alkalmas területeket, mely az extenzív és kézimunka-igényes 

mezőgazdasági tevékenységeknek némileg gátat szab. Ezzel szemben a meglévő adottságok 

továbbra is lehetővé teszik a mezőgazdaság és az élelmiszeripari tevékenységek folytatását a 

határ mindkét oldalán. Várhatóan egy kétpólusú mezőgazdasági szerkezet fog kialakulni, 

egyrészt viszonylag kicsi, fenntartható módon termelő biogazdálkodásokkal, melyek részt 

vesznek a turisztikai igények kiszolgálásában is; másrészt gépesített, hatékonyan termelő, 

alacsony élőmunka igényű nagygazdaságokkal, melyre jelentős feldolgozó kapacitás épül.  

A mezőgazdaság terén, a határon átnyúló együttműködésre számos lehetőség adódik. A 

térségben megtermelt élelmiszer lényegesen nagyobb része tudna helyben hasznosulni, ha 

az igényeknek megfelelően optimalizálásra kerülnének a raktározó-, hűtő- és feldolgozóipari 

kapacitások. A helyi, határon átnyúló élelmiszeripari értéklánc kialakítása, a termelés, 

feldolgozás, értékesítés megszervezése és koordinálása elősegítené a pénzügyi és egyéb 

haszon helybeni lecsapódását. Az állattenyésztés és a jelentős hús- és tejipari kapacitás 

közös adottság, melynek következtében a térség lakosságának ellátása hatékonyan 

szervezhető lenne, de a gabona és ipari növényeket tároló kapacitások összekapcsolása, 

rendszerbe állításában is rejlik némi potenciál. A zöldség- és gyümölcstermesztés és az ennek 
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nyomán keletkező alapanyagok és áruk (gyümölcslevek, szörpök, befőttek, savanyúság) 

forgalmazása szintén a két oldal között összehangolható adottságként jelentkezik.  

Emellett a helyi termékeket illetően is reális lehetőség mutatkozik a határon átnyúló 

együttműködésre. Egy átgondolt termékskálán és optimális feladatmegosztáson alapuló 

helyi-termék klaszter létrehozása számos szempontból kifizetődő lehet: erősítheti a térség 

turisztikai vonzerejét, lehetőséget biztosíthat a térség egységes arculatának kialakítására, 

segítheti az alapvetően agrár-profilú települések térségi gazdasági rendszerbe való 

becsatornázását, valamint erősítheti a térségi identitást. Mindez tehát nem csupán a 

gazdasági, de a területi és társadalmi kohézió erősödését is szolgálná. 

SZEKUNDER SZEKTOR 

A szekunder szektorra rátérve meg kell állapítani, hogy Börcs, Felbár, Nagyszentjános, Bőny, 

Pér, Bágyogszovát, Rábapatona, Ikrény, Dunaszeg, Dunaszentpál, Kimle, Mecsér, Győrújfalu, 

Győrság, Vének, Vámosszabadi és Nagyudvarnok a kevésbé iparosodott települések közé 

tartoznak, de Nagymegyeren sem tekinthetők húzóágazatoknak az ipari tevékenységek. 

A rendszerváltást követő exportorientált növekedés időszakában az alapvetően 

agrárkarakterű vidék erőteljesen átalakult, a korábban ipari hagyományokkal nem vagy alig 

rendelkező helységekbe új, korszerű (nem egyszer hi-tech) iparágak települtek. A 

rendszerváltás tehát együtt járt a gazdasági szerkezetváltással, a gazdaság térbeli 

szerkezetének átalakulásával is. A folyamat kedvezett a nem élelmiszer alapú ipari 

termelésnek. Miközben a szűken vett térségben agrárszektor gyors hanyatlásnak indult, és 

fejlődési potenciálja ma sem kiemelkedő, az ipar és a szolgáltató szektor új fejlődési 

impulzusokat kapott.  

A szekunder szektorban a jelenleg is tartó átstrukturálódás következtében egyre hanyatló 

mértékben vannak jelen a növekvő bérverseny miatt versenyképtelenné váló iparágak. Ezen 

munka-intenzív tevékenységek közé tartozik a könnyűiparon belül a ruha- és textilipar, 

melynek jelenléte inkább a magyar oldalra jellemző. Az egykori győri és más térségi 

kapacitások nagyrészt leépültek, megszűntek, vagy a cégek profilváltást hajtottak végre (pl. a 

HUBER győri telephelyén a fehérnemű-gyártást felváltotta a logisztika). Az Arrabona EGTC-

ben a Győri Ipari Parkon kívül és nem az autóiparhoz kapcsolódóan már inkább csak színesítő 

elemként jelenik meg Halásziban a fehérneműket gyártó Kötöttárugyár Kft. (50 fő), illetve 
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Dunakilitin a harisnya, kötszer és kesztyű gyártásához alapanyagot szolgáltató Ladylon 

Szintetikus Fonalgyártó Kft. (18 fő). 

A gazdaságszerkezetet meghatározó tevékenységek közé a több településen is elterjedt 

építő- és építőanyag-ipar, fémipar, vegyipar, gépipar és logisztika tartozik. A nehéziparon 

belül a vegyipar napjainkban is fontos szerepet játszik egyes települések, főként a magyar 

oldal gazdasági életében (az autóipari beszállításhoz kapcsolódó fröccsöntött termékek 

taglalására az autóiparnál kerül sor). Győrből kiemelkedik az 510 fős nagyvállalatnak 

minősülő győri Graboplast (közületi padló, sport padló, járműipari padló, műbőrgyártás), 

illetve a 47 fős festékgyártó GYŐRLAKK. Mosonmagyaróvár gazdaságszerkezetében régóta 

meghatározó a vegyipar. A MOTIM Zrt. vegyi anyagok, tűzállóanyagok gyártásával foglalkozik 

az üvegipar és a fémipar számára. A MOTIM Kádkő keretében tűzálló anyagokat állít elő 242 

alkalmazottal, míg a MOTIM Műkorundban alumíniumgyártás a fő tevékenység. A Nolato 

Hungary Kft. fröccsöntéssel, egészségügyi felszerelések készítésével foglalkozik több mint 

500 dolgozó segítésével, a Wahl Hungária pedig közel 400 alkalmazottal szépség- és 

fodrászipari termékeket gyárt. A bágyogszováti Calor Sigma festőüzemében 14 főt alkalmaz. 

A szlovák oldalon Nagymegyeren van jelen nagyobb súllyal a műanyagipar (RPC Bramlage 

Veľký Meder s.r.o., 150 alkalmazott). A tagtelepülések környezetében ki lehet emelni a 

háztartási cikekket gyártó jánossomorjai Miraplastot (21 fő). 

A dunai hordalékkúp-síkság, illetve kavicstakaró számos homok- és kavicsbánya megnyitását 

tette lehetővé, melyek telepítő tényezőt jelentettek a térségben az építő- és építőanyag-ipar 

részére. Elsősorban a betongyártás emelkedik ki. Magyarország és Kelet-Közép-Európa 

legnagyobb betonüzeme a tágabb régióban a jánossomorjai Leier Építő Kft. kezében van, 

melynek Győrben is van telephelye. A cég kavicstermeléssel, beton építőelemek gyártásával 

foglalkozik. Somorján működik a TRANSBETON, Nagymegyeren pedig betonkeverő cég és 

betonelem-gyár található 20-20 fős létszámmal (Quick Mix, illetve Transbeton PLUS). Építő- 

és építőanyag-ipari tevékenységet folytat a győrújbaráti Unitranscoop (fuvaroznak is, 150 fő 

a cégcsoport szintjén), a dunaszigeti Duna-Land (mélyépítés, 10 fő), a bágyogszováti Horváth 

Color (döntően épület-felújítási munkálatok, 10 fő), az abdai Kavics Hungária, Földmű-Ép 

2004 (20 fő) és VVFK-Bau (50 fő). Somorja a szlovákiai oldal egyik legnagyobb építőipari 

központja, melynek hátterében többek között a szuburbanizációval járó nagy lakáskereslet 

áll. A nagyszámú helyi építési vállalkozás főként családi és egyéb lakóházak, utak, közművek 
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építésével foglalkoznak összesen kb. 150 alkalmazott részvételével. A Slovakor Industry 

szigetelő fóliák előállítását végzi 30 alkalmazott segítségével. A dunaszerdahelyi székhellyel 

működő regionális jelentőségű DUNSTAV-nak összesen 104 alkalmazottja van. Felbáron 

nyílászáró gyártásával foglalkozó vállalat is van, csakúgy, mint Rábapatonán (12 fő). Az EGTC 

területének közelében szintén igen elterjedt ezen ágazat (pl. Jánossomorján a Sakret, Nyúlon 

a MOBIL-ÉPTECH, Hegyeshalmon a HEKA, Szapon a DUNSTAV telephelye stb.). 

Részben áttérve a fémiparra elsőként kell megemlíteni az abdai HO-RA Kft-t, mely építőipar 

generál kivitelezéssel, fémmegmunkálással, acélszerkezet-gyártással foglalkozik 200 fő 

részvételével. A MOFÉM Magyarország (200 munkavállaló) kiemelkedő fémszerelvény 

gyártója. A TEKA Csoport tagjaként működik, a fő termékcsoportok közé a csaptelepek és 

különféle szerelvények tartoznak. A szintén mosonmagyaróvári Kühne Vasöntöde 26, míg a 

Halásziban gazdasági tevékenységek folytató Vererbeiten Pausits lakatosmunkák keretében 

80 foglalkoztatottal rendelkezik. További jelentős gazdasági szereplő a mosonszolnoki 

székhelyű, fémmegmunkálással foglalkozó Fazekas Kft. (30 fő). Szlovákiában a magyar 

tagtelepülésekhez képest még elterjedtebbek az építőipari cégek. A Csallóközben és benne 

Felbáron legnagyobb számban építőipari tevékenységet folytatnak a vállalkozások. 

Dunaszerdahelyen a legnagyobb vállalkozások az autóiparhoz kapcsolódó beszállítói 

tevékenységek mellett az acéliparban működnek. Felbáron két vállalat foglalkozik 

fémfeldolgozással, melyek 30, illetve 40 főt alkalmaznak (METALING, VÍGH Kovovýroba). Az 

EGTC-n kívül is elterjedtnek számít e gazdasági tevékenység (pl. Lébényben, Bakán stb.).  

Nem egy településen a már a rendszerváltás előtt kiépült gazdaságra alapozva történt az 

iparfejlődés. Többek között erre ad példát az ipari hagyományokkal rendelkező Győr, 

Mosonmagyaróvár vagy a jóval kisebb Abda. A szlovák oldalra ez a folyamat kevésbé volt 

jellemző, mivel a csallóközi tájegység a csehszlovák iparpolitikából adódóan tradicionálisan 

élelmiszeripari specializációt kapott. A határtérség gépgyártásában régóta jelenlévő szereplő 

a Kühne (178 fő). A gyártmányválasztékot lazítók, ágy- és váltva forgató ekék, nehéz 

kultivátorok, tárcsás boronák, kompaktorok, kukorica- és gabonavetőgépek képezik. A 

fűtőtesteket gyártó RETTIG is mosonmagyaróvári cég, munkavállalóinak száma 197 fő. Az 

abdai Fliegl (150 fő) a Kühne-hez hasonlóan mezőgazdasági gépgyártással foglalkozik, de a 

vállalat kelet-európai kereskedelmi központja is Abdán található. Győrújbaráton egy 

kisvállalkozás, a Merico Components Zrt. (15 foglalkoztatott) felvonók, anyagmozgató gépek 
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gyártását végzi. Dunaszerdahelyen/Egyházkarcsán három viszonylag újonnan betelepült 

céggel kell számolni; a Schindler (250 fő) főtevékenysége felvonók, a Wolfcrafté (208 fő) 

barkácsgépek és –eszközök, a Wertheimé pedig biztonsági berendezések, széfek gyártására 

terjed ki. A Wertheim 456 fős alkalmazotti létszámából következően egyike a legnagyobb 

alkalmazotti létszámmal rendelkező cégeknek a szlovákiai oldalon.  

A jó elérhetőséget biztosító gyorsforgalmi utak, a nyugat-európai, a pozsonyi, valamint a 

győri piacok közelsége és az intermodalitás lehetősége logisztikai beruházásokat indukált a 

térségben. A megerősödő autóipari szakágazatok is új, just in time, illetve just in sequence 

rendszereket igényelnek. Az alkatrészek, félkész- és késztermékek mozgatása számos 

logisztikai és kereskedelmi céget vonzott a határtérségbe, csak az Audi logisztikai parkjában 

300 ember dolgozik. A magyarországi tagtelepülések közül Mosonszolnok számos logisztikai 

tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetet tömörít. A községben tart fent telephelyet a 

Gondár Transport Kft. (80 fő), a Gondár Logisztikai Kft. (20 fő) és Bódi István egyéni 

vállalkozó (30 fő). Különös helyet foglal el a Győr-Pér Repülőtér Kft., mely személyszállítás és 

sportrepülés mellett a teheráru-forgalom kezelésével is foglalkozik 19 fő részvételével. 

A szlovákiai oldalon a logisztikai szolgáltatók közül ki kell emelni a Dunaszerdahelyen 

letelepedett Metranst, amely mellett többek között a Deichmann építette fel kelet-európai 

logisztikai központját. Dunaszerdahely és térsége (Egyházkarcsa, Királyfiakarcsa, 

Kisudvarnok) több árufuvarozó-raktározó szolgáltatót koncentrálva a szlovákiai oldal 

kereskedelmi központja, például a Dunaszerdahellyel határos egyházkarcsai ipari park első 

betelepülője az élelmiszeripari termékek kereskedelmével és értékesítésével foglalkozó 

Coop-Jednota (485 fő) tömörülés volt. A további jelentős áruszállítással és raktározással 

foglalkozó cégek közé tartozik Mosonmagyaróváron a Waberer’s vagy Kisbajcson a Kit-Roll 

(23 fő). A tagtelepülések közvetlen közelében Lébény logisztikai övezete kifejezetten 

kereskedelmi, raktározási, logisztikai és spedíciós tevékenységekre specializálódott (pl. 

Almádi Truck, SCANIA Hungária, TRANSDANUBIA, Interhorse Kft. VOLVO Truck’s). 

Az egyéb gazdasági tevékenységek között a hulladékkezeléssel és –feldolgozással foglalkozó 

győri Alcufer kiemelésre érdemes, mivel tagja az ötszáz legnagyobb árbevételű 

magyarországi cégnek. Halászin a Mapa Spontex takarító és mosogató eszközök, 

törlőkendők, szivacsok gyártását végzi mintegy 70 foglalkoztatottal. Somorján a török 

tulajdonú UTS tévékészülékek garanciális javítását, régebbi típusú elektronikai berendezések 
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javítását és forgalmazását végzi 50 alkalmazottal. A Nagymegyeren gazdasági tevékenységet 

végző UNIGROUP nyílászáró- és bútorgyártása 45 embernek ad munkát. Kimlén a 

legnagyobb helyi munkaadó a csomagolóanyag-iparban érdekelt Baán Faipari Bt., mely 10-15 

főt foglalkoztat. 

A piacgazdasági átmenettől kezdve az európai autógyártás területi szerkezetének 

átalakulásával az Arrabona térsége is érintett volt abban az autóipari boom-ban, melynek 

következtében a jó közlekedésföldrajzi adottságokra, a nyugati piacokhoz való közelségre és 

a szakképzett munkaerő jelenlétére építve döntően zöldmezős beruházások keretében a 

nyugat-európai transznacionális nagyvállalatok létrehozták saját telephelyeiket a 

határtérségben. A kiépülő feldolgozóipar erősen exportorientált karaktert vett fel. Szlovákia 

és Magyarország nyugati dinamikus peremvidéke a hálózati gazdaság kifejlődésével az elmúlt 

bő két évtizedben egy csehországi és lengyelországi területeket is integráló kelet-közép-

európai autóipari csomóponti térség (hub) részévé vált. Ennek keretében a nagy gyártók 

megtelepedése fokozatosan együtt jár a beszállítói hálózatok kialakulásával. Az autóipari 

beruházások multiplikátor hatása egyértelműen mutatja, hogy a járműipar a tágabb térség 

húzóágazatává, a regionális gazdaság fő motorjává vált. Szlovákia bruttó hazai termékének 

6,7, Magyarország GDP-jének pedig 3,9%-ára (a beszállítókkal és a kapcsolódó 

szakágazatokkal együtt kb. 10%-ára) nőtt az autóipar súlya. Szlovákiában a tágan értelmezett 

autóipar a GDP termelés 1/3-ához járul hozzá, ezzel a nemzetgazdaság legfontosabb 

pillérévé vált. 

Az Arrabona EGTC magyar oldala Győrön keresztül közvetlenül bekapcsolódik a nagytérségi, 

sőt, globális szinten szerveződő autóipari termelésbe. 2 milliárd márkás tőkével alakult meg 

az Audi magyarországi leányvállalata 1993-ban. A jelenlegi Audi Hungária Motor 1999-ben 

alapította meg a Motorfejlesztő Központot, mely 2001-ben kezdte meg működését. Szintén 

2001-től indult az A3-as típus gyártása. 2006-ban úgy döntött az Audi, hogy hat- és 

nyolchengeres motorok, illetve a TT Coupé és a TT Roadster gyártásába kezd. 2010-ben a 

gépkocsigyártás bővítéséről született döntés. A 900 millió eurós beruházás további 1800 

munkahelyet hozott létre, azonban az Audi termékek iránti kereslet növekedéséből adódóan 

2100-ra nőtt az új alkalmazottak száma a 2007-es 5845 főről. Az Audi a magyar gazdaság 

egyik legfontosabb szereplőjévé vált, napjainkra az ország második legnagyobb árbevételű 

cége, vezető exportőre. A győri üzem a világ harmadik legnagyobb erőátviteli rendszereket 
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gyártó telephelyévé nőtte ki magát. Mára Győr a motorgyártás kelet-közép-európai szintű 

központja, az összes Audi modellben győri motor működik, de a Volkswagen Csoport (Škoda, 

Volkswagen, Seat) többi tagja részére is gyárt motorokat ellátva elsősorban a nagyrégió 

autógyárait. A fejlesztések következtében négy Audi modellt (TT Roadster, Coupé, A3 kabrió, 

A3 RS) teljes egészében Győrben gyártanak. Az Audi győri üzemének teljes vertikumú gyárrá 

fejlesztéséhez közel 900 millió eurós beruházással kezdett neki 2012-ben. A gyár a beruházás 

eredményeként a komplett termelési tevékenységet lefedi a karosszériától a fényezésen át 

az összeszerelésig. A gyártósorokról 2013-tól évi 125 ezer gépkocsi gördülhet le. A gyáróriás 

a saját alkalmazottak mellett a beszállítókkal és a szolgáltatókkal több, mint 15 ezer főnek 

biztosít munkát, ezzel alapjaiban határozza meg az Arrabona EGTC térségének gazdaságát. 

További kiemelkedő járműgyártó a több mint egy évszázados járműipari tapasztalattal 

rendelkező, győri székhelyű Rába Járműipari Holding Nyrt., az iparág egyik legnagyobb 

magyar vállalata. A közel 2000 főt foglalkoztató vállalatcsoport három stratégiai üzletága 

közül a Rába Futómű Kft. és a Rába Jármű Kft. Győrben folytatja termelési tevékenységét. 

66%-os részesedésével a társaság fő bevételi forrása a futómű üzletág, azon belül is főként a 

katonai és nehéz tehergépjárművekhez szükséges futóművek értékesítése. A jármű üzletág 

termék portfoliójába a fokozott terepjáró képességű, speciális szállítási és védettségi 

követelményeket kielégítő katonai felhasználású teherautó-család és önjáró buszalvázak 

fejlesztési és adaptációs, gyártási tevékenységei tartoznak. 

A járműipar kapcsán érdemes kiemelni a Győri Ipari Parkot, mely az Arrabona EGTC 

legnagyobb ipari központja. Területén 13 országból 104 vállalkozás telepedett le, melyek 

alkalmazásában több mint ötezren dolgoznak. Az ipari park fő profilja az autóipari beszállítás. 

Azonban a parkra jellemző járműipari hangsúly nem jelent egy lábon állást. A park sokoldalú 

gazdasági tevékenységét bizonyítja, hogy csupán minden második-harmadik cég kapcsolódik 

a járműiparhoz, és ezek egy részének bevétele sem kizárólag az autóipari megrendelésekből 

származik. Az autóipari beszállítók közé tartozik többek között a hengerfejeket készítő 

Nemak Győr Alumíniumöntöde (a termelés igényei szerint 850-900 fő), a DANA Hungary 

Gyártó, a műanyagipari termékek fröccsöntésével, festésével és összeszerelésével, 

lökhárítók beszállításával foglalkozó REHAU-Automotive (200 fő), de számos más kisebb-

nagyobb vállalat is (Cooper Bussmann Hungária, TIPA Hungária stb.) 

A legkülönfélébb autóipari alkatrészgyártókon túl képviselteti magát a gépipar (pl. 
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Gépkontakt, Stefani Hungária Gépgyártó), az elektronikai ipar, a villamos ipar (pl. Katek 

Hungary), a vegyipar (pl. Kiss Műanyagtechnika, Weiss Hungária, Henkel Kémiai és 

Elektrokémiai Felületkezelő), a fémipar (pl. MNR Fémmegmunkáló), a textilipar (pl. Propex 

Fabrics, FIT-TEXT), az építőipar (pl. Vill-Korr, Maltech Hungária), valamint a szállítmányozás-

logisztika és a kereskedelem (pl. Hungarian Alliance Logistics, LOGWIG Solutions Hungary) is. 

A magyar oldal egy jelentős része, főként a nyugati és Győrrel közvetlenül szomszédos 

települések csoportja képes bekapcsolódni az autóipar termelési rendszerébe. A térség 

magyar oldalán a kistelepülések jelentős része erősen iparosodott, és nagyvállalkozásokat 

vonzott magához. Két településen is eléri, vagy meghaladja a foglalkoztatottak száma az 

ezerfős határt; Dunakilitin a Veritasnál 1200-an (üzemanyag-, olaj- és levegővezetékek), míg 

Mosonszolnokon az SMR (visszapillantó tükrök) alkalmazásában 1000-en állnak 

alkalmazásban. Szintén Mosonszolnokon 800 dolgozóval tevékenykedik a BOS, melynek fő 

profilja a napvédők és csomagtér-rolók gyártása. Kunszigeten a Federal Mogul nevű 

tömítéseket, csapágyakat és ablaktörlőket gyártó cég 650, a SICK pedig opto-elektronikai 

eszközök, szenzorok előállításával 300 munkahelyet biztosít. Mosonszolnok mellett a 

Mosonmagyaróvári Innovációs és Kereskedelmi Parkban (Mowinpark) is épült gyára az SMR-

nek. A visszapillantó tükrök gyártását végző SMR a hozzávetőlegesen 1000 munkahelyet 

biztosító Mowinpark messze legnagyobb foglalkoztatója (legalább 650 fő). Az ipari parkban 

az autóipari beszállítást logisztikai (Continental: 10-15 fő; Hammerling), építőipari, 

bútorgyártó, nyomdaipari, orvosi műszergyártó stb. kis- és középvállalkozások színesítik. 

Ugyancsak mosonmagyaróvári a VNT Metal Hungary Kft., mely az autóipar számára készít 

nagy teherbíró képességű fémlemezeket és alkatrészeket 244 fővel. A fentieken túl számos 

egyéb kis- és középvállalkozás foglalkozik autóipari beszállítással. Ezek közé tartozik a 

Halásziban lévő Hafner Pneumatika Kft. (pneumatikus szelepek gyártása, 60 fő), a 

győrújbaráti Julius-Globe Kft. (fémmegmunkálás, autóipari és elektromos gépalkatrészt 

gyártó szerszámok készítése, 45 fő), de Kisbajcson is van az Audinak beszállító cége. A 

közbenső, nem tag települések közül ki kell emelni Jánossomorját, ahol az AMB Components 

elektromos csatlakozóelemek és elektronikai berendezések (pl. autórádió) kezelőelemeinek 

gyártásával foglalkozik. A cég jelenleg 600 főt alkalmaz. Szintén jánossomorjai az SFS Intec, 

mely hangszórókosarakat, műanyag fedeleket, különböző jeladókat, körbeöntött mágnes-

hordozókat gyárt 65 alkalmazottal. 
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A szlovák oldali települések Győrrel ellentétben nem rendelkeznek saját járműgyártó 

kapacitásokkal. A tagtelepülések szemben számos más nyugat-szlovákiai várossal csak az 

utóbbi években tudták részlegesen kihasználni a pozsonyi Volkswagen, a nagyszombati PSA 

vagy éppen Győr közelségét, azonban figyelembe véve az utóbbi időszak felfutását jelentős 

potenciálok rejlenek a termelés bővülésében és a portfólió kiszélesítésében. 

Dunaszerdahelyen a legnagyobb vállalkozások az autóiparhoz kapcsolódó beszállítói 

tevékenységekben működnek. Ezek közé tartozik a szénszálas autóalkatrészek gyártását 

végző C2i, mely visszapillantó-tükröket, légterelőket, védősíkokat termel. Három éven belül a 

dinamikus bővítésnek köszönhetően a foglalkoztatottak száma elérheti a 600-at. Jelentős 

vállalkozásokat tömörít a somorjai olasz ipari park, melynek kiépítését Vicenza város ipari 

szövetsége (Confindustria Vicenza) szorgalmazta 2003 végétől. Jelenleg a körülbelül 300 

foglalkoztatottal működő ipari parkban a fém dísztárgyakat előállító BOMISA, valamint az 

egészségügyi (elsősorban szív katétereket) segédeszközöket létrehozó BIOMETRIX (50 fő) 

szomszédságában dominálnak a részben vagy teljes mértékben autóipari beszállítást folytató 

cégek, melyek a gépkocsi dudáktól a márkajeleken át a rugókig számos alkatrészt gyártanak. 

Az Eltra jeladók, elektronikus szenzorok, a Calearo autórádió-alkatrészek, antennák, az EAS 

áramkörök, a PMS precíziós elektronikai alkatrészek, a Hafliger műanyagipari termékeket 

gyárt. Somorján több kisebb, ipari parkon kívüli vállalkozás is képes bekapcsolódni az 

autóiparba, ezek közül kiemelkedik az 50 főt foglalkoztató Mevis, mely fejtámaszokat szállít. 

A nagymegyeri Webasto-Edscha Cabrio Slovakia gépjárműipari beszállító cég (250 

alkalmazott) a ponyvatetők terén ér el egyre nagyobb piaci részesedést. Az Edscha Veľký 

Meder 100 fővel, míg a Motokom Slovakia 50 fővel van jelen Nagymegyer gazdasági 

életében. 

A szlovákiai autóipari beszállítói hálózat mindezek ellenére még ma is sűrűbb a D1 autópálya 

Pozsony és Zsolna közötti szakaszán, valamint az R1 autóút Nagyszombat és Besztercebánya 

közötti részén, mint Dunaszerdahely és Nagymegyer irányába. Az autóipari beszállítói kör 

kiterjedésében ezért még nagy potenciálok rejlenek, különösen Somorja lehet képes ipari 

parkjában további autóipari beszállítókat letelepíteni, de a Dunaszerdahely környéki és a 

nagymegyeri ipari parkok, övezetek is telephelyeket biztosíthatnak. 

Mindkét országban gondot jelent, hogy a hazai beszállítók, KKV-k aránya alacsony, a gyártók 

egyelőre a lehetségesnél kevésbé integrálódtak a beszállítói hálózatokba. A beszállítói 
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hálózatban a hazai tulajdonosi háttérrel rendelkező cégek jellemzően csak a második, 

harmadik körös beszállítók között tudnak megjelenni. Általánosságban igaz, hogy a 

beszállítói bázis fejlődőse szinte csak az Audira és a Volkswagenre igaz, a nagy beszállítók 

számára alacsony mértékben értékesít a KKV szektor. 

Összességében igaz, hogy – ellentétben az országos gazdaságszerkezeti jellemzőkkel –a 

térség ipara (különösen a magyarországi területeken) a munka-intenzív felől a tudás-intenzív 

ágazatok felé mozdult el, és az extenzív növekedés kifulladásával az intelligens növekedés 

feltételeinek megteremtésére helyeződik a hangsúly. Az iparfejlesztést ugyanakkor 

hátráltatja, hogy a határ két oldalán lévő gazdasági szereplők kevés információval 

rendelkeznek egymásról, és nem jellemzők a KKV szektor szereplői közti együttműködések, 

továbbá számos természetvédelmi korlátozás is érvényben van, a széleskörűen tapasztalható 

munkaerő-hiány mellett. A magyar és szlovák ipari parkok és vállalkozások között kevés 

kapcsolat van, főként a Volkswagen Csoport és transznacionális beszállítóik között alakultak 

ki határon átnyúló megrendelői és értékesítési partnerségek. 

TERCIER ÉS KVATERNER SZEKTOR 

Ahogy már utaltunk rá, mindkét országban előrehaladott állapotban van a gazdaság 

tercierizációja. Ennek következtében a gazdasági értéktermelésben az Arrabona EGTC 

területén is meghatározó súlyt tölt be a tercier szektor. Fontos azonban leszögezni, hogy 

ezen szolgáltatások jelentős része alapszolgáltatás, illetve közszolgáltatás, melyek a hatályos 

jogszabályok alapján bizonyos – a két országban némileg eltérő – feltételek fennállása esetén 

kötelezően ellátandó feladatot jelentenek, tehát igen elterjedtek (pl. alapfokú oktatás). A 

városok nagyobb méretükből, szélesebb feladat- és hatáskörükből következően a nem piaci 

alapú szolgáltatások terén nagyobb foglalkoztatókat tömörítenek. Különösen a győri 

városüzemeltetési és közoktatási intézmények emelkednek ki, de a Petz Aladár Megyei 

Oktató Kórház (engedélyezett létszám kerekítve: 2119) szintén hozzájárul a szektor 

jelentőségéhez. A piaci alapú, gazdasági szolgáltatások a nem piaci és a társadalmi 

szolgáltatásokkal szemben jóval koncentráltabban szerveződnek. A tér kitüntetett pontjait 

választják telephelyül a modern pénzügyi és a logisztikai szolgáltatások. A turisztikában 

érdekelt vállalkozások igen elterjedtek a kisebb településeken is, de néhány kivételtől 

eltekintve (pl. Dunakiliti) a nagyobb hotelek és fürdők (Nagymegyer, Dunaszerdahely, Győr, 

Mosonmagyaróvár) adják az idegenforgalmi hozzáadott érték és foglalkoztatás döntő 
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hányadát. A Csallóközzel szemben a magyar oldalon Győr és Mosonmagyaróvár 

vonzáskörzetében a gazdasági társaságok legnagyobb számban már a magas hozzáadott 

értékkel bíró szolgáltató szektorban, illetve a kutatás-fejlesztésben működnek (pénzügyi, 

biztosítási, ingatlanügyi, illetve műszaki és tudományos tevékenységek). A szlovákiai oldalon 

viszont a szálláshely-szolgáltatás, a logisztika és a kereskedelem képvisel arányaiban nagyobb 

súlyt. 

Elemzésünkben fontosnak tartjuk a többi szolgáltatáshoz képest kiemelten tárgyalni az EGTC 

és a hozzá kapcsolódó tágabb térség idegenforgalmi helyzetét, hiszen talán ez az a terület, 

amely az eddigi tapasztalatok szerint sok esetben a leghatékonyabban tudja függetleníteni 

magát az államhatároktól. 

A meglévő infrastrukturális adottságok elemzésén, a különböző turisztikai attrakciók 

felsorakoztatásán keresztül szeretnénk rávilágítani a térségben rejlő, hosszú távú 

együttműködéseket is megalapozó fejlesztési potenciálokra. 

Az Arrabona EGTC és tágabb környezete szerves része annak a Budapest-Bécs-Pozsony által 

alkotott metropolisz-térségnek, mely ma Közép-Európa legdinamikusabban fejlődő területe. 

Egy olyan túlnyomórészt rurális jellegű, de Győr révén a nagyvárosi funkciókat sem nélkülöző 

térségről van szó, ahol a vidék és a város turisztikai szempontból (is) pozitív szimbiózisa van 

kibontakozóban. E rurális-urbánus kettősséget idegenforgalmi potenciálja is jól tükrözi. 

Kulturális és természeti értékek szempontjából ugyanis igen kedvező, de a térben 

egyenlőtlenül eloszló adottságokkal bír. Míg a nagyobb városok, mint Győr, 

Mosonmagyaróvár, Dunaszerdahely, Somorja vagy Nagymegyer, a gazdag 

programkínálatuknak (sportrendezvények, fesztiválok, múzeumok, színház stb.) 

köszönhetően kulturális értelemben is a térség póluspontjainak tekinthetők, addig a kisebb 

települések a változatos táji és természeti adottságaik révén kiváló lehetőséget biztosítanak 

a zajos városi közegből való kiszabadulásra, a nyugodt pihenésre.  

A városokban tehát a kultúrturizmus a húzó turisztikai ágazat. A térség legnagyobb 

központjaként, Győr vezető szerepet játszik ezen a téren is, hiszen egész éven át számtalan 

országos/regionális és nemzetközi jellegű sportrendezvénynek, fesztiválnak, kiállításnak és 

egyéb kulturális eseménynek ad otthont. Győr, ahogy a helyiek mondják, a sport, a kultúra 

városa, és valóban nem alaptalanul, hiszen hosszú évek óta például a mindenkori 

költségvetésének 1%-át a sport támogatására fordítja, lehetővé téve ezzel a sportolási 
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lehetőségek folyamatos bővülését, a jövő sport példaképeinek kinevelését. Ennek is 

köszönhető talán, hogy több sportágban (futball, kézilabda, kosárlabda, futsal vagy kajak-

kenu) nemzetközileg is elismert, első osztályú csapatokkal büszkélkedhet, melyek a határ 

mindkét oldaláról, évről évre növekvő számú sportrajongót csábítanak a városba. Az elmúlt 

években, az országos és regionális jelentőségű bajnokságok mellett, több alkalommal adott 

otthont kézilabda, öttusa, kajak-kenu stb. Európa-bajnokságnak, világbajnokságnak, a 

közeljövőben pedig olyan infrastrukturális beruházások veszik kezdetét (új versenyuszoda, 

teniszpálya, atlétikai központ, több ezer ember befogadására alkalmas sportaréna), melyek 

még a korábbiaknál is nagyobb szabású rendezvényeknek szolgálhatnak majd kiváló 

helyszínéül (Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, 2017). A hagyományos felnőtt 

sportprogramok mellett mindenképpen kiemelendő a Győrkőcfesztivál keretein belül, 

immáron hatodik alkalommal megrendezésre kerülő Győrkőcolimpia is, ahol az ország szinte 

minden pontjáról és a testvérvárosokból érkező, 18 éven aluli gyermekcsapatok nyolc 

sportágban (úszásban, kézilabdában, atlétikában, utcai kosárlabdában, labdarúgásban, 

teniszben, strandröplabdában, grundbirkózásban és egyéb játékos versenyekben) vethetik 

össze tudásukat.  

Győr számtalan lehetőséget nyújt az aktív pihenés kedvelőinek is. 2004. október 3-án 

nyitotta meg kapuit, a Mosoni-Duna és a Rába találkozásánál lévő félszigeten, a mai kor 

igényeinek megfelelő Rába-Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő.  

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának beruházásában megvalósított Mobilis 

Interaktív Kiállítási Központban az érdeklődők megismerkedhetnek a tudomány világával, a 

járművek, a mozgás, a közlekedés rejtelmeivel.  

Az 1967-ben megnyitott Xantus János állatkert 100 állatfaj több mint 500 egyedét nagy 

kifutóterületeken, az eredeti életterükhöz hasonló körülmények között mutatja be. Az 

állatbemutatás mellett a kert egyéb kulturális és sportrendezvények helyszíne és az oktató-

nevelő tevékenység színtere is egyben. 

2010-ben Győr elnyerte a Kultúra Magyar Városa címet. A város kulturális életét keretbe 

foglaló Négy Évszak Fesztivál programkínálata tömegeket mozgat meg, és az emelkedő 

számú belföldi turisták mellett, egyik-másik rendezvény immár nemzetközi szinten is öregbíti 

Győr hírnevét. A fentebb említett Győrkőcfesztivál több tízezer gyermeket vonz belföldről és 

külföldről egyaránt. A nyárnyitó és a nyárzáró koncertek a könnyűzene legnépszerűbb hazai 
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és nemzetközi előadóit vonultatják fel, míg a Bornapokon, Bor-, Borlovag- és Gasztronómiai 

Fesztiválon az ország legjobb pincészeteinek nedűi vonzzák a város impozáns főterére, a 

Széchenyi térre az embereket. Győr rendelkezik olyan kiemelkedő kulturális attrakciókkal, 

egyesületekkel, zenekarokkal, melyek nemzetközi szinten is megismertetik a várost a 

nagyközönséggel. A Győri Balett, a Győri Filharmonikus Zenekar, a Győri Nemzeti Színház 

társulata vagy a Vaskakas Bábszínház előadásait hazai és nemzetközi szinten is kimagasló 

érdeklődés kíséri. 

A múzeumok a nagy sikerű időszakos kiállítások mellett Kovács Margit, Borsos Miklós 

gyűjteményeket is rejtenek, de egyedülállónak számít a kályhagyűjtemény, valamint az 

ország első Gyermekmúzeuma is. 

A Négy Évszak Fesztivál további állomásai a Tavaszi Fesztivál, az országban is kuriózumnak 

számító Barokk Esküvő, a Magyar Hagyományok Fesztiválja, vagy az Ádventi Fesztivál, mind-

mind nagy népszerűségnek örvend a városban és a tágabb térségben egyaránt. 

Győrben a szakrális rendezvények, a kegytárgyak tisztelete is fontos szerepet játszik, hiszen a 

győri Bazilika Szent László király hermája mellett a Könnyező Szűzanya képének is helyet ad. 

Műemlékekben az ország harmadik leggazdagabb városa, történelmi korok palotái, erkélyei, 

szobrok soksága utal a kisalföldi megyeszékhely több évszázados múltjára.42  

A Mosoni-Duna és a Lajta találkozásánál, az osztrák és a szlovák határtól 15 km-re fekvő, alig 

több mint 32 000 fős Mosonmagyaróvár a térség második legnagyobb központja, ahol a 

turisták számára egyaránt vonzerőt jelenthet termálvizekben való gazdagsága és 

kultúrtörténeti emlékei. Említésre méltó, hogy évezredes története, hangulatos 

műemléképületei, középkori utcahálózata és városképe alapján Mosonmagyaróvár egyike 

Magyarország 16 történelmi városának.43 A város 300 éves, műemléki védettségű 

magtárépületében 2012-ben egy természettudományi interaktív bemutató központot 

nyitottak, FUTURA Interaktív Természettudományi Élményközpont néven. 

Nevezetességei közül kiemelendő a vár, melynek elődjét István király létesítette, hosszú 

évszázadokon át katonai funkciót töltött be, jelenleg pedig a Nyugat-magyarországi Egyetem 

Mezőgazdaság- és Élelmiszertudomány Karának ad otthont. Továbbá fontos még 

                                                           
42 www.gyor.hu 
43 http://hu.wikipedia.org/wiki/Mosonmagyar%C3%B3v%C3%A1r_turizmusa 
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megjegyezni azt a 300 éves, műemléki védettségű magtárépületet, mely 2012 óta határon 

átnyúló jelentőséggel bíró természettudományi interaktív bemutató központként funkcionál. 

1966 óta van termálfürdő Mosonmagyaróváron, igaz az utóbbi években lemaradt a nyugat-

dunántúli fürdőfejlesztésektől, de ennek ellenére is a 15 éve épült gyógyászati központtal és 

a három csillagos Thermal Hotellel együtt közkedvelt célpontja az Ausztriából, Szlovákiából 

és a világ több más pontjáról érkező turistáknak. A városra jellemző egészségturizmus 

szerves részét a magas színvonalú plasztikai sebészet és fogászati ellátás adja, melyet 

elsősorban a határ közelségét kihasználva a külföldről érkező páciensek vesznek igénybe. A 

hármashatár közelségének pozitív turisztikai hatása itt nemcsak az egészségturizmusban 

mutatkoznak meg, hanem a folyamatosan növekvő bevásárló-, átutazó turizmusban is. Az 

utóbbi időszak forint-euró árfolyam különbségeinek köszönhetően, ugyanis jelentősen nőtt a 

szlovák és az osztrák vásárlók száma a mosonmagyaróvári bevásárlóközpontokban. 

A 25 000 fős Dunaszerdahely44, a Csallóköz központja és a térség harmadik legnagyobb 

városa. Pozsonytól 45, Győrtől 35 km-re fekszik. A történelmi egyházaknak, számos kulturális 

központnak, oktatási intézménynek valamint egy termálfürdőnek otthont adó kisváros ma is 

a régió kulturális és idegenforgalmi központja. Státusza a történelem során folyamatosan 

változott, a 14-15. században királyi birtok volt, majd mezővárosként emlegették, de volt a 

Pálffy család birtoka is, majd nagyközségi státuszt kapott. 1960-ban nyilvánították várossá. A 

kommunista érában fokozatosan elbontották meghatározó épületeit, felszámolták temetőit - 

a régi város lényegében lebontásra került. Azonban így is számos nevezetességet, potenciális 

turisztikai attrakciót tudhat magáénak, melyek közül kiemelendő a Sárga kastély, melyet a 

város híres szülöttje, Kondé Miklós építtetett. Az 1970-es évektől benne található a 

Csallóközi Múzeum. A 20. század elején épült, a város legpatinásabb épületében, a Vermes-

villában működik a Kortárs Magyar Galéria. Továbbá említésre méltó még a több mint 2500 

sírt magába foglaló zsidó temető és az orosz katonai temető, mely az 1914-18 között, 

Dunaszerdahely mellett működő Császári és királyi hadifogolytábor temetője volt. Mindezek 

mellett számos egyéb emlékmű, szobor őrzi a város történelmi múltját, híres szülötteinek 

emlékét. 

Dunaszerdahely idegenforgalmi jelentőségét kiváló termálvizű fürdőjének, wellness-

                                                           
44 Nevét privilégiumáról, a szerdánként tartott vásárokról kapta. 
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komplexumának is nagyban köszönheti, melyet az elmúlt években teljes körűen felújítottak, 

akadálymentesítettek, továbbá kibővítették egy új többfunkciós pályával is, mely mintegy 18 

hektárnyi területen kiváló lehetőséget biztosít a sportolásra (futball, kosárlabda, kézilabda, 

strandröplabda stb.). 

Mindezen kívül a város egész éven át számos helyi és regionális jelentőségű fesztiválnak és 

kulturális rendezvénynek is otthont ad, melyek közül kiemelendő például a Csallóközi 

Múzeum által évente meghirdetésre kerülő Csallóközi Színes Ceruzák – Nemzetközi 

Gyermekrajz és képzőművészeti kiállítás, vagy a tavaly 33. alkalommal megrendezett 

hagyományos Csallóközi vásár, vagy akár a Csallóköz gyümölcsei-kiállítás.  

Történészek szerint a közel 13 000 fős lakosú Somorja nevét a hajdan Szűz Mária tiszteletére 

emelt templomról kapta. A hagyomány szerint a település e körül a templom körül 

keletkezett. Kedvező fekvésének köszönhetően a 14. századra kereskedelmi központtá, 

kézművesiparának révén pedig a Felső-Csallóköz központjává vált. Státusza, rangja az idők 

során folyamatosan változott. Volt királyi város, mezőváros majd az 1960-as évekig járási 

székhely is, mely jól tükrözi adminisztratív jelentőségét. A ’60-as években azonban 

elvesztette járási székhely rangját, ma közigazgatásilag a Dunaszerdahelyi körzethez tartozik. 

A korábban önálló Tejfalu, Csölösztő, Sámot, Bucsuháza és Királyfia ma Somorja részét 

képezik. Somorja nevezetességei közül kiemelendőek szakrális egyházi műemlékei, a 

református templom, a Római katolikus templom, a Sámoti román kori templom, a 

Zsinagóga és egyéb világi műemlékei is, a főtéren található kút, a volt polgári iskola épülete, 

az egykori malom épülete, a királyfiai kúria. 

A többi városhoz hasonlóan Somorja is több fesztiválnak, kulturális rendezvénynek ad 

otthont. Ilyen például a Dőrejárás Tejfalu utcáin, a Pomlé majális, a Keszölcés vándorserleg. 

A mintegy 9 000 fős, Dunaszerdahelytől 20 km-re fekvő Nagymegyer az Alsó-Csallóköz 

gazdag történelmi múlttal rendelkező kisvárosa. Nevét (amely az idők során többször 

változott) a honfoglaló Megyer törzsről kapta. Számos világi és szakrális műemlék található a 

városban. Ilyen például a Mátyásfa, melynek helyén állítólag egy tölgyfa állt, amihez Mátyás 

király kötötte ki a lovát és fogadta a nagymegyeri bírót, vagy az egykori római katolikus 

egyházi iskola, a református egyház temploma, a szerb temető, ahol több mint 5 000 szerb 

és montenegrói hadifogoly van eltemetve, akik az első világháború idején kialakított 

hadifogolytáborban haltak meg. 
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A város legfontosabb ágazata az idegenforgalom, mely elsősorban az 1974 óta működő és 

azóta több felújításon is átesett termálfürdő köré összpontosul. A mintegy 80 hektárnyi 

erdőparkban található fürdő több fedett és szabadtéri medencével, csúszdával várja az 

idelátogatókat. Ugyanezen erdőpark koronái között található Szlovákia leghosszabb mászó-

kalandparkja, a TARZANIA, mely megfelelő kikapcsolódási lehetőséget nyújt az adrenalin 

sportokat kedvelők számára. A fürdő együttműködik a RegioJet vasúttársasággal is, melynek 

utasai kedvezményesen vehetik igénybe különféle szolgáltatásait. A kulturális programok 

közül mindenképp kiemelendő a Nagymegyeri Corvin Mátyás Kulturális Napok, a 

Nagymegyeri Besnyei György Kulturális Napok vagy a Terménykiállítás. 

Az EGTC és a környező térségtelepüléseinek turisztikai jelentősége, szerepe, ahogy korábban 

már említésre került, leginkább természeti értékeikben rejlik. E táj és az itteni települések 

karakterét markánsan meghatározó Duna és mellékágai, a Mosoni-Duna és a Kis-Duna, az 

őket körülvevő ártéri erdőkkel kiváló lehetőséget biztosítanak az aktív kikapcsolódás számos 

formájára (kerékpáros túrák, vízitúrák, gyalogtúrák, horgászat, lovaglás stb.). Adottságaikat 

tekintve a kisebb települések esetében is minden feltétel adott turizmusfejlesztéshez, a 

mostaninál magasabb színvonalú szolgáltatások bevezetéséhez, hiszen az előbb felsorolt 

városok mellett Bécs és Pozsony, de akár Budapest lakossága is fizetőképes keresletet 

jelenthet a térség számára. Ennek kulcsa azonban a kereslet és a kínálat megfelelő 

összehangolása lenne. A jól kereső, nagyvárosi embereket elsősorban a helyhez szorosan 

kötődő, magasabb árkategóriájú, jól propagálható, szolgáltatásokkal lehet a vidékre 

csábítani. Ilyen vagy ehhez hasonló szolgáltatások, termékek kevés kivételtől eltekintve 

szinte teljesen hiányoznak a kis települések turisztikai kínálatából. A tájra jellemző helyi 

termék, mint olyan jelenleg alig létezik a térségben.  

A Duna töltésének koronáján vezet a nemzetközi Duna-menti kerékpárút, mely a 

kerékpározás mellett lehetőséget nyújt a görkorcsolyázásra és a gyalogtúrázásra is egyben. A 

teljes hossza 168 km, Bergnél kezdődik és Párkányban ér véget, ebből kb. 80 km esik a 

Dunaszerdahelyi körzetre. A magyar oldalon Rajkánál kezdődik az EuroVelo 6-os kerékpárút, 

amelynek a Mosonmagyaróvárig tartó szakasza és kb. egy 8 kilométernyi szigetközi szakasz 

még nem készült el, de az előzetes, az EGTC több tagját érintő nyomvonaltervek már 

megvannak. Jelenleg az olyan kiegészítő szolgáltatásokkal, infrastrukturális elemekkel, mint a 

kerékpárszerviz, olcsó szállás, vagy a biztonságos kerékpártároló, csak egy-egy településen 
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találkozhatunk elszórva a kerékpárút mentén. A legtöbb érintett településen egyelőre csak 

az erre vonatkozó tervek állnak rendelkezésre, a kivitelezést a későbbiek folyamán kezdenék 

el a megfelelő pályázati források felhasználásával. 

A víz hosszú évszázadok óta igen jelentős szerepet tölt be az itt élők életében, ezért talán 

nem meglepő, hogy a térség idegenforgalmának is meghatározó részét a víziturizmus adja. A 

Duna a Dévényi kaput átlépve Közép-Európa legnagyobb szárazföldi deltáját hozta létre a 

Szigetköz és a Csallóköz találkozásánál. A korábban szerves egységet alkotó, ma 

államhatárral is kettéválasztott Szigetköz-Csallóköz tájegységet délről és északról is a Duna 

mellékágai, a Mosoni-Duna és a Kis-Duna határolják, melyek páratlan növény- és 

állatvilágukkal együtt közkedvelt célpontjai az evezés, vagy a kishajózás szerelmeseinek. A 

zavartalan, akár több napot is igénybe vevő vízi sportoláshoz szükséges infrastruktúra 

azonban nem mindenhol és nem egyforma mértékben, minőségben vehető igénybe. Kevés 

helyen található olyan jól kiépített, teljes körű szolgáltatást nyújtó, vízparti pihenőhely, mint 

például a pozsonyeperjesi, Dunakiliti, vagy kisbodaki, ahol nem csupán kempingezni lehet, 

hanem táblákkal jelzett túraútvonalakon gyalogosan túrázni, továbbá lehetőség van kajak-

kenu bérlésére, motorcsónakos túrázásra is. 

A kerékpáros turizmushoz hasonlóan ezen a téren is számos fejlesztésre van tehát szükség. 

Ezen beruházások nagy részével kapcsolatban, az érintett települések már kész tervekkel 

rendelkeznek, csupán a megvalósításhoz szükséges forrásra lenne szükségük.  

Több más vízhez vagy szárazföldhöz köthető szolgáltatás is igénybe vehető a térségben, 

ahogy az alábbi ábra és a hozzátartozó táblázat is mutatja. Az egyszerűbb ábrázolás kedvéért 

az ábrán szereplő településeket sorszámoztuk, majd a térkép alatt található táblázat 15 fő 

turisztikai kategóriája szerint osztályoztuk. 
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31. ábra: Az Arrabona térség turisztikai attrakciói 

Bor, gasztronómia Győr (1), Győrújbarát (10), Nyúl (28), Győrság, 
Pázmándfalu, Nyalka, Ravazd, Tényő, Kajárpéc, Felpéc, 
Győrszemere (29), Dunajská Streda (3), Jurová, Gabčíkovo 
(44), Baloň (45), Okoč, Holice, Orechová Potôň, Kostolné 
Kračany, Veľké Dvorníky, Šamorín (4), Veľká Paka, Lehnice, 
Čenkovce, Oľdza, Hubice, Čakany, Štvrtok na Ostrove, 
Blahová 

Golf Báč (57), Dunakiliti (22) 

Gyógy-, termálfürdő, 
élményfürdő 

Dunajská Streda (3), Győr (1), Lipót (34), 
Mosonmagyaróvár (2), Veľký Meder (5)  

Horgászat Bodíky, Číčov (47), Dolný Bar (51), Dolný Štál (48), 
Dunajský Klátov (59), Dunaszeg (16), Dunasziget (37), 
Gabčíkovo (44), Győr (1), Horná Potôň (55), Kunsziget, 
Lipót (34), Mad (52), Medveďov (46), Rajka (41), Rohovce 
(56), Šamorín (4), Topoľníky (49), Trhová Hradská (50), 
Vámosszabadi (23), Vieska (54), Vojka nad Dunajom (42), 
Vrakúň (53) 
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Lovaglási lehetőség Dunajský Klátov (59), Dunakiliti (22), Dunasziget (37), 
Gönyű (26), Győr (1), Győrladamér (63), Győrszemere 
(29), Győrújbarát (10), Győrzámoly (62), Halászi (21), 
Kunsziget, Malé Dvorníky (58), Máriakálnok (39), 
Mosonmagyaróvár (2), Šamorín (4) 

Múzeum Dunajská Streda (3), Dunasziget (37), Győr (1) 
Győrújbarát (10), Mosonmagyaróvár (2), Rajka (41), Veľký 
Meder (5) 

Műemlék Bezenye (40), Dunajská Streda (3), Dunajský Klátov (59), 
Dunakiliti (22), Győr (1), Hédervár (32), Jahodná (60), 
Kimle (30), Kunsziget, Mecsér (19), Nyúl (28), Rajka (41), 
Šamorín (4), Veľký Meder (5), Bőny 

Ökoturizmus Dunaremete (35), Lipót (34) 

Egyéb szabadidős tevékenységi 
lehetőség 

Ásványráró, Dunajská Streda (3), Dunakiliti (22), Dunaszeg 
(16), Dunasziget (37), Gabčíkovo (44), Gönyű (26), Győr 
(1), Győrladamér (63), Kunsziget, Lipót (34), Nagybajcs 
(64), Nyúl (28). Pér, Šamorín (4), Veľký Meder (5), 
Rábapatona 

Szórakoztató, kulturális, 
hagyományőrző és 
sportrendezvény 

Dunajská Streda (3), Dunakiliti (22), Gabčíkovo (44), Győr 
(1), Halászi (21), Kimle (30), Mosonmagyaróvár (2), 
Nagyszentjános (7), Rajka (41), Šamorín (4), Veľký Meder 
(5) 

Táncház, színház Győr (1), Šamorín (4) 

Természeti érték Győr (1), Darnózseli, Dunakiliti (22), Dunaszeg (16), 
Dunaszentpál (17), Dunasziget (37), Feketeerdő, 
Győrújfalu (15), Halászi (21), Ikrény (12), Kisbodak, 
Mosonmagyaróvár (2), Mecsér (19), Nyúl (28), Rajka (41), 
Bezenye (40), Püski, Dunaremete (35), Lipót (34), 
Hédervár (32), Ásványráró, Vámosszabadi (23), Nagybajcs 
(64), Kisbajcs, Vének, Győrzámoly (62), Győrladamér (63), 
Kunsziget, Abda, Kimle (30), Károlyháza, Šamorín (4), 
Dobrohošť, Blat ná Ostrove, Rohovce (56), Vojka nad 
Dunajom (42), Horný Bar, Bodíky, Trstená na Ostrove, 
Baka, Gabčíkovo (44), Sap, Medveďov (46), Kľúčovec, 
Číčov (47), Trávnik, Klížská Nemá, Veľké Kosihy, Okoč, 
Topoľníky (49), Trhová Hradská (50), Horné Mýto, Jahodná 
(60), Janíky, Zlaté Klasy, Nový Život, Blahová, Potônske 
Lúky, Horná Potôň (55), Orechová Potôň, Veľké Blahovo, 
Vydrany, Dunajská Streda (3) 

Világörökségi helyszín Pannonhalma (27) 
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Vízi sportolási lehetőség Bodíky, Dunajská Streda (3), Dunajský Klátov (59), 
Dunakiliti (22), Gönyű (26), Győr (1), Halászi (21), Ikrény 
(12), Jahodná (60), Mosonmagyaróvár (2), Rajka (41), 
Topoľníky (49), Trhová Hradská (50), Vojka nad Dunajom 
(42), Vrakúň (53) 

Zarándok-, búcsújáróhely Győr (1), Máriakálnok (39),  

 

A Duna és mellékágai mentén, több horgászásra kiválóan alkalmas terület található. Jó 

néhány településen (pl. Abda, Dunaszeg) pedig mesterségesen is alakítottak ki 

horgásztavakat. A Szigetközben és a Csallóközben is egyaránt működik szervezett 

horgásztúrákat lebonyolító horgász egyesület is.45  

Több lovarda (Halászi, Győrújbarát, Keszölcés stb.), golf és minigolf pálya (Dunakiliti, Báč 

stb.) is működik a térségben és várja az aktív pihenést kedvelő belföldi és külföldi turistákat.  

A természeti adottságokra épülő turisztikai ágak mellett a térség kulturális értékeinek 

idegenforgalmi kihasználtsága alacsony. Jelenleg leginkább a borászati, gasztronómiai 

adottságok kihasználására van példa. Kiváló borászatokat találhatunk a határ mindkét 

oldalán; Győrtől délre, a Bakony nyúlványai között megbúvó települések (Győrújbarát, Nyúl, 

Pannonhalma, Ravazd stb.) a Pannonhalmi borvidék részét képezik, olyan jellemző 

szőlőfajtákkal, mint az olaszrizling, a rizlingszilváni, a tramini, az Irsai Olivér, vagy a 

királyleányka. Szlovák oldalon a Csallóköz a Dél-Szlovákiai borvidék része. Tipikus szőlőfajtái 

például az olaszrizling, az Irsai Olivér, vagy a Kékfrankos. 

A tágabb térséget szemlélve a Pannonhalmi Bencés Főapátság turisztikai jelentősége 

emelendő még ki, amely 1996. óta az UNESCO Világörökség Egyezményének oltalma alatt áll. 

Máriakálnok vallási turisztikai jelentősége a falu kegykápolnája miatt kimagasló. Győr 

látnivalói a város történelmi belvárosában találhatóak, azon belül is kiemelendő a 

Káptalandomb városrész, ami a katolikus székesegyház mellett számos múzeumnak is helyt 

ad. A csallóközi települések közül Dunaszerdahely jelentősége emelhető ki a kulturális 

turizmus tekintetében, a városban fellelhető Sárga kastély ad helyett a Csallóközi 

múzeumnak, valamint egy kiállítóteremnek. Ezen kívül a városi galéria és a művelődési 

központ által nyújtott kulturális szolgáltatások is generálhatnak turisztikai vonzerőt. 

Az elmúlt 5 évben több szervezet, egyesület is létrejött a térségben turizmusfejlesztési céllal. 

                                                           
45 http://www.csallokozi-horgaszat.hu/index.html, http://www.szigetkoz-he.fw.hu/bemutat.html  

http://www.csallokozi-horgaszat.hu/index.html
http://www.szigetkoz-he.fw.hu/bemutat.html
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Az idegenforgalomban érdekelt civil szervezetek, vállalkozók és az önkormányzatok az 

„egységben az erő” elvét követve közös turisztikai beruházásokon és marketingpolitikán 

keresztül szeretnék előmozdítani a turizmus (és ezzel a települések) fejlődését. A legrégebbi 

ilyen TDM a Szigetköz Turizmusáért Egyesület46, mely 2009-ben alakult azzal a céllal, hogy 

szakmailag összefogja a térség turizmusában tevékenykedőket, ellássa azok 

érdekképviseletét, fellendítse a térség idegenforgalmát. A szervezet alakulása óta több 

sikeres projekten van túl. Színvonalas, folyamatosan frissülő honlapot működtetnek, ezzel is 

segítve a helyieket és a Szigetközbe látogatókat egyaránt. Továbbá az egyesület tagjai által 

bevezetésre került egy ún. Szigetköz kártya is, melynek tulajdonosa jó néhány étteremben, 

szórakozóhelyen, múzeumban stb. juthat kedvezményhez. 

2010-ben írták alá a „Legyen aktív vendégünk, találkozzunk a győri kistérségben!” c. 

pályázatot, melynek keretében készült el napjainkra a győri Látogatóközpont/Tourinform 

iroda a város központjában. A központ elsődleges célja, hogy egy egységes, a kistérségi 

társulás minden tagját érintő turisztikai programcsomaggal, hasznos információkkal lássa el 

az érdeklődő turistákat. Az egykori Győri Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó 

településeken a pályázat további projektelemei keretében különböző turisztikai fejlesztések 

nyertek támogatást47: 

 A tanösvények, túraútvonalak kialakítása és fejlesztése. A projektelem Dunaszeg, 

Győrladamér, Győrújbarát, Győrújfalu, Győrzámoly, Kisbajcs, Kunsziget és 

Vámosszabadi településeket érinti. 

 Kunsziget településen szabad strand kialakításához szükséges ivóvízvezeték kiépítése 

töltéskeresztezéssel, szükséges pihenőpadok és asztalok, hulladékkosarak, 

napárnyékolók, szaniterkonténerek, mentőeszközök beszerzése és elsősegélynyújtó 

hely kialakítása. 

 Kikötők és egyéb vízi sportoláshoz kapcsolódó szolgáltató létesítmények és egységek 

turisztikai célú fejlesztése és kiépítése Gönyű, Győrladamér és Kunsziget településen. 

A szlovák oldalon 2012-ben jött létre a Szigetköz Turizmusáért Egyesülethez sokban 

                                                           
46 Tagjai: Mosonmagyaróvár, Halászi, Dunakiliti, Hédervár, Jánossomorja, Kimle, Lébény, Lipót, Rajka 
47 Forrás: NYDOP-2.1.1. /E komponens: "Legyen aktív vendégünk, találkozzunk a győri kistérségben!" 
http://www.gyorikisterseg.hu/aktivturizmus.htm Utolsó látogatás: 2014. május 16. 
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hasonlító Csallóköz területi idegenforgalmi szövetség Nagymegyer, Dunaszerdahely, 

Somorja, Bős és Keszölcés összefogásával. A szövetség céljául tűzte ki egy jól azonosítható, 

jól propagálható és annál is jobban eladható turisztikai desztináció létrehozását és az ehhez 

szükséges állami támogatások pályázati úton történő megszerzését. 

Az elmúlt néhány évben tehát helyi, kistérségi szinten sikerült a gyakorlatba is átültetni a 

közös gondolkodáson, települési összefogáson alapuló turizmusfejlesztést. Azonban 

elengedhetetlen lenne egy, a táji összetartozást, a közös történelmi múltat figyelembe vevő 

és annak minden előnyét kiaknázó, határon átnyúló turisztikai együttműködés is. Ötlet 

szintjén ugyan már létezik, de a gyakorlatban még sohasem valósult meg rendszerbe 

szervezett turisztikai együttműködés a magyar és a szlovák oldal között. Ennek 

meghaladására az Arrabona EGTC kiváló eszköz lehet. 

Az alábbi térkép és a korábban leírtak alapján a turizmus jelenlegi infrastrukturális adottságai 

a térség egészét nézve nem a legkedvezőbbek és térben igen csak diverzifikált képet 

mutatnak. Ráadásul e szálláshelyek jelentős része a térségben jellemző munkaerő-hiány 

miatt gyakorlatilag munkásszállóként funkcionál, eredeti, turisztikai küldetését sokszor nem 

tudja betölteni. A 1000 főre jutó szállásférőhelyek száma 2011-ben a települések nagy részén 

10 vagy annál kevesebb. A legfelső (100 <) kategóriába gyakorlatilag csak a nagyobb városok, 

mint Győr, Mosonmagyaróvár és néhány kisebb szigetközi település (Dunakiliti, Dunaszeg, 

Lipót) esik. Lipót átlagon felüli értékének oka egyértelműen az országszerte is nagy 

népszerűségnek örvendő termál- és élményfürdő, Dunakilitin a négy csillagos Diamant Hotel, 

Dunaszegen pedig a La Curia nevű étterem és kemencés udvar panzió.  

A térképet vizsgálva szembetűnő lehet az is, hogy a férőhelyek tekintetében a magyar 

települések mennyivel jobb helyzetben vannak, mint csallóközi szomszédaik. Szlovák oldalon 

csak egyetlen pici település a 130 lakosú Keszölcés esik a legfelső, száz feletti kategóriába, 

megelőzve ezzel Dunaszerdahelyt, Somorját vagy Nagymegyert, amely települések esetében 

ugyanezen érték 10 és 100 között változik.  
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32. ábra: Szállásférőhelyek az Arrabona térségben (2011) 

A szálláshelyek típusának tekintetében is markáns eltérések mutatkoznak a szlovák és a 

magyar oldal között. Míg Győr-Moson-Sopron megyében a magasabb (hotel, panzió) és 

alacsonyabb színvonalú (kemping, üdülő, egyéb) szálláshelyek 80-20 %-os arányban oszlanak 

meg, addig a Nagyszombati kerületben ugyanez az arány 60-40 %.  
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33. ábra: Szálláshelytípusok megoszlása (2011) 

A jelenlegi állapot (különösen a Duna menti települések esetében) azonban jelentősen 

változhat, ha a korábban leírt kerékpár- és víziturizmushoz kapcsolódó, a térség 

szálláskapacitásának növelésére és minőségi javulására irányuló fejlesztések megvalósításra 

kerülnek.  

Az 1 000 főre jutó vendégéjszakák számára vonatkozóan csak megyei szintű statisztikai 

adatokra és a terepi felmérés során elhangzottakra tudunk hagyatkozni. E mutató 

tekintetében a két érintett megye/kerület teljesen ellentétes tendenciát mutat. Míg Győr-

Moson-Sopron megye 2003 és 2008 között kismértékű, majd 2008-tól jelentős növekedést 

mutat, addig a Nagyszombati került ugyanezen két időszakban enyhén, majd erőteljesen 

csökkenő tendenciát tükröz. 
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34. ábra: Vendégéjszakák számának alakulása (2003-2011) 

2011-ben mérték a legnagyobb különbséget a két megye között. Győr-Moson-Sopron 

megyében az 1 000 főre eső vendégéjszakák száma ekkor majdnem elérte a 2 500-at (2003-

ban 2 000 körül mozgott). A Nagyszombati kerületben ugyanez az érték 1 700 és 1 800 közé 

esett (2003-ban kb. 2 400 volt). Míg az előbbi a magyar országos átlag (1 946) felett mozog, 

melyet nagy részt az utóbbi évtizedben jelentős mértékben fejlődésnek indult 

gyógyturizmusának és a megyeszékhely tudatos turisztikai fejlesztésének köszönhet, addig a 

Nagyszombati kerület épphogy nem éri el a szlovák országos átlagot (1 931). Természetesen 

a magyar megyének is van még hova felzárkóznia, hiszen a déli szomszédjai Vas megye, 

Veszprém megye, de Zala, Somogy megye és Budapest is jobban teljesít nála. 
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35. ábra: Vendégéjszakák száma (2011) 

Mindent egybe véve elemzésünkből kirajzolódik, hogy mennyire kedvező turisztikai 

adottságokkal, fejlesztési potenciálokkal bíró területről van szó, ami további jól megfontolt, a 

határ túl oldalát is figyelembe vevő beruházások révén a magyar-szlovák határszakasz 

legfejlettebb térségévé válhat. Mindenképpen fel kell ismerni és el kell fogadni a tényt, hogy 

jelenleg ebben a térségben néhány kivételt leszámítva nincs általános relevanciája a 3-4 

napnál hosszabb tartózkodást célzó fejlesztések megvalósításának, hiszen elemzésünkből is 

jól kivehető, hogy a térség fő turisztikai profilja a rövid, 1-2-3 napot igénybe vevő rekreációs 

(kerékpározás, evezés, horgászat, fürdőzés stb.) szolgáltatások nyújtása. Ezen, meglévő 

szolgáltatások minőségi fejlesztésével, helyi termékek tudatos fejlesztésével, erre épülő új, 

magas árkategóriájú szolgáltatások bevezetésével, e térség felkapott célpontjává válhat a 

városból (elsősorban Győrből és Pozsonyból, de akár Bécsből vagy Budapestről) kiszakadni 

vágyó emberek számára. Az Arrabona EGTC-t és annak térségét tehát érdemes egy Bécs-

Pozsony-Győr által alkotott városháromszögben fekvő, egybefüggő rekreációs zónaként 

kezelni és a turisztikai funkcióit ennek megfelelően, a határ mindkét oldalát összehangolva, 

közösen erősíteni. 
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Az országos szintű kutatás-fejlesztési ráfordítások mindkét országban, különösen 

Szlovákiában igen alacsony szintről indultak. Szlovákia 2009-től kezdődően nagy hangsúlyt 

fektetett a tudás-intenzív gazdasági tevékenységek meghonosítására, ezzel jelentősen 

szűkebbre zárta az ollót a két ország innovációs potenciáljában rejlő különbségek terén. 

 

36. ábra A teljes kutatás-fejlesztési ráfordítás változása Magyarországon és Szlovákiában, 2000-2012 

Az EU 2020 Stratégiában szereplő 2. stratégiai célkitűzés értelmében az Európai Unió GDP-

jének legalább 3%-át K+F-re kell fordítani az évtized végére. Összességében azonban a két 

ország nemzetgazdasága nem tud jelentős összegeket áldozni a modern gazdaságban 

versenyelőnyt (piacszerzést, termelékenység-növekedést stb.) és növekedési potenciált 

biztosító innovációs tevékenységekre.  

A szabadalmi bejelentések alapján az innovációk terjedésében-terjesztésében részben még 

viszonylag jelentős szerepet vállaló Magyarországhoz képest Szlovákia tudományos-

technológiai teljesítménye alacsony szintű. A szabadalmak területén tapasztalható drasztikus 

egyenlőtlenségek összefüggésben vannak privát és akadémiai szféra jobb 
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összekapcsoltságával, a tudásháromszög kiépültségével, a spin-offok, startupok, valamint a 

tudás- és technológiatranszfer szerepével. 

 

37. ábra: Szabadalmi bejelentések száma Magyarországon és Szlovákiában, 2000-2011 

Az innováció-orientált intelligens növekedés feltételei elsősorban nem az EGTC területén, 

hanem a két fővárosi régióban adottak. Az új technológiák kifejlesztésében és azok 

adoptálásában még jelentős fejlesztési lehetőségek rejlenek, mivel a jelenlegi költési szint 

gátolja a gazdasági növekedés motorjaként funkcionálni képes ágazatok fejlődését, a hi-tech 

iparágak megjelenésével járó kedvező irányú strukturális átalakulást. Győr-Moson-Sopron 

megye és a Nagyszombati kerület K+F ráfordításai az országos átlag alatt maradnak. 

Szlovákiában a K+F ráfordítások egyoldalú pozsonyi koncentrációjából adódóan még a 

gazdasági fejlődés tekintetében kedvező helyzetben lévő Nagyszombati kerületben is alig 

haladja meg a ráfordítási összeg az országos szint felét. A szlovák oldallal szemben Győr-

Moson-Sopron K+F teljesítménye megközelíti az országos átlagot, és több mint kétszeresen 

felülmúlja a szomszédos szlovák kerület értékét. A látványos elmaradás következtében az 

Arrabona EGTC szlovák részének jelenlegi innovációs szerepe csekély, ezért rövidtávon a 

tudományos-technológiai újdonságok adoptálásának, illetve diffúziójának infrastrukturális és 
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humán erőforrás oldali feltételeit lehet megteremteni. 

 

38. ábra: Győr-Moson-Sopron megye és a Nagyszombati kerület egy főre eső kutatás-fejlesztési ráfordításai az 
országos átlagokhoz viszonyítva, 2011 

A kvaterner szektor, azon belül is az autóipari műszaki kutatás és technológiai fejlesztés a 

határtérség gazdaságszerkezetéből és fejlettségéből adódóan kritikusan fontos. Jelenleg 

Magyarország és Szlovákia szinte egyformán vonzó az autóipari vállalatok számára. Sem a 

bérek sem egyéb telepítő tényezők nem különböznek nagymértékben egymástól. A jövőben 

a telepítő tényezők között növekedni fog az innovációs potenciál, a K+F jelentősége. Azért is, 

mivel a hozzáadott tudás és szakértelem lesz az a tényező, mely kiemeli azokat a szereplőket 

és térségeket, melyek nem pusztán alacsony béreket tudnak nyújtani. A tudásbázis 

megteremtése és a hozzáadott érték növelése lehet az, amely a további növekedés alapját 

képezheti. 

Az Arrabona EGTC számára kritikus autóipar területén az utóbbi években fokozódott a 

kutatás-fejlesztési tevékenység Magyarországon, miközben a vezető gyártók (Audi, Bosch, 

Knorr-Bremse, Magna-Steyr és ThyssenKrupp) megalapították saját K+F központjaikat. Az 

egyetemek és főiskolák olyan tudásközpontokat hoztak létre, melyek feladata a térségben 
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lévő autóipari munkaerő-piaci igények kielégítése a megfelelő képzettségű mérnökök 

biztosításával, illetve az autóipari vállalatok innovációs tevékenységében való részvétel. Az 

együttműködések a közös fejlesztési kapacitásokra is kiterjednek. Minden megalapított 

tudásközpont saját regionális kompetenciaterülettel rendelkezik, melyen belül az adott 

felsőoktatási intézmény együttműködik a tágabb térség piaci szereplőivel egy-egy specializált 

tématerület közös tudásbázisának megteremtése érdekében. Ekképp Győr központtal egy 

tudásközpontba tömörül az Audi, a GM, a Suzuki, ahol a belsőégésű motorokra 

összpontosítják a közös fejlesztést. Összességében az autóipari kutatás-fejlesztés az elmúlt 

néhány év alatt prioritási területté vált a magyar oldalon. A nagy transznacionális vállalatok, 

így az Audi és beszállítóik K+F tevékenységeik egy részét áttelepítették Magyarországra, de 

még jelentős kihasználatlan lehetőségek kínálkoznak. 

Felismerve a viszonylag egyszerű gyártási folyamatokat igénylő összeszerelés európai 

jelentőségű volumenével szemben a kutatás-fejlesztési ráfordítások alacsony szinten való 

stagnálását, 2008-tól a szlovák autóiparban egyre fokozódik a K+F költés. Mindezek ellenére 

különösen az autóiparhoz szorosan kapcsolódó elektronikai (beszállítói háttér-) iparban még 

nem fektettek kellő hangsúlyt a műszaki kutatási tevékenységekre. A kutatóintézetekkel és 

egyetemekkel folytatott együttműködés jelentősége növekvő, de további jelentős potenciált 

rejt az Arrabona EGTC térsége számára is. 

Összességében tehát a járműiparnak fokozódó mértékben kell támaszkodnia a kapcsolódó 

tercier és kvaterner szektorra. A mérsékelt szintű hozzáadott értéket képviselő 

alkatrészgyártáson túl, a többségében betanított és segédmunkásokat, szakmunkásokat 

alkalmazó ipar termelési folyamatokat meghaladva a műszaki kutatás-fejlesztés kulcsterület 

lesz az Arrabona EGTC térségének autóipari növekedésében, mely növekedés mindinkább 

innováció-orientált módon valósul meg. Az autóipari vállalkozások beruházási listáján az 

egyik fő prioritásként jelenik meg már ma is a K+F tevékenység. A fő kérdés, hogy a nagy 

gyártók, de különösen a magyar és szlovák beszállítók mennyire lesznek képesek növelni a 

hozzáadott értéket. Ebben az esetben a fejlődés motorjai maradhatnak az autóipari 

vállalatok. Nem lehet többé az olcsó munkaerőre építeni. Egyre nagyobb az igény a hazai 

tulajdonú KKV szektor beszállítói hálózatokban való részvételére, valamint az első és második 

körös beszállítók megerősítésére. Az összeszerelői feladatok mellett növekvő hangsúlyt 

kaphat a beszállítók K+F-be való bekapcsolódásának elősegítése. Magyarországon az 
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autóipari technológiai fejlesztés szerepe kelet-közép-európai szinten is számottevő, 

különösen Győr és az Audi áll kedvező helyen. 

 

A száz főre jutó internet-felhasználók arányának változása összefüggésben áll a tudásalapú 

társadalom és az információs gazdaság kialakultságával. A 2005-től 2011-ig tartó időszak 

dinamikája alapján a felhasználók aránya mindvégig a szlovák szint alatt maradt, ugyanakkor 

a 2000-es évek elejének gyorsabb ütemű bővülése, majd a 2010-2011 körüli ellentétes 

irányú változások révén a magyar arányszám megközelítette a szlovákot. Emiatt napjainkban 

nincsen nagy eltérés az internet-penetráció terén a két ország között. 

 

39. ábra: A száz főre eső internet-felhasználók számának változása Magyarországon és Szlovákiában, 2005-2011 

Az Arrabona EGTC gazdasági helyzetképe összességében kedvező képet fest. Az EGTC-t és 

közvetlen környezetét gazdaságilag fejlett, dinamikus határtérségek alkotják, ahol már a 

piacgazdasági átmenet legelején tőkeerős transznacionális vállalatok hozták létre 

telephelyeiket gyakran zöldmezős, exportcélú beruházások keretében. A társulás kiváló 

mezőgazdasági adottságokkal rendelkezik. Alapozni lehet az igen termékeny termőföldre, a 
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mezőgazdasági szaktudásra, vetőmagtermesztésre, a kiépült tej- és húsfeldolgozásra. Az akár 

ökogazdálkodás keretében is előállítható helyi termékek a turizmussal összekapcsolva 

kitörési pontot jelenthetnek. E téren a klaszteresedés, a határon átnyúló termelői, 

értékesítési, feldolgozási együttműködés kiegészülve a marketing tevékenységekkel 

kohézióerősítő hatással bír. Az agrárgazdaság számára milliós nagyságú piacot és fizetőképes 

keresletet jelenthet a nagyvárosi térségek ellátása. Az Arrabona EGTC gazdag természeti és 

kulturális örökségéből adódóan a nagyvárosok alkotta térségen belül kitüntetett szerep 

juthat az éledő vidéki rekreációs-turisztikai szolgáltatásoknak. A turistatömegeket vonzó vízi, 

kerékpáros, kulturális, fürdő- és bevásárló turizmus, valamint a még nagy potenciálokat 

tartogató wellness és gyógyturizmus rendszerbe szervezéséhez a „TDM-esedés” határon 

átnyúló kezelésére van szükség. A gazdaságszerkezeti átalakulás nyomán az autóipar 

húzóágazattá vált, miközben a könnyűipari és az élelmiszeripari tevékenységek a 

struktúraváltás vesztesei közé tartoztak. A határtérség gazdasági kohézióját nagymértékben 

a hozzáadott érték növelése, valamint a KKV szektor határon átnyúló és beszállítói 

kapcsolatai fogják meghatározni. Mindezek érdekében egyre nagyobb igény mutatkozik a 

kutatás-fejlesztési ráfordítások növelésére, a tudás-intenzív ágazatok összehangolt 

támogatására. 
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2.2.3. KOHÉZIÓT ERŐSÍTŐ TÉNYEZŐK – KOHÉZIÓT GYENGÍTŐ TÉNYEZŐK 

 

A gazdasági helyzetelemzést érintő előző fejezetek rövid összefoglalását a térség gazdasági 

kohézióját gyengítő, illetve erősítő tényezők, folyamatok felől közelítve végezzük. 

6. táblázat Kohéziót erősítő tényezők – kohéziót gyengítő tényezők 

A térség kohézióját gyengítő tényezők, 
folyamatok 

A térség kohézióját erősítő tényezők, 
folyamatok 

szűkös észak-déli irányú kapcsolattartási 
lehetőségek, kedvezőtlen belső elérhetőségi 

viszonyok 

új határmetsző infrastrukturális beruházások 
tervezés alatt (kompok, révek, hidak) 

összehangolatlan és hiányzó közösségi 
közlekedési kapcsolatok, kiépítetlen városi és 

elővárosi közösségi közlekedési rendszerek 

növekvő igények egy határon átnyúló 
közösségi közlekedési rendszer kialakítására, 

új viszonylatok indulása a közelmúltban 

gyenge belső közlekedési kapcsolatok az alap úthálózat javításának közös szándéka 

kihasználatlan, összehangolatlan gazdasági 
infrastrukturális (ipari és logisztikai parkok) 

elemek és potenciálok 

határon átnyúló logikával összehangolható 
logisztikai övezetek kialakításának 

lehetősége 

összehangolatlan mezőgazdasági potenciálok közösen erős agrárágazati adottságokra 
épülő térségi mezőgazdasági és 

élelmiszeripari klaszteresedés lehetősége 

magas minőségű helyi termékek általános 
hiánya 

helyi termékek fejlesztésére és előállítására 
vonatkozó (fizetőképes) fogyasztói igény és 

termelői szándék 

az állattenyésztés visszaszorulása a 
növénytermesztés javára 

jelentős hús- és tejipari kapacitások 

jelenleg még ritkának és laza szövetűnek 
értékelhető gazdasági együttműködések, 

kevés közös tapasztalattal 

a határ mindkét oldalán jellemző, számos 
területre kiterjedő közös gazdasági 

adottságok, és érdekek 

egyenlőtlen ipari, technológiai és K+F 
adottságok 

az egyedi erősségek komplementaritásának 
kiaknázása, a térségi hatások terjedésének 

biztosíthatósága 



 

107. 

A térség kohézióját gyengítő tényezők, 
folyamatok 

A térség kohézióját erősítő tényezők, 
folyamatok 

a határ erős elválasztó szerepe a 
gazdaságfejlődésben, eltérő területi 

növekedési pályák, az együttmozgás hiánya a 
gazdaság területi folyamataiban 

az Arrabona EGTC gazdaságilag fejlett 
régiókhoz tartozik, melyek részesülhetnek a 
pozsonyi agglomeráció, valamint a nyugat-

európai magterületek dinamikájából 

viszonylag alacsony szintű nagyvállalati 
jelenlét a szlovák oldalon 

magas vállalkozássűrűség mindkét oldalon, 
nagyvállalatok jelenléte (magyar oldalon a 

kisebb településeken is) 

versenyképtelenné váló, leépülő iparágak, a 
munka-intenzív gazdasági tevékenységek 

megszűnése (élelmiszeripar, textil- és 
ruhaipar) 

tudás- és technológia-intenzív iparágak 
meghonosodása 

a szlovákiai oldal alacsonyabb szintű 
bekapcsolódása az autóipari beszállítói 

hálózatokba, kedvezőtlenebb 
gazdaságszerkezete 

a járműipar és az elektronikai ipar 
húzóágazattá válásával integrálódás a közép-

európai autóipari csomóponti (hub) 
térségbe, beszállítóvá válás potenciálja 

információhiány a határ túloldalán működő 
gazdasági szereplőkről, KKV-k közti 

együttműködések hiánya 

számottevő tartalékok a határtérségre 
jellemző komplementer gazdasági 

adottságok kihasználásában 

a nem megfelelő mértékben összehangolt és 
az azonos alapadottságok ellenére 

egyenlőtlen turisztikai kínálat 

integrált desztináció menedzsmentre 
alkalmas közös turisztikai adottságok 

rendszerbe kapcsolásának lehetősége és 
szándéka a versenyhelyzet erőltetése helyett 

 

A területi kohézióhoz hasonló módon a gazdaságit is gátolják infrastrukturális hiányosságok, 

úgymint a határátmenetek ritkasága vagy a belső (elsősorban az államhatárokat keresztező) 

hálózat kiépületlensége. A jogos igény ellenére a térség észak-déli összeköttetése nagyon 

nehezen erősíthető az azt kettévágó természeti (Duna) és mesterséges (üzemvízcsatorna) 

akadályok miatt. Csupán Rajka és Pozsony között található fejlett közúti és vasúti átkelő, a 

térség kohéziója szempontjából fontosabb Vámosszabadi-Medve átkelőn csak közúti 

forgalom bonyolódik, a hozzátartozó híd felújításra szorul. Emellett a Szigetköz és Csallóköz 

központi fekvésű településeinek összekapcsolása is az EGTC térségének egységét 

szolgálhatná, egyszersmind lehetőséget teremtene arra, hogy Mosonmagyaróvár kiterjessze 

városi funkcióit a Csallóköz nyugati felére. 



 

108. 

A közlekedési rendszer nem csupán a határátmenetek, de a belső hálózat terén is gátolja a 

térségi kohéziót. A közutak gyakran leromlott állapota igen megnehezíti a belső 

kapcsolattartást. A régió külső kapcsolati lehetőségei jobbak a szomszédos nagyvárosok 

irányában. Azonban a tervezendő fejlesztések során ügyelni kell arra, hogy e távolsági 

kapcsolattartást bonyolító folyosók ne elszívó hatást generáljanak a térségben, hanem a 

területi fejlődés szolgálatába állítható potenciáljaik kerüljenek megfelelően becsatornázásra. 

A térség energetikai kiszolgáltatottsága és a hálózatok (illetve kapcsolódó 

rendszerirányításuk) összekapcsolatlansága meghaladható a zöldenergia-kapacitásokban 

rejlő közös erősségek felismerésével, a térségi energiagazdálkodás ez irányú 

újrahangolásával. Várhatóan a vállalkozási szerkezet egyenlőtlenségei is enyhülni fognak az 

egyre gazdagodó térségi, határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fokozatos 

tapasztalatszerzésével. A kohéziót erősítheti, hogy az EGTC térségének két oldalán eltérő 

erőforrásokon alapuló villamosenergia-termelő egységek épültek. 

Szintén kiemelkedő jelentőségű a jelenleg még összehangolatlan fejlesztési szándékokkal 

terhelt logisztikai kapacitások rendszerbe szervezése. 

A mindkét oldalon remek, mégis nem megfelelően kihasznált, illetve összehangolt 

mezőgazdasági potenciálok, az egymással bizonyos esetekben szándék nélkül is konkuráló 

agrárszerkezet, az energetikai szektor nem kielégítő összekapcsoltsága, az egymásba alig 

fűződő turisztikai kínálat és a szakképzés gyenge-közepes piaci kapcsolódásai mind-mind 

egyfajta több ágazatra kiterjedő, alacsony minőségű együttgondolkodásról árulkodnak. 

Mindezek közvetve visszavezethetők a jelenleg még nem megfelelő mélységű tervezési 

és/vagy intézményközi kapcsolatokra, az összehangolt cselekvés hiányosságaira. 

A térség közös gazdaságfejlesztésének kulcsa lehet a kiváló mezőgazdasági adottságok és a 

rájuk épülő feldolgozóipari kapacitások rendszerbe szervezése, a minőségi, feldolgozott helyi 

termékek irányába történő elmozdulás. Ehhez szükség volna a termelők újraorientálódására, 

kis feldolgozóüzemek építésének ösztönzésére is. Az egy-egy növekedési központban 

meglévő adottságok hatásainak térségi szétterjesztése szintén nagyban javíthatja a régió 

versenyképességét. 

A hasonló iparszerkezet ösztönözheti a térség vállalkozói szektorában az együttműködést, 

ami fokozottabb specializációt és munkamegosztást eredményezhetne, ez pedig javuló 
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versenyképességet és termelékenységet okozhat a vállalkozók számára. A specializáció 

emellett a tudás specializációját is eredményezné, ugyanakkor az együttműködések sűrű 

hálózata lehetőséget teremtene a tudás áramlására. Ez az új vállalkozói környezet pedig 

kedvezne közös innovációk kifejlesztéséhez. A specializáció érinthetné a szakképző 

intézményeket is, ami növelhetné az oktatás hatékonyságát, bizonyos képzések pedig akár 

közösen is megszervezhetők lennének. A térség gazdasági kohéziója elképzelhetetlen egy 

közös munkaerőpiac fokozatos kialakítása nélkül. Ennek érdekében a szakképzési struktúrát 

is a gazdaság igényeihez kell alakítani, mindkét oldal képességeit figyelembe véve. 

A jobbára azonos vonzerők ellenére a turisztikai szolgáltatások kissé egyenlőtlen kínálata 

alakult ki, a térség kohézióját azonban szétfeszítheti a fölösleges versengés erőltetése, sokkal 

kedvezőbb hatások érhetők el egy összehangolt térségi kínálat kialakításával, a szolgáltatási 

kapacitásokban meglévő komplementaritások felismerésével és kihasználásával. Különös 

figyelemmel kell lenni a környező várostérségek fizetőképes, ám speciális (elsősorban 

minőségi rekreációs) igényű piacára. 

Elsősorban e területeken erősíthető látványosan a térség gazdasági kohéziója, amely új 

távlatokat nyithat az Arrabona EGTC lakosságának életében. 
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2.3. TÁRSADALMI KOHÉZIÓ 

 

Az új kohéziós politikából következő megközelítésünk harmadik pilléreként a társadalmi 

kohézió szemüvegén keresztül értékeljük az Arrabona EGTC térségének helyzetét. Azokat a 

szociográfiai kapcsolódási pontokat keressük, ahol a határmentének színes társadalmi 

csoportjai, etnikumai jó eséllyel fűzhetik szorosabbra az egymáshoz kötő szálakat, ezzel is 

növelve a régió komplex összetartó erejét. Kitérünk a klasszikus demográfiai adottságok 

bemutatására, interetnikus sajátosságokra, a térség társadalmi együttműködéseire és a 

munkaerőmozgást, foglalkoztatást érintő kérdésekre. 
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2.3.1. DEMOGRÁFIAI ADOTTSÁGOK 

 

Az Arrabona EGTC 29 tagtelepülésén 2011-ben mintegy 241 000 fő élt, a népességföldrajzi 

eloszlása azonban meglehetősen egyenlőtlennek mondható, míg a csoportosulás 

legnépesebb településén, Győrben több mint 126 000-en élnek, addig a kis szigetközi 

községben, Véneken a népesség száma a 200 főt sem éri el. Mosonmagyaróvár népessége 

meghaladja a 32 000 főt, Dunaszerdahely lakossága 22 000, Somorjáé 12 000 fő körül mozog. 

A legtöbb település – szám szerint tizenöt – lakosságszáma 1000 és 5000 fő közötti, ebből 

kilenc 2000 fő alatti.  

 

40. ábra: Az Arrabona EGTC településeinek népességszáma 2011-ben 

A települések népességváltozását 2001 és 2011 között vizsgálva képet kapunk a migrációról, 

az agglomerálódás folyamatáról, valamint az egyes települések térségen belüli szerepköréről 

is. A népességszám változása az Arrabona EGTC legtöbb tagtelepülésén pozitív irányú, egyes 

községek kiugróan magas értékekkel jellemezhetők, Vámosszabadi lakosságszáma több mint 

50%-kal, Győrújfalué 37,5%-kal, Győrújbaráté 32%-kal, de még Börcsé és Véneké is több 
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mint 20-20%-kal nőtt mindössze tíz év alatt. A jelenség hátterében egyértelműen Győr és 

Pozsony munkaerővonzó képessége, az ennek kapcsán fellépő migráció, az agglomerálódás 

állnak. A nagymértékű beköltözés által érintett településeken a gyors népességnövekedés 

óhatatlanul magával hoz egyfajta társadalmi megosztottságot is, a beköltözők integrációja a 

települések már korábban meglévő közösségeibe a legtöbb esetben még kezdeti fázisban 

tart. A magyar oldalon Mecsér, Bőny, Rábapatona, Nagyszentjános és Győr népessége 

csökkent kis mértékben a vizsgált időszakban. A községek esetében ennek okaként az 

erősebb mezőgazdasági jelleg, a nehezebb megközelíthetőség, a kisebb mértékű, vagy 

teljesen hiányzó beköltözés nevezhető meg. Győr esetében egyértelműen az agglomeráció 

kiépülése áll a népességvesztés hátterében, a városi zsúfoltság helyett sokan választották az 

elmúlt években a környező településeket lakhelyül. Az EGTC szlovákiai tagtelepülései közül 

Somorja és Felbár népességnövekedése Pozsony agglomerációjának épüléséhez köthető, 

míg Dunaszerdahely és Nagymegyer épp a főváros „népességelszívó” hatásának kárvallottja. 

Az EGTC tágabb térségét vizsgálva elmondható, hogy az egyes települések népességszámára 

egyértelműen Győr, Pozsony és Bécs vonzó ereje hat, azokban a rurális karakterű terekben, 

ahol ez a hatás már nem jelentős, tartós lélekszámbeli csökkenés tapasztalható.  

 

41. ábra: Az Arrabona EGTC tagtelepüléseinek népességváltozása 2001 és 2011 között 
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Ha a migrációt megyei szinten vizsgáljuk Magyarországon és Szlovákiában egyértelműen 

kirajzolódik az EGTC és tágabb térségének kiemelten jó helyzete. A migrációs egyenleget 

2007 és 2012 között szemlélve az is kitűnik, hogy napjainkra egyértelműen az Arrabona EGTC 

területe, azon belül is Győr-Moson-Sopron megye lett a térség legdinamikusabb 

népességvonzó központja. 2007-ben Budapest és Bécs agglomerációja a jelenleginél sokkal 

nagyobb vonzóhatást fejtett ki (Pest megyében 2007-ben a nettó migrációs egyenleg a 16‰-

et is meghaladta), mely az évek során folyamatosan csökkent, s ezzel párhuzamosan 

megerősödött Győr-Moson-Sopron megye és Nordburgenland pozíciója. Napjainkban a 

térségben 10‰ feletti migrációs aktívummal csak Bécs (12,98‰), Győr-Moson-Sopron 

megye (10,84‰) és Nordburgenland (10,18‰) rendelkezik. Az EGTC szlovák oldalán, a 

Nagyszombati került területén a migrációs egyenleg a 2007-es 5‰-ről 2,2‰-re esett vissza, 

ez az átlagérték azonban nagy különbségeket fed el a pozsonyi agglomerációhoz szervesen 

kötődő, illetve az attól távolabb eső települések között. A migráció legfőbb mozgatója a győri 

agglomerációban napjainkban is jelentkező munkaerőhiány, mely elsősorban aktív korú, 

képzett munkaerőt vonz a térségbe.  

 

42. ábra: Magyarország és Szlovákia migrációs térképe, 2011 
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A fenti folyamatok ismeretében különösen indokolt megvizsgálni, hogy milyen az EGTC 

településeinek és tágabb térségüknek korstruktúrája, azaz milyen értékeket vesz fel az 

öregedési index és az aktív korúak arányára vonatkozó mutató. Az öregedési index kapcsán 

már az is beszédes megállapítás, hogy az EGTC 29 települése közül csak nyolc esetében 

haladja meg a 65 év felettiek száma a 15 éven aluliakét, ezek közül négy esetben 

(Mosonmagyaróvár, Pér, Rábapatona, Dunakiliti) 15%-nál kisebb mértékben, s további négy 

esetben (Győr, Vének, Mecsér, Felbár) 15-30%-kal. Az öregedési index erősen korrelál a 

települések népességszámának változásával, azaz az utóbbi tíz évben az agglomerációk 

településeire költözők között nagy számban aktív korúakat, s 14 éven aluli gyermekeket 

találunk. Vámosszabadiban és Ikrényben fiatal korúak mintegy kétszer többen élnek mint 65 

év felettiek, s 0,75 alatti öregedési index értékkel bírnak Dunaszeg, Győrújbarát, Győrújfalu, 

Somorja települések is. A települések korstruktúráját tovább javítja, hogy az EGTC magyar 

oldalán az országos átlagnál magasabb a természetes szaporodás, mely elsősorban a 

beköltözők életkorával, magasabb képzettségével, anyagi biztonságával, s ezáltal nagyobb 

átlagos családmérettel magyarázható. A fiatalos korszerkezet ugyan számos előnnyel bír, 

azonban megnövekedett terhet ró a települések már meglévő intézményrendszerére (óvoda, 

iskola), s további intézményfejlesztési igényt (bölcsőde, családi napközi) is generál. Több 

településen megoldásra váró probléma az időskorúak, egyedülállók nappali ellátása is. 

Az öregedési indexszel, s a térségben jelentkező munkaerő iránti kereslettel részben 

összefüggésben alakul a településeken az aktív korú lakosság aránya is. Összességében 

megállapítható, hogy e korcsoport részesedése az össznépességből a térségben mindenütt 

magas, az országos átlagokat messze meghaladó. Az aktív korúak aránya egyedül 

Dunaszerdahelyen haladja meg a 75%-ot is, a legtöbb település (szám szerint húsz) a 70 és 

75 % közötti kategóriába tarozik, s mindössze Győrújfaluban, Mecséren, Vámosszabadiban 

és Börcsön süllyed az aktív korúak aránya kevéssel 70% alá. 
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43. ábra: Az Arrabona EGTC településeinek öregedési indexe 

 

44. ábra: Aktív korúak aránya az EGTC településein 
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Az EGTC területe demográfiai tekintetben meglehetősen egységesnek mondható, az egyes 

mutatók kapcsán kirajzolódó kisebb különbségek főként a települések eltérő szerepkörére, 

az agglomerálódás általi érintettségük mértékére utalnak. A hasonló népesedési viszonyok 

több területen jó alapot teremtenek a térségben a közös megoldások keresésére. A jövőbeli 

összehangolt intézményfejlesztésekkel növelhető a hatékonyság és elkerülhető a 

párhuzamos kapacitások kiépülése. Szinte valamennyi településen projekt szinten is 

segíthető a beköltözők integrációja, ezáltal a térség egységesülése, helyi identitás, kötődés 

kialakulása. A munkaerő iránti kereslet további növekedésére számítva az EGTC tagjai 

közösen készülhetnek fel a térségbe érkezők fogadására, segíthetik otthonteremtésüket, 

beilleszkedésüket. Mivel a településeken szociális probléma, segélyezés csak kis számban 

fordul elő, anyagi erőforrásaikat környezet- és egészségtudatos programokra is 

felhasználhatják, tovább javítva ezzel a lakosság életkörülményeit, egészségi állapotát.  
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2.3.2. HATÁRON ÁTNYÚLÓ MUNKAERŐ-MIGRÁCIÓ, FOGLALKOZTATÁS 

 

Magyarországot az elmúlt időszakban minden évben alacsonyabb munkanélküliség sújtotta, 

mint északi szomszédját. Magyarország és Szlovákia munkaerő-piaci folyamatai az 

ezredfordulótól az évtized végéig erősen különbözőek voltak. Miközben Szlovákiában a 2000-

es évek eleji igen magas 20%-os szintről a 2008-ban kitört krízisig folyamatosan csökkent az 

állástalanok aránya, az 5%-os rátával rendelkező Magyarországot a lassú ütemű emelkedés 

jellemezte (45. ábra). Ennek következtében napjainkban nincsenek nagy különbségek az 

országos munkanélküliségi adatokban. A kirobbant válság mindkét országban éreztette 

munkanélküliség-növelő hatását. A válságkezelés és stabilizáció időszakában az államok 

munkanélküliségi rátájának alakulása hasonló pályát vett fel. 

 

45. ábra: A munkanélküliség országos változása és regionális területi képének alakulása, 2001-2012 

A vizsgált bő egy évtized alatt az Arrabona EGTC tagtelepüléseit magában foglaló két NUTS 3-

as régió kedvező munkaerő-piaci helyzetét mutatja, hogy munkanélküliségi rátájuk 
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mindvégig a magyar és szlovák országos szint alatt maradt. Győr-Moson-Sopron megye már 

az ezredfordulón 5% alatti rátával büszkélkedhetett, míg északi szomszédjában a 

munkanélküliek aránya meghaladta a 15%-ot. A Nagyszombati kerületbe települő nagy 

foglalkoztatók révén a 2000-es évek második felétől az Arrabona EGTC tágabb környezete a 

két ország legalacsonyabb munkanélküliséggel jellemezhető térségét alkotja. A 

munkanélküliek arányának változása a Nagyszombati kerület és Győr-Moson-Sopron megye 

esetén is nagyrészt igazodott az országos trendekhez. A transznacionális gépipari és 

elektronikai ipari vállalatok fokozott jelenlétéből adódóan a határtérség az elsők között 

szenvedte el a világválsággal járó elbocsátási hullámot. Azonban e vállalkozások hamar újra 

létszámbővítésbe kezdtek. A magyar oldal versenyképesebb és válságállóbb karakterével áll 

összefüggésben, hogy a két oldal munkanélküliséget érintő folyamatai 2010-től élesen 

elkülönülnek egymástól; a magyar csökkenés szlovák növekedéssel párosul.  

 

46. ábra: Győr-Moson-Sopron megye és a Nagyszombati kerület munkanélküliségi rátájának változása az 
országos átlagokhoz viszonyítva, 2001-2012 
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47. ábra: Győr-Moson-Sopron megye és a Nagyszombati kerület munkanélküliségi rátája az országos átlaghoz 
viszonyítva, 2012 

A munkanélküliség az Arrabona EGTC magyar oldali tagtelepülésein sok esetben messze az 

országos átlag alatt marad. A bőséges munkakínálatból adódóan piacgazdasági körülmények 

között gyakorlatilag minimális a munkanélküliség. Mosonszolnokon és Dunakilitin a ráta nem 

éri el a 2,5%-ot sem, de a térség többi részén is ritkán haladja meg az 5%-os küszöböt. Csak 

kevés településen (Nagyszentjános, Bőny, Kisbajcs, Börcs, Ikrény, Kimle) okoz kisebb 

problémát a munkanélküliek aránya és a településen lévő munkahelyek hiánya a magyar 

oldalon, de a ráta általában átképzésekkel, továbbképzésekkel, közmunkaprogramokkal 

kezelhető mértékű marad. A lokálisan magasabb munkanélküliségi arányszámok a helyi 

foglalkoztatás alacsony szintjéből, nagyobbrészt pedig a személyes kompetenciákból, egyéni 

problémákból erednek (alkoholizmus, degradálónak tartott munkakör, alacsony 

munkakultúra). 
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48. ábra A munkanélküliség területi egyenlőtlenségei az Arrabona EGTC térségében, 2011 

A kedvező összkép ellenére jelentős mértékű területi egyenlőtlenségek feszülnek a 

határtérség északi és déli fele között. A határ élesen elválasztja egymástól a főként 5% alatti 

rátával rendelkező mosoni-síki és Győr környéki településeket a döntően 10-15%-os 

arányszámú közép- és dél-csallóközi társaitól. A fentebbi térkép alapján egyértelműen 

kirajzolódik a két nagyváros, Pozsony és Győr munkanélküliség-csökkentő hatása. A nyugati 

határtérségben ráadásul a munkanélküliséget tovább csökkenti az osztrák oldali 

munkavállalás lehetősége. Érdemes azonban megjegyezni, hogy Győr még nem képes 

felszívni a szomszédos szlovákiai munkanélkülieket, dinamizmusa néhány településre 

korlátozódik, mindez leginkább a hektikus forint/euro árfolyamnak köszönhető. Somorja sem 

tudja teljes mértékben kihasználni a pozsonyi munkaerőpiaccal való integrációját. A határon 

átnyúló munkaerő-piaci együttműködés megoldást jelenthet a magas dél-szlovákiai 

munkanélküliség csökkentése terén, mivel önmagában a nagymértékű egyenlőtlenség a 

munkaerő-migráció alapjául szolgál.  

A szlovák tagtelepülések sajátos helyzetben vannak, mivel az átlag alatti munkanélküliséggel 

rendelkező nyugat-szlovákiai dinamikus peremvidék déli határtérségeként egy magas 



 

121. 

munkanélküliséggel jellemezhető mikrotérséget alkotnak. További problémát okoz, hogy a 

foglalkoztatási gondok orvoslása nem várható a komáromi járás irányából, ahol még 

kedvezőtlenebb foglalkoztatási mutatók adódnak. A tagtelepülések mindegyikén legalább 5-

10%-os munkanélküliséggel kell számolni. Dunaszerdahely és a szomszédos Nagyudvarnok 

évek óta 10-15%-os munkanélküliségi rátával küzd, melyben jelentős szerepe van a 

világgazdasági válság nyomán beszűkült munkakínálatnak. A helyi foglalkoztatás 

megoldatlansága Nagyudvarnokon az egyik legnagyobb munkaerő-piaci probléma. 

Dunaszerdahelyen az Arrabona EGTC átlagához képest igen magas, mintegy 14%-os az 

állástalanok aránya. A szlovákiai tagtelepülések viszonylag magas munkanélkülisége mögött 

az eredendően agrárkarakterű tájegység válság-érzékeny és alacsony foglalkoztatási 

potenciált rejtő, erősen gépesített mezőgazdaságának szűk munkaerő-kereslete, illetve az 

autó- és elektronikai ipari fókuszú (újra)iparosodási hullámába való gyengébb bekapcsolódás 

is ott áll. A munkanélküliség csökkenését és a foglalkoztatás bővülését eredményező 

zöldmezős beruházások főként a Dunaszerdahelyi járástól északra fekvő Nagyszombati 

járásban valósultak meg (pl. PSA és beszállítói, Samsung). 

 

49. ábra: A foglalkoztatottak gazdasági szektor szerinti megoszlása, 2010 
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A fenti ábra az Arrabona EGTC térségére vonatkozóan a gazdaságszerkezeti sajátosságokkal 

összefüggésben megmutatja, az egyes regionális munkaerőpiacok milyen foglalkoztatási 

szerkezettel rendelkeznek. A Győr-Moson-Sopron megyei a Nagyszombatihoz képest 

nagyobb arányban foglalkoztat munkavállalókat az ipar és a mezőgazdaság területén, míg a 

Nagyszombati kerületben jelentősen többen dolgoznak az építőiparban, valamint a 

kereskedelemben, a logisztikában és a turizmusban. A közigazgatásban és a 

közszolgáltatásokban hasonló arányok jellemzik a két piacot, ezért a piaci alapú 

szolgáltatások, valamint a feldolgozóipar keresleti viszonyai térnek el a legnagyobb 

mértékben egymástól. 

A határtérség kedvező munkaerő-piaci helyzetét domborítja ki a foglalkoztatás országos 

átlagokat meghaladó szintje. A munkanélküliséggel ellentétben a foglalkoztatási ráta Győr-

Moson-Sopron megyében alacsonyabb, és kevésbé igazodik az országos folyamathoz. A 

szlovák kerület jelentős foglalkoztatás-bővülését nem követte a magyar megye, inkább egy 

minimális hullámzás volt jellemző, melyet 2011-től nagy ütemű növekedés váltott fel a 

nagyszombati stagnálással szemben. 

 

50. ábra: Győr-Moson-Sopron megye és a Nagyszombati kerület foglalkoztatási arányának változása az országos 



 

123. 

átlagokhoz viszonyítva, 2001-2012 

 

51. ábra: Győr-Moson-Sopron megye és a Nagyszombati kerület foglalkoztatási aránya az országos átlaghoz 
viszonyítva, 2012 

A viszonylag alacsony munkanélküliség és a magas szintű foglalkoztatottság mellett azonban 

adódnak bizonyos térség-specifikus regionális munkaerő-piaci jellemzők, melyek a határ 

mindkét oldalát érintik. A munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok közé 

tartoznak a nők, a romák és a megváltozott munkaképességű emberek. Állandósult 

probléma a nők viszonylag alacsony foglalkoztatási aránya, különösen az alapfokú 

végzettségűeknél. Többek között Rábapatonán és Bágyogszováton is a pályakezdő és tartós 

munkanélküliek között kimagasló a nők aránya. A NEILLA 2013 nyarán bezárt kimlei 

üzemében szakképzetlen női munkaerő dolgozott, számukra a bezárással többségében 

megszűnt a helyben történő munkavállalás lehetősége. Mindezek arra világítanak rá, hogy az 

alacsonyan képzett női munkaerő át- és továbbképzésére van szükség alkalmazkodva a 

gazdaságszerkezeti változásokhoz. 

A nők számára problémát jelent az atipikus foglalkoztatás (részmunkaidő, távmunka) 

potenciális szint alatt maradása. A dolgozó édesanyák körében a munkahelymegtartás 
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nehézségeivel kell szembesülni. Az édesanyák munkahelymegtartó képességének erősítése 

mindinkább a rugalmas nyitvatartási idő biztosításával (családi napközi, óvoda, iskola) vagy 

alternatív, házi gyermekfelügyeleti rendszer kialakításával oldható meg Győr munkaerő-piaci 

vonzáskörzetében. 

A térségben a romák foglalkoztatása szintén némileg problematikus. A kérdéskör főként 

Győrt, Dunaszerdahelyt, Nagyudvarnokot és Nagymegyert érinti. A potenciális roma 

munkavállaló jóval alacsonyabb elhelyezkedési esélyekkel rendelkezik, mint szlovák vagy 

magyar társa. Ennek hátterében az alacsony iskolai végzettség áll, mely nem csak alacsony 

szintű foglalkoztatottságot, hanem kedvezőtlen jövedelmi viszonyokat is eredményez. 

Különösen Dunaszerdahelyen a roma kisebbség kapcsán szükség lenne egy jól működő 

képzésen, közhasznú és segédmunkán alapuló rendszerre. Győrben személyes támogató 

rendszer kialakítására, mentorhálózat működtetésére, tanítási időn túli foglalkozások 

megtartására van igény, melyek – részben a szociális városrehabilitációs projekt keretében – 

alapvetően kialakításra is kerültek. A romák gyakran nem a munkaerő-piaci igényeknek 

legmegfelelőbb szakmákat sajátítják el, ezért a versenyképes végzettséget nyújtó 

képzésekre, illetve átképzési tanfolyamokra lenne lehetőség. Gondot jelent az 

együttműködés, kooperáció hiánya a romákkal (is) foglalkozó különböző területeken dolgozó 

szakemberek és az általuk működtetett programok között. Végül, de nem utolsó sorban a 

megváltozott munkaképességűek nyílt munkaerő-piaci integrációja/reintegrációja a 

határtérség mindkét felén szintén nehezen működik. 

Az Arrabona EGTC összehasonlítva más területi társulásokkal, kedvező helyzetben van a 

határon átnyúló munkaerő-migrációs potenciálokat számba véve. Nincsenek a migrációt 

teljesen ellehetetlenítő mértékű munkanélküliségi és bérkülönbségek, sőt, önmagában a 

magas szintű munkaerő-kereslet, az erősödő munkaerőhiány az ingázás alapjául szolgál. A 

munkavállalók külföldi foglalkoztatását korábban – a kétoldalú megállapodások ellenére – 

számos nehézség, engedélyezési és bejelentési kötelezettség, illetve egyéb adminisztrációs 

terhek és jogszabályi korlátozások nehezítették. A határon túli munkavállalás külső 

keretfeltételei napjainkban viszont adottnak tekinthetők, mivel összhangban a két ország 

európai integrációjával, a négy alapszabadság keretében megvalósult a személyek szabad 

áramlása. 2009 óta nincsen korlátozás a Magyarország és Szlovákia közti munkavállalás 

terén.  
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Azonban a határtérség jelenleg még nem képes egységes foglalkoztatási térségként 

funkcionálni. A határ erős elválasztó szerepe mind a mai napig erősen érződik a munkaerő-

piaci vonzáskörzetek szintjén. Az ingázási zónák ugyan az elmúlt tíz-tizenöt évben már 

részben határon átnyúló formát öltöttek Pozsony és Győr szomszédságában, azok jellemzően 

a határoknál erőteljesen veszítenek vonzáspotenciáljukból, és jóval gyengébbek, mint a más 

funkciók terén létező gravitációs vonzásterek. Az említett barrier funkció erőteljesen 

kirajzolódik a határtérség két fő foglalkoztatási központjának, Pozsonynak és Győrnek a 

foglalkoztatási vonzáskörzetéből (funkcionális városi térségéből). A magyarországi 

tagtelepülések munkavállalói első helyen szinte kivétel nélkül Győr felé ingáznak, míg a 

szlovákiai települések számára egyértelműen Pozsony jelenik meg, mint a munkaerő-

migráció fő célterülete.  

A magyar oldalon tehát Győr elsődleges foglalkoztatási vonzáskörzete egyedül 

Mosonszolnok, Mosonmagyaróvár, Dunakiliti és Halászi térségére nem terjed ki, ahol 

potenciálját meghaladja Mosonmagyaróvár környezete és Ausztria. Az ingázási 

térkapcsolatokat tekintve nagy elszívó hatása van, különösen az Audinak és beszállító 

hálózatának. A Győr funkcionális várostérségébe tartozó, túlnyomórészt nagyvárosi 

agglomerációs települések aktív népességének döntő többsége Győrbe ingázik (pl. Vénekről 

szinte 99%, Pérről 90%, de magas a Győrbe ingázók aránya Kisbajcs, Nagyszentjános, 

Győrújfalu, Győrság, Dunaszeg, Börcs, Ikrény, Rábapatona irányából is). Győr kiemelkedő 

vonzereje földrajzi közelségén túl nagyban adódik diverzifikált gazdaságszerkezetéből; a 

lakóhely szerinti településen nem megtalálható, speciálisabb munkakört vagy magasabb 

iskolai végzettséget igénylő szakmák munkavállalói a regionális központban találnak 

maguknak nagy számban munkát. Szintén az ingázást táplálja a magasabb átlagbér; 2010-es 

szinten a Győri kistérség 1329 eurós havi átlagkeresete meghaladta a megyei (1188) és a 

mosonmagyaróvári kistérségi átlagot (1238) is. Ugyancsak a munkavállalási célú migrációt 

erősíti a lakóhely és a munkahely erősödő szétválása, a szuburbanizáció is.  

Győrt követően a nagyvállalkozásokat, jelentősebb foglalkoztatókat tömörítő települések 

alkotják a foglalkoztatási alközpontokat a magyar oldalon. Győr mögött Mosonmagyaróvár 

található leggyakrabban a második helyen az ingázási célpontok rangsorában. A 

rendszerváltás időszakában még magasabb volt a városba ingázók száma (kb. 10 ezer fő), 

azonban a környező kisebb települések és Ausztria ingázási célponttá válásával ma sokan a 
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szomszédos településeken vállalnak munkát. Főként az Arrabona EGTC magyar oldalának 

peremén megjelennek olyan vonzóhatást gyakorló nem tag települések, mint Csorna, Enese, 

Tét vagy Ács, Bábolna és Komárom. 

A foglalkoztatási szerep jelentősége és a vonzáskörzet nagysága egyes helységekben nem a 

település, hanem az ott letelepedett vállalkozások méretével függ össze. A csekély lakosságú, 

de jelentős ingázó népességet megmozgató települések között kell említeni Dunakilitit, 

Halászit, Kunszigetet, Mosonszolnokot és Győrújbarátot.  

Az Arrabona EGTC szlovák oldalán – Nagyudvarnok kivételével – mindegyik település ingázó 

munkavállalói elsődlegesen Pozsonyban vállalnak munkát. Közelsége révén a Pozsonyban 

(legnagyobb arányban a Slovnaftnál) munkahellyel rendelkezők aránya Somorján eléri a 70%-

ot, és ez az érték a somorjai autóipari beszállítói kapacitások kiépülése előtt még magasabb 

volt. Pozsony nem csak elérhetőségével, hanem országos szinten kiemelkedő bérkínálatával 

is ingázásra készteti Somorja és az EGTC többi csallóközi településének foglalkoztatottját. Az 

EU27 fogyasztói árszínvonalán számolva az egy keresőre jutó, vásárlóerő-paritáson mért havi 

bruttó átlagkereset a Pozsonyi kerületben (1721 euró) 28%-kal volt magasabb 2012-ben, 

mint a Nagyszombati kerületben (1232 euró) elérhető. Az együttműködés szlovák oldalán 

Pozsonyt Dunaszerdahely, majd Somorja követi, mint ingázási központ. Egyedül Nagymegyer 

jelent némi kivételt a munkaerő-piaci mozgások terén, ahol Pozsonyba ugyan többen 

ingáznak, azonban megjelenik Komárno és Gúta is Dunaszerdahely mögött. Nagymegyer 

mellett Nagyudvarnok és Felbár sem képez önálló foglalkoztatási célpontot, előbbi főként 

Dunaszerdahely, utóbbi pedig elsődlegesen Pozsony ingázási övezetébe sorolódik. 

Az Európai Unióhoz és a Schengeni Övezethet történt csatlakozást követően új folyamat 

vette kezdetét, melynek végén Ausztria is lehetővé tette 2011 májusától a szabad 

munkavállalást. A hét éves átmeneti időszak lejártával a nyugati határhoz való közelség és a 

magasabb átlagbérek miatt megjelent a tömeges, Ausztria irányába tartó heti és napi 

gyakoriságú munkavállalás. Ez a folyamat nem kedvez a magyar-szlovák határon átnyúló 

foglalkoztatási térség megteremtése számára, mivel a munkavállalók elszívásával 

potenciálisan kevesebben lesznek képesek bekapcsolódni a kelet-nyugati helyett egy észak-

déli irányú munkaerő-piaci vándorlásba.  

Az EGTC magyar oldalának nyugati határtérségében az osztrák munkaerőpiac vonzereje 

egyes településeken már meghaladja Pozsonyét, Győrét és/vagy Mosonmagyaróvárét. 
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Halásziból nem Győr a fő irány, hanem Ausztria. Mosonszolnok számára a helyben történő 

foglalkoztatás után Ausztria a következő legfontosabb célpont. Kimle esetén 

Mosonmagyaróvár mögött Ausztria a fő célpont, Győr csak a harmadik helyet foglalja el az 

ingázás volumenét tekintve. Mosonmagyaróvárról ingázó vonatok is közlekednek Bécsbe. 

Börcsön, Kunszigeten, és néhány környező településen azok között, akik helyben nem 

találnak munkát, szintén népszerű az ausztriai munkavállalás. Az EGTC szlovákiai oldalán 

Pozsony kiemelkedő hatásából adódóan kisebb mértékű az Ausztriában történő 

munkavállalás, inkább Somorjánál számottevő. Felbár számára csak az ötödik számú célpont 

Ausztria. Az osztrák munkaerőpiac elszívó hatása mindkét oldalon erősen érződik az alacsony 

munkabért nyújtó szakmacsoportok terén, illetve kedvezőtlenül érinti a térség gazdasága 

számára létfontosságú járműgyártás szakember-utánpótlását. 

A magyar-szlovák határon átnyúló munkaerő-áramlás erősen aszimmetrikus, és jelenleg a 

potenciálisnál alacsonyabb intenzitású. A mozgásfolyamat főként a magyar anyanyelvű 

szlovák állampolgárokat érinti a határ közvetlen közelében, Nagymegyer térségében 

Dunaszerdahelytől délre és keletre. Viszont a legerősebb munkaerő-piaci integráció Pozsony 

határon átnyúló agglomerációjának megszületéséhez kapcsolódik. A szlovák főváros 

szuburbanizációja együtt jár a Pozsonyról való kiköltözéssel, miközben a munkavállalók 

megtartják pozsonyi állásaikat. Az EGTC peremén (a tagtelepülések közül Mosonmagyaróvár, 

Mosonszolnok, Dunakiliti érintésével) felerősödőben van ezen elővárosi, nagyvárosi 

térséghez kötődő határon átnyúló ingázás. A magyar EGTC-tagokból Pozsony irányába a 

szlovák etnikumú és állampolgárságú kiköltözőkön kívül azonban egyáltalán nem jellemző a 

munkaerő-migráció. 
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52. ábra: A nettó átlagkereset különbségei Magyarországon és Szlovákiában, 2012 

Összességében a magyarországi munkavállalás visszaesett az elmúlt néhány év során. 

Hátterében mind a mai napig elsősorban a forint–euró árfolyam, kisebb részben pedig a 

nagy számban létrejövő magas bérezést biztosító pozsonyi és somorjai munkahelyek állnak. 

Az EU27 fogyasztói árszínvonalát alapul véve havi szinten átlagosan 400 euróval alacsonyabb 

bruttó átlagkeresetet (1320 euró) tudott nyújtani Győr-Moson-Sopron megye a Pozsonyi 

kerület munkaadóival szemben 2012-ben. A KSH és a Slovstat adatai szerint Győr-Moson-

Sopron megye nettó átlagkeresetének 506 eurójához képest a Nagyszombati kerület 831 

eurót, Pozsony pedig még magasabb nettó keresetet biztosít. Ezért Győr-Moson-Sopron 

megyében a szlovákiai helyett mind nagyobb szerepet kapnak a keleti régiókból érkező, hazai 

munkavállalók. Számukra rendkívül vonzó a Győr-Moson-Sopron megyei munkaerőpiac 

országos szinten második legmagasabb nettó átlagkeresete. Hasonló bérkülönbségi és 

keresleti okok miatt a Pozsony körül szerveződő munkaerőpiac nagyfokú 

munkaerőigényének kielégítését is egyre inkább csak az ország keleti feléből érkező, a 

magasabb kereset és a biztos elhelyezkedés lehetősége miatt áttelepülő munkavállalók 

tudják megoldani. A munkaerőhiányból adódó, keletről történő munkaerő-megkötés 
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jelenleg már komoly problémákat okoz. A vendégmunkások és átköltözők nehezen találnak 

lakhatást, a fokozódó lakáshiányt pedig önmagában sem a cégek, sem a települési 

önkormányzatok nem tudják maguk orvosolni. Megfizethető árú ingatlanokra, 

garzonlakásokra lenne szükség a munkásszállások mellett, hogy ki tudják elégíteni a nagy 

foglalkoztatók munkaerőigényét. A szlovák oldalon komoly támogatottságot élvez a 

kormányzat részéről a bérlakásépítés, de a magyar oldalon is felmerültek különböző 

lakhatást orvosló fejlesztési elképzelések (pl. Bágyogszováton, Mosonszolnokon). További 

problémát jelent főként a magyar munkaerő alacsony mobilitása. Győrbe hiába toboroztak 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből munkaerőt, csak a tervezett létszám töredékét sikerült 

áthozni. 

A határon átnyúló mozgásokban meghatározó (volt) a győri Audi munkaerőigénye. A Győrbe 

napi rendszerességgel érkező szlovákiai ingázók számát az évtized első felében mintegy 1500 

főre becsülték.48 Nagymegyer megmaradt jelentősebb kibocsátónak; összesen 100 fő jár át 

az Audiba. Viszonylag új jelenség, hogy Pozsonyból is hord az Audi munkaerőt (a 

Volkswagenből kölcsönöznek munkaerőt). Somorja nyugati fekvéséből adódóan mindig is 

kevésbé volt érintett a magyarországi, győri munkavállalásban, mint a többi település. Az 

utóbbi időszakban magyarországi munkavállalás minimálisra esett, mivel elsősorban olcsó 

munkaerőt kerestek a magyar oldalról, miközben a Volkswagen erős konkurenciája lett az 

Audinak a fizetések tekintetében. Dunaszerdahely és Nagyudvarnok szintén fontos kibocsátó 

volt, régebben több busszal fuvarozták a győri Audiba a munkavállalókat, ma viszont főleg a 

pozsonyi Volkswagen tölti be ugyanezt a szerepet, a devizaárfolyam miatt a 2000-es évek 

első feléhez képest kevésbé éri meg Magyarországon munkát vállalni. A szlovákiai 

munkavállalók euróban is kérhetik fizetésüket, mely orvosolja az átváltási költségekkel járó 

veszteséget, viszont nem oldja meg az árfolyam- és bérszínvonalbeli különbségeket. A 

lecsökkent intenzitású munkaerő-mobilitás ellenére azonban hangsúlyozni kell, hogy jelenleg 

is vannak Audi által működtetett munkásjáratok a Csallóköz irányába. Győrben az Audi 

mellett a Philips is nagyszámú átjárót generált áttelepülését megelőzően. Nagymegyerről 

Győrbe a könnyűiparban többen is elhelyezkedtek; az egykori győri cérnagyárban és a 

Leonellben vállaltak munkát, de ma már egyik sem jellemző. Csakúgy nem jellemző már a 

                                                           
48 Hardi Tamás – Nárai Márta: Szuburbanizáció és közlekedés a győri agglomerációban. Tér és Társadalom, 19. 
2005. 1. 81–101. p 
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szigetközi és a móri irány sem. 

Nagymegyer és Magyarország között egy pozsonyi agglomerációt megközelítő erősségű 

integráció alakult ki, azonban e térségben az ingázás ma már szinte kölcsönös, és nem 

egyirányú. Sok magyar vállalkozó és mesterember szerez munkát a határ csallóközi, döntően 

Nagymegyer környéki részén az építőiparban. A szlovákiai munkavállalás összességében 

azonban igen ritka. A ritka példák egyike, hogy Kisbajcsról 4-5 ember dolgozik Szlovákiában. 

A Volkswagen Csoport és jelentősebb beszállítóinak, valamint az osztrák munkaerőpiac erős 

elszívó erejének köszönhetően az EGTC mindkét oldalán, különösen annak nyugati felén ma 

már nem munkaerő-felesleggel, hanem regionális munkaerőhiánnyal kell számolni. A 

jelenség Nagymegyerre és Dunaszerdahelyre jelenleg csak részlegesen igaz, ezért e két 

település még potenciális új munkaerőt biztosíthat a Győr köré szerveződő foglalkoztatási 

térség számára. 

Egyes magyarországi cégek csoportja, mint például a kunszigeti Federal Mogul Hungary a 

szlovák munkavállalók felé volt kénytelen fordulni, mivel már nehezen tudott kellő számú 

szakképzett munkaerőt felvenni. A közelmúltban végrehajtott létszámbővítés során ezért a 

26 új munkavállaló közül 22 szlovák állampolgár volt, ezzel a 650 fős dolgozói létszámból kb. 

150 főt Nagymegyerről és környékéről (Nagymegyer, Ekecs, Balony) ingáztatnak. 

Foglalkoztatásukat segíti, hogy magyar anyanyelvűek, és a munkáltató szerint a szlovákiai 

munkaerő megbízható. Ez a folyamat mindkét oldal számára kedvező, mert a 

munkaerőhiány nem veszélyezteti a gazdaság működését a magyar oldalon, miközben 

csökken a térségben viszonylag magasnak számító kelet-csallóközi munkanélküliség. 

A rendelkezésre álló munkaerő mennyisége mellet annak minősége is kritikus jelentőségű. 

Az EGTC mindkét oldalán általános probléma, hogy hiányszakmák kezdenek kialakulni. A 

népesség képzettségi szerkezete nem fedi a piaci igényeket, ráadásul az olló egyre jobban 

szétnyílik, ez pedig a strukturális munkanélküliség növekedésének veszélyét rejti. Az 

autóipari boom következtében nehéz szakképzett és mérnöki állományt találni. A 

szakképzett munkaerő megszerzése, megtartása különösen a magyar oldalon okoz 

problémát. Gyors, határon átnyúló, összehangolt lépésekre van szükség, mivel 3-4 éven belül 

jelentős munkaerőhiány léphet fel, mely a gazdasági növekedés komoly gátját jelentheti. 

Az Arrabona EGTC térségében alapvető gondot okoz, hogy a képzési struktúra nincs 
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összhangban a munkaerő-piaci igényekkel. Magas szaktudással rendelkező szakemberek 

oktatására, a hiányszakmákat koncentráló szakmacsoportok felé való elmozdulásra van 

szükség. A szakképzési intézménnyel rendelkező települések többsége ezt fel is ismerte, 

viszont a dinamikusan változó munkaerőpiachoz még nem sikerült hozzáigazítani képzési 

kínálataikat. Alapvető problémát jelent mindegyik város számára, hogy Szlovákiában régóta, 

míg Magyarországon 2013. január elsejei hatállyal állami fenntartásba kerültek a köznevelési 

intézmények, köztük a szakképzést folytató iskolák. Ez fokozottan érvényes Győrre és 

Dunaszerdahelyre. Az állami kézbe adás miatt a szakképző intézményekkel megszakadtak a 

közvetlen kapcsolatok, és a települési önkormányzatok feladat- és hatásköreikből adódóan 

nem bírnak közvetlen ráhatással a szakképzés rendszerének irányítására. Mennyiségi 

szempontból pozitív kivételt jelent az agrárterület, ahol az iskolarendszerű oktatás (pl. 

Dunaszerdahely, győri Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium) megoldott, 

tehát kellő számú agrárszakember áll rendelkezésre. Azonban a képzések keretében oktatott 

tantárgyak kevés ponton reagálnak az éghajlatváltozás nyomán fellépő kihívásokra, és a 

potenciálisnál kevésbé jelennek meg a korszerű, az Arrabona EGTC táji adottságaikhoz és 

piaci lehetőségeihez igazodó innovatív agrotechnikai, talaj- és vízgazdálkodási ismeretek.  

A határtérségben még mindig gyakoriak a később elhelyezkedési nehézségeket okozó 

végzettségek megszerzésére jogosító képzések. Elterjedtnek számítanak a vendéglátás-

idegenforgalom, a vendéglátói-pari, a kereskedelem-marketing, valamint közgazdaság 

szakmacsoportba tartozó szakközépiskolai és szakiskolai képzési ágba sorolódó osztályok (pl. 

pincér, szakács, cukrász, idegenvezető, utazás ügyintéző, vendéglős). 

A szlovák oldalon szinte teljesen hiányoznak a modern, új szerkezetű gazdaság 

szakemberigényét kielégítő képzési formák. Dunaszerdahely képzési kínálatát a 

mezőgazdaság és a vidékfejlesztés határozza meg. A gépészeti profilú középiskolának 

nincsen kapcsolata a Volkswagennel vagy más autógyártóval. A szlovákiai oldalon erős 

gépipari képzések Komárnoban, az EGTC-n kívül találhatók. A gazdaság fejlődése 

szempontjából ki kell emelni még az építőipari iskolát. Nagymegyer legvonzóbb oktatási 

intézménye a közgazdasági profilú kereskedelmi akadémia, az onnan kikerülő tanulókat nagy 

számban keresik a munkaerőpiacon. Somorján a gimnáziumok mellett egy szálloda- és 

vendéglátó-ipari akadémia működik, mely a térség egyik legfelszereltebb oktatási 

intézménye. A húzóágazatokhoz kapcsolódó szakmacsoportok oktatása teljesen hiányzik a 
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képzési kínálatból.  

Mosonmagyaróváron három szakközépiskolai és szakiskolai képzési ágat fenntartó 

intézmény található. Ezek közül kiemelendő a Hunyadi Mátyás Szakképző és Szakközépiskola. 

Az iskola három tagozaton (szakképző, szakközépiskola és technikum) négy 

szakmacsoportban (gépipar, faipar, építőipar és kereskedelem) képez tanulókat, de még így 

is igen kedvezőtlen a városi képzési kínálat. 

Győr szakképzési kínálata alapvetően befolyásolja a regionális munkaerőpiac helyzetét, 

jelentős kapacitásai révén nagymértékben hozzájárul a szakember-utánpótláshoz. A város a 

2007-2008-as tanév környékén döntött úgy, hogy a gimnáziumi osztályok csökkentésével a 

szakképzést erősíti. Azonban a köznevelési törvény hatálybalépésével az önkormányzat 

közvetlen ráhatása a város képzési rendszerére megszűnt.  

A szakképzés erősítése mellett továbbra is komoly szándék mutatkozik a képzési rendszer és 

a gazdasági szféra közötti együttműködés előmozdítására. Egy 2009-ben meghozott 

kormányrendelet értelmében azok a szakképzésben tanuló diákok, akik olyan szakmát 

sajátítanak el, amelyek betöltéséhez – a munkaügyi központok adatai szerint – nem áll 

rendelkezésre kellő számú szakképzett munkaerő, azok tanulmányi ösztöndíjban 

részesülhetnek. Ezt az ösztöndíjrendszert az országban elsők között vezették be a győri 

szakiskolák esetében. Emellett jelenleg is kidolgozás alatt áll a Győri Járműipari Életpálya 

Modell, mely egy kommunikációs felület segítségével összefogja az egyes fontos térségi 

szereplőket. Érdemes kiemelni, hogy nem csak a város és az állam, hanem az Audi és más 

autóiparban érdekelt cég is biztosít képzéseket, például az Audinak és a Nemaknak saját 

oktatási centruma épült a tanulószerződéses diákok számára. A győri szakképzési 

intézményrendszer és a jól működő duális szisztéma további erősítése elengedhetetlen lesz 

Győr határon átnyúló munkaerő-piaci vonzáskörzete számára. A fiatalok egyre nagyobb 

számban duális szakképzés keretében sajátítják el a szükséges ismereteket. Ebben a képzési 

struktúrában a német nagyvállalat 2001 óta működik együtt a győri szakiskolákkal. A 

tapasztalatok szerint megháromszorozza a szakmunkások elhelyezkedési esélyét, ha a 

szakközépiskolások és szakiskolások tanulmányaik alatt üzemet is láttak, és abban gyakorlati 

ismereteket szereztek. A szakképző intézmények és az autóipari beszállítók közötti 

feladatmegosztás keretében a gyakorlatorientált képzés Győrben régóta jól működik. A 

képzés mind a leendő munkáltatónak és munkavállalónak kedvező, mivel a vállalat 
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megbízható, megfelelő kompetenciákkal bíró munkaerőre tehet szert, míg a 

szakmunkástanulók megismerkednek a munkaerő-piaci elvárásokkal, a később végzendő 

munkafolyamatokkal. 

Győr képzési kínálata igen széles, ezek közül a térség húzóágazatai számára jelentős 

intézményeket emeljük ki. A Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű 

Szakközépiskola közlekedés szakmacsoportja (pl. közúti közlekedés üzemvitel-ellátó képzés, 

szállítmányozási ügyintéző képzés, vasút árufuvarozási ügyintéző képzés, 

közlekedésautomatikai műszerész képzés) a járműgyártásra és a logisztikára reagál. Az 

építőipari képzés is markánsan megjelenik (Gábor László Építőipari Szakképző Iskola, Hild 

József Építőipari Szakközépiskola, Győri Speciális Szakiskola esetén a textiliparral együtt), 

csakúgy, mint a gépipar (pl. Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium) 

és az elektrotechnika (Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK). A Lukács 

Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium Győr legnagyobb 

szakoktatási intézménye, kvalifikált munkaerővel látja el a nagy gyártókat és beszállítóikat. A 

szakközépiskolai képzés keretében gépészet, valamint közlekedésgépész ágazat működik, 

míg a szakiskolai képzés keretében gépészet szakmacsoport (szerszámkészítő szakma, gépi 

forgácsoló szakma, hegesztő, épület-és szerkezetlakatos), valamint közlekedés 

szakmacsoport (járműfényező, karosszérialakatos) kap helyet. 

Az Arrabona EGTC térségében a jelenlegi helyzet alapján fokozódó nyomás érvényesül, hogy 

az intézmények a húzóágazatnak számító járműipar és elektronikai ipar munkaerőigényét 

kiszolgáló szakképzéseket indítsanak. Ennek érdekében nagy igény mutatkozik a szakképzés 

és a nyelvi képzés határon átnyúló megszervezésére, a munkaerő-piaci kereslet és kínálat 

nagytérségi összehangolására. A településközi pályaorientáció, a munkaügyi központok, a 

települések és a gyakorlati képzési helyek közti együttműködések további elmélyítésében 

még jelentős potenciálok vannak. A magyarországi duális szakképzés jó gyakorlatainak 

megosztására, közös képzési és csereprogramokra van lehetőség a szakképzés területén (pl. 

közös üzemlátogatás, határon túli gyakorlatvégzés). 
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2.3.3. MEGLÉVŐ TÁRSADALMI KAPCSOLATOK, INTERETNIKUS VISZONYOK 

 

Az EGTC meglévő közösségi kapcsolatrendszerének feltárása döntő fontosságú a társadalmi 

kohézió szempontjából, melynek elmélyítésében fontos szerepet játszhatnak a különböző 

belföldi és határon átnyúló együttműködések. A kooperációk elősegíthetik az egységes 

térségi identitás kialakulását is, fontos azonban, hogy a különböző együttműködések 

célrendszere koherens rendszert alkosson, s a helyi társadalom valós igényeire épüljön.  

A legalacsonyabb területi szintről indulva első lépésként érdemes az egyes települések helyi 

közösségeit, civil szervezeteit megerősíteni. Különösen indokolt ez azokon a településeken, 

ahol az elmúlt években sokan telepedtek le, s a beköltözők integrációja a már meglévő 

közösségekbe még nem zajlott le.  

A társadalmi kohézió erősítésének fontos szegmense a már meglévő, térségen belüli 

testvértelepülési kapcsolatok jövőbeli továbbélése, elmélyülése, s újak létrejötte. 

7. táblázat: Az EGTC tagjainak térségen belüli testvértelepülési kapcsolatai 

Település Térségen belüli testvértelepülés A kapcsolattartás jellege 

Abda - - 

Bőny Vásárút (Trhová Hradská) kulturális 

Börcs Kisudvarnok (Malé Dvorníky) kulturális, sport, civil 

Dunakiliti Köpcsény (Kittsee) 
Lilienfeld 
Nagyszarva (Rohovce) 
Oroszvár (Rusovce) 

- 
- 
- 
- 

Dunaszeg Nádszeg (Trstice) kulturális, sport 

Dunaszentpál - - 

Dunaszerdahely - - 

Felbár Győrasszonyfa kulturális, sport, vallási, civil 

Győr - - 

Győrújbarát Nemesócsa (Zemianska Olča) kulturális, sport 

Győrújfalu - - 

Halászi Berg 
Fél (Tomášov) 

kulturális, közös pályázatok 
kulturális, közös pályázatok 

Ikrény Nagymad (Mad) kulturális, sport 
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Település Térségen belüli testvértelepülés A kapcsolattartás jellege 

Kisbajcs Csilizradvány (Čiližská Radvaň) 
Csicsó (Číčov) 

kulturális 

Kunsziget - - 

Mecsér - - 

Mosonmagyaróvár Somorja (Šamorín) 
Szenc (Senec) 
Bazin (Pezinok) 
Stockerau 
Nezsider (Neusiedl am See) 

Zenei, képzőművészeti, diákcsere, 
polgárok közti találkozók 

Mosonszolnok Feketenyék (Čierna Voda) 
Szímnő (Zemné) 
Búcs (Búč) 
Oroszvár (Rusovce) 

önkormányzati, mezőgazdasági, 
civil  
önkormányzati, civil, közös 
pályázatok 
önkormányzati, civil 
civil 

Nagymegyer Kapuvár gazdasági, közös pályázatok 

Nagyszentjános Búcs (Búč) kulturális 

Pér Garammindszent (Vieska) 
Jászómindszent (Poproč) 
Kassamindszent (Valaliky) 
Szepesmindszent (Bijacovce) 

kulturális (Mindszenti Napok), 
civil 

Rábapatona Egyházaskarcsa (Kostolné 
Kračany) 

önkormányzati, gazdasági, 
kulturális 

Somorja Mosonmagyaróvár 
 
Hainburg an der Donau 

sport, kulturális, 
környezetvédelmi, közös 
pályázatok 
sport, kulturális, 
környezetvédelmi, közös 
pályázatok 

Vámosszabadi Nemesgomba (Hubice) önkormányzati, kulturális 

Vének Csicsó (Číčov) 
Füss (Trávnik) 

önkormányzati, kulturális 
önkormányzati, kulturális 

 

Az EGTC 25 tagjának határon túli kapcsolatait vizsgálva megállapítható, hogy 18 településnek 

van testvértelepülése a magyar-szlovák határ túloldalán, s négy település Ausztria irányába is 

kötődik. A települések közötti kapcsolattartás jellege sokszínű. A leggyakoribb az 

önkormányzatok és különböző civil szervezetek közötti sport és kulturális kapcsolattartás. A 

közös pályázatok szintjére csak 6 testvértelepülési kapcsolat jutott el (Halászi-Berg; Halászi-
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Fél, Mosonszolnok-Szímnő, Nagymegyer-Kapuvár, Somorja-Mosonmagyaróvár, Somorja-

Hainburg an der Donau), melyek keretében főként CBC-programból finanszírozott projektek 

megvalósítása zajlott, így például Somorja és Mosonmagyaróvár részvételével az illegális 

hulladéklerakók felszámolását és lakossági tudatformálást célzó „Szigetek-közösen” projekt. 

Mosonszolnok és Szímnő önkormányzata sikeresen pályázott a „The Past For The Future – A 

határ menti régiók kulturális és történelmi tradícióinak kihasználása az idegenforgalomban” 

projektben, Halászi és Fél közös projektben valósította meg Filmcontest elnevezésű 

versenyét, melyben a határrégió fiataljainak motiválását tűzte ki célul. Nagymegyer és 

Kapuvár sikeres turisztikai és városmarketing pályázatokat tudhat már maga mögött, 2011-

től pedig a határ menti kis- és középvállalkozások támogatására, a kooperáció bővítésére 

közös projektet valósít meg.  

A településközi kapcsolatokat vizsgálva szembetűnő, hogy az EGTC két legnagyobb 

városának, Győrnek és Dunaszerdahelynek nincs a térségen belül deklarált testvértelepülése. 

Dunaszerdahely a magyar oldalon Gödöllővel tart fenn hivatalos kapcsolatot, illetve határon 

túli magyar lakta városokkal, mint Szabadka, Zenta és Székelyudvarhely. Győrnek deklarált 

kapcsolata a Kárpát-medencében csak Brassóval van, ellenben kulturális és gazdasági 

együttműködés köti például a németországi Ingolstadthoz, a lengyelországi Poznanhoz, az 

oroszországi Nyizsnyij Novgorodhoz, a kínai Wuhanhoz. Győr és térsége számára az EGTC 

lehetőséget nyújt a testvérvárosinál szorosabb kapcsolat kialakítására, működtetésére. 

Ugyanakkor az EGTC és tágabb térségének települési szintű kapcsolatrendszerét nemcsak 

intézményesült (testvértelepülési) együttműködések jellemzik, hanem nagy számban 

informális, a kapcsolatfelvétel fázisában tartó, csupán egyes civil szervezetek közötti, vagy 

kizárólag egy-egy projekt megvalósítása érdekében létrejövő együttműködések is.  

Az EGTC két legnépesebb települése, Győr és Dunaszerdahely kölcsönösen kezdeményezik a 

társadalmi-gazdasági folyamatok integráló és továbbfejlesztő összehangolását, amely 

kiterjed a kultúra, oktatás és képzés, határon átnyúló projektek, kommunális szolgáltatások 

és kommunikáció területére. A nem testvértelepülési kapcsolatokra további jó példa 

Nagymegyer, Somorja és Dunaszerdahely együttműködése a Csallóköz Területi 

Idegenforgalmi Szövetség létrehozásában. A nem intézményesült kapcsolatok – hasonlóan a 

testvértelepülések közöttiekhez – legnagyobbrészt sport vagy kulturális jellegűek, ezért az 

alábbiakban együtt ismertetjük a civil területen történő együttműködéseket, függetlenül 
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attól, hogy a települések közötti kapcsolat egyébként deklarált-e. 

A sport területén kiemelhető a Börcsi Sportkör és a szlovákiai Alsószeli valamint Kisudvarnok, 

Győrújbarát és Nemesócsa, Halászi és Fél, Ikrény és Nagymad, Felbár és Győrasszonyfa, az FC 

STK 1914 Somorja és a mosonmagyaróvári MOTIM TE Labdarúgó Klub, a Mosonmagyaróvári 

Vízisport Egyesület és a Somorjai Kajak-Kenu Klub kapcsolata, valamint az önkéntes 

tűzoltóegyletek (Börcs, Győrsövényház, Somorja, Bősárkány) találkozói és versenyei.  

Kulturális területen közös programok rendezése, énekegyüttesek, néptánccsoportok egymás 

rendezvényein való kölcsönös megjelenése, egyes alapfokú oktatási intézmények 

programjainak összehangolása jelenti az együttműködés alapját. Kiemelhetők a győrújbaráti 

és nemesócsai színjátszók; a kisbajcsi, csicsói és csilizradványi énekegyüttesek, a 

vámosszabadi és békei népzenei csoportok találkozói. Rendezvények terén a Pér-

Mindszentpuszta részvételével kétévente megrendezésre kerülő „Mindszentek Kárpát-

medencei Találkozója” elnevezésű esemény, illetve a többek között Vámosszabadi és a 

szlovákiai Felsővámos tagságával működő Vámos Települések Szövetsége emelhető ki. 

A civilek közötti együttműködések közül kiemelkedik a Dunakiliti Község Önkormányzata és a 

Fórum Régiófejlesztési Központ közötti kapcsolat, mely az egykori Duna menti falvak és 

faluszigetek összetartozásának erősítését szolgálja a fiatal generáció tagjai közötti 

kapcsolatok elmélyítése révén. Az idős generáció tagjai között a nyugdíjas klubok 

teremtenek határon átnyúló kapcsolatot, erre jó példa a börcsi Őszi Napsugár Nyugdíjas Klub 

és Kisudvarnok, illetve a somorjaiak és mosonmagyaróváriak kapcsolata. 

A térség társadalmi kohéziója szempontjából megkerülhetetlen az etnikai viszonyok 

feltárása, különös tekintettel a különböző etnikumok közti kapcsolatok, illetve kapcsolódási 

potenciálok ismeretére. Bár Magyarország és Szlovákia makroszintű viszonyát olykor 

frusztrációk is terhelik, melyeket a politika hajlamos a nemzetiségi kérdések kiélezésére 

használni, helyzetelemzésünkben az együtt élő etnikumok közös értékeire, kapcsolataikra, s 

az ezekből származó előnyökre hívjuk fel a figyelmet.  

Az EGTC jelenlegi területén élő mintegy 241 000 fő közül a legutóbbi népszámlálás 

alkalmával (2011) 200 000 fő magyar, mintegy 11 000 fő szlovák, 2000 fő roma és 9 000 fő 

egyéb etnikumhoz tartozónak vallotta magát, a fennmaradó mintegy 20000 fő nem válaszolt 

az etnikai hovatartozását tudakoló kérdésre. A magyarok abszolút többségben vannak 
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minden településen, az EGTC jövője szempontjából fontos azonban kiemelni, hogy a 

térségben alapvetően nem magyarok közti együttműködés szervezése a cél, hanem a 

társadalmi kohézió erősítését célzó, minden nemzetiségre kiterjedő összefogás.  

A hosszú együttélés hozadékaként a nemzetiségek megismerték egymás kultúráját és 

részben egymás nyelvét is. Az EGTC területén többen értik a magyar és a szlovák nyelvet 

egyaránt, e rétegek ezáltal katalizátor szerepet tölthetnek be a társadalmi kohézió 

megvalósításában. Hátrány, hogy a kettős nyelvismeret elsősorban csak a szlovák oldalon élő 

mintegy 32 000 főnyi magát magyar nemzetiségűnek valló lakosság bizonyos csoportjait 

jellemzi. A magyar oldalon elenyésző számban élnek magukat szlovák nemzetiségűnek 

vallók, itt a közvetítő szerep a Szlovákiából áttelepültekre hárulhat, ők azonban jellemzően 

csak a szlovák nyelvet bírják.  

Az etnikai viszonyok bemutatásakor szót kell ejteni a térség roma lakosságáról is. A romák 

egy-egy településen belül általában elkülönülten élnek. A jövőbe tekintve fontos kiemelni a 

romák többi nemzetiségtől eltérő népmozgalmi mutatóit, magasabb természetes 

szaporulatukat, fiatalosabb korszerkezetüket, mely komoly hatással lehet mind a térség 

szociális ellátórendszerére, mind pedig kulturális kapcsolataira. A társadalmi kohézió 

sikeréhez nagyban hozzájárulhat a romák integrációja, szociális felzárkóztatása, kultúrájuk 

megismerése, elfogadása. 

A folyamatosan változó nemzetiségi arányok, etnikai alapú ellentétek nem veszélyeztethetik 

az együttműködés sikerességét. Épp ellenkezőleg, a sokszínűségből, a kettős nyelvtudás 

terjesztéséből komoly együttműködési, integratív előnyök kovácsolhatók. Az interetnikus 

kapcsolatok alakulása közvetett módon nagyban befolyásolja a teljes térség együttműködési 

hangulatát, fejlődési kilátásait, összetartó erejét. E területen is támogatandóak a kultúrák 

közeledését, egymás megismerését célzó „people to peolpe” jellegű projektek, továbbá 

széles körben elterjesztendő a mindkét oldalon megvalósítandó többnyelvű táblázás 

gyakorlata. 
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53. ábra: Interetnikus viszonyok az Arrabona EGTC térségében 

Magasabb területi szinten a LEADER helyi akciócsoportok valamint a többcélú kistérségi 

társulások további példaként szolgálnak az EGTC magyar oldalának térségi szövetségeire. A 

magyar oldalon fekvő települések két LEADER Helyi Akciócsoporthoz (Pannónia Kincse 

LEADER Egyesület, Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület), valamint a Győri és a 

Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartoznak.  

A magyar-szlovák határszakasz nyugati felén az Arrabona EGTC-n kívül további három 

területi csoportosulás működik. Az Esztergom-Párkány várospár köré szerveződő Ister-

Granum EGTC 2008-ban az Európai Unióban másodikként jegyeztette be magát. A térség 

második határ menti EGTC-je a komárnói központú Pons Danubii lett, melynek alapítására 

2009 szeptemberében került sor. Az Arrabona a határszakasz harmadik EGTC-je, melynek 

megalakulásával mindhárom határ menti, a határon jelentősen átnyúló vonzáskörzetű 

város/várospár (Esztergom-Párkány, Komárom-Komárnó, Győr) köré életerős területi 

együttműködés szerveződött. E három EGTC – területi hatásköréből adódóan – lokális, 

kisregionális szinten valósíthatja meg célkitűzéseit. A magasabb területi szinten történő 

együttműködés igénye hívta életre a Győr-Moson-Sopron és Komárom megye, valamint a 
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szlovák oldalon a Nagyszombati Kerület által alapított Rába-Duna-Vág EGTC-t. A négy területi 

csoportosulás – s a jelenleg a Fertő -tó körül, Sopron központtal formálódó magyar-osztrák 

EGTC – a jövőben lehetőséget teremt a térségben a határon átnyúló együttműködés 

hatékony megvalósítására, a projektgenerálás során a szubszidiaritás érvényesítésére. 

Fontos azonban, hogy az EGTC-k célkitűzései a térségben koherens rendszert alkossanak.  

 

54. ábra: EGTC-k a magyar-szlovák határszakasz mentén 

Határ menti helyzetének köszönhetően az EGTC valamennyi települése kedvezményezettje a 

magyar szlovák, illetve a magyar-osztrák és osztrák-szlovák határszakasz CBC (Cross-Border-

Cooperation)-programjának. A programok keretében csak határon átnyúló partnerséggel 

valósulhatnak meg fejlesztések, így a települések közti együttműködés előfeltétele a 

programban való részvételnek.  
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55. ábra: Határon átnyúló együttműködési programok az Arrabona EGTC térségében 

A térséget érintő határon átnyúló együttműködések sorát gyarapítja a Nyugat-Pannónia 

Eurégió és a CENTROPE is. A Nyugat-Pannónia Eurégió jelenlegi formájában 1999 óta áll 

fenn, s a három nyugat-dunántúli megyét (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala) és az ausztriai 

Burgenlandot foglalja magában. Az Eurégió tevékenységének eredményeként határátkelő 

nyílt meg Heiligenkreutzi és a Szentgotthárdi Ipari parkok között, különböző szakmai- és 

sportversenyek, rendezvények szerveződtek, kialakult az Eurégió Közlekedési koncepciója, s 

projektek célozták meg a művészeti, kulturális és természeti értékek védelmét, az Eurégió 

gazdaságának és infrastruktúrájának fejlődését, továbbá a kétnyelvű oktatást a 

határtérségben.49 

A CENTROPE a 2003-as Kittsee Nyilatkozat alapján az osztrák Bécs, Alsó-Ausztria és 

Burgenland tartományok, Dél-Morvaország cseh régió, Pozsony és Nagyszombat szlovák 

régiók, a magyarországi Győr-Moson-Sopron és Vas megye, valamint Pozsony, Brno, 

Eisenstadt, Győr, Sopron, St. Pölten, Szombathely és Nagyszombat városok közös 

kezdeményezése. A CENTROPE 2004 óta generál kísérleti projekteket négy fő területen 

                                                           
49 http://www.euregio.hu/eu/west/ 

http://www.euregio.hu/eu/west/
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(tudásrégió; humán erőforrás; területi integráció; kultúra és turizmus).50 

Az Arrabona EGTC meglévő társadalmi kapcsolatait és interetnikus viszonyait összegezve 

elmondható, hogy az együttműködést etnikai konfliktusok nem veszélyeztetik, s a kultúrák 

közti közvetítő csoportok külön figyelmet érdemelnek a térség társadalmi kohéziója 

szempontjából. Szintén e célból szükség van a számos meglévő határon átnyúló kapcsolat 

elmélyítésére. Jelenleg a kapcsolatok nagy többsége ugyanis nem tudatosan, hanem eseti 

jelleggel szerveződik, s csak ritkán jut el a projektgenerálás szintjére. Az EGTC jövője 

szempontjából kiemelt fontosságú a társadalmi kohézió erősítése a helyi közösségek 

szintjétől egészen a regionális szintig, ebben nagy szerep hárulhat a már meglévő 

kezdeményezések támogatására, s rendszerbe történő integrálására. 

 

                                                           
50 http://www.centrope.com/hu/ 
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2.3.4. KOHÉZIÓT ERŐSÍTŐ TÉNYEZŐK – KOHÉZIÓT GYENGÍTŐ TÉNYEZŐK 

 

Összegzésként meg kell állapítanunk, hogy a határ mentén, a határ szűkebb környezetében 

találunk (jobbára az elmúlt két évtized során kialakult) települési és területi együttműködést 

is. Ezek minősége és aktivitása azonban (időben is) igen változó, és egymáshoz hangolt 

tevékenységük sem minden esetben mutatható ki. Ami a direkt határ menti 

együttműködéseket illeti, területi szinten az Arrabona EGTC és közvetlen szomszédsága 

tekinthető egy kiterjedésében és elhelyezkedésében racionális, életképes szerveződés 

térségi alapjának. E területi együttműködés tevékenysége minden bizonnyal még 

olajozottabban működhetne nagyobb sűrűségű és aktivitású települési kapcsolatokkal a 

háttérben. Ezek szorgalmazása és támogatása elsőrendű cél kell hogy legyen, hiszen a 

térséget szervesen átjáró önkormányzati és civil kapcsolatok nélkül a térség társadalmi 

kohéziója is nehezen képzelhető el. A fejezet vizsgálataiból kitűnik, hogy a társadalmi 

kohéziót szintén befolyásolhatják a határ mentén megfigyelhető településszerkezeti, 

öregedési, vándorlási, természetes szaporodási, etnikai és munkaerő-migrációs trendek is. 

Ezek elemzése alapján az alábbi táblázatban foglaltuk össze a térség társadalmi kohéziójára 

ható tényezőket. 

8. táblázat: Kohéziót erősítő tényezők – kohéziót gyengítő tényezők 

A térség kohézióját gyengítő tényezők, 
folyamatok 

A térség kohézióját erősítő tényezők, 
folyamatok 

egyenlőtlen népességeloszlás (Győr 
dominanciája), ebből adódóan az egyes 

települések eltérő mozgástere és 
érdekérvényesítő képessége 

demográfiailag egységes térség, a hasonló 
kihívások jó alapot teremtenek közös 

megoldások keresésére 

enyhe társadalmi megosztottság, a 
beköltözők integrációja a települések 

meglévő közösségeibe nehézkes 

pozitív demográfiai tendenciák (migrációs 
aktívum, az átlagnál magasabb az aktív 

korúak aránya és a természetes szaporodás) 

aszimmetrikus és visszaeső határon átnyúló 
munkaerő-migráció, a munkaerő-áramlás 
szempontjából kedvezőtlen forint–euró 

árfolyam 

munkaerő-migrációt támogató tényezők 
(Pozsony és Győr határhoz való közelsége, a 
szabad munkavállalás lehetősége, a magyar 
nyelvismeret, a magyarországinál magasabb 

munkanélküliségi ráta a Csallóközben és a 
fokozódó munkaerőhiány) 
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A térség kohézióját gyengítő tényezők, 
folyamatok 

A térség kohézióját erősítő tényezők, 
folyamatok 

közeljövőben krónikussá váló mennyiségi és 
minőségi munkaerőhiány, a munkaerő-piaci 
igényekhez nem igazodó szakképzési kínálat 

határon átnyúló foglalkoztatási-képzési 
térség kialakításának lehetősége az 

önkormányzatok, a gyakorlati képző helyek 
és a munkaügyi központok bevonásával 

nagypolitikai szinten az etnikai sokszínűség 
gyakran rövidlátó kezelése 

a sokszínűségből adódó számos interetnikus 
kulturális kapcsolat potenciálja 

a kettős nyelvismeret szinte kizárólag csak a 
szlovák oldalon élő magyar nemzetiségűeket 

jellemzi 

kettős nyelvismerettel és identitással 
rendelkező csoportok jelenléte a térségben 

a településközi kapcsolatok döntő hányada 
nem jut el a közös projektek generálásnak 

szintjére 

a térségen belül számos településközi sport, 
kulturális és civil kapcsolat működik, melyek 

tovább mélyíthetők 

 

A társadalmi kohézió színvonalát alapvetően befolyásolják a demográfiai viszonyok, a 

térségbe történő bevándorlás mértéke, az országos átlagoknál kedvezőbb természetes 

szaporodási mutatók. A térség népességmegtartó ereje megfelelő. A népesedési problémák 

mindkét oldalon hasonlatosak, közös rendszerben kezelésük megvalósítható. 

Az egyenlőtlen regionális fejlődés és a féloldalas foglalkoztatási viszonyok szintén eltolhatják 

a térségben lakók bizalmát egyik vagy másik terület irányába. Mindez (területileg, 

gazdaságilag és társadalmilag is) integrált fejlesztési megközelítéssel és egy kiegyensúlyozott, 

határon átnyúló foglalkoztatási térség kialakításával, a munkaerő-migráció támogatásával 

orvosolható, ezáltal a hátrányból előny kovácsolható, és a munkaerőhiány jelensége is 

orvosolható. 

A térség társadalmi kohézióját semmiképp sem erősítik az olyan külső politikai körülmények, 

amelyek a két állam olykor elhibázott etnikai „problémagyártáson” alapuló, döcögő 

viszonyát jelentik; ehelyett mindenképp a helyi szintű, működő, egymás megértésén alapuló 

együttműködések filozófiáját kell előtérbe helyezni a teljes térség érdekében. Komoly 

társadalmi kohéziós potenciált jelent a térség hagyományosan változatos etnikai szövete, a 

közös nyelvtudással rendelkezők magas aránya. Erre a kulturális alapra nagy eséllyel építhető 

egy számos (többek között nyelvi) összeköttetéssel rendelkező, a nemzeti különbözőséget 

tisztelő és abból merítő koherens térségfejlesztés. A társadalmi kohézió erősítése a 
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térségben elképzelhetetlen az interetnikus kapcsolatok további javulása, a többnyelvűség 

támogatása és a társadalmi befogadás erősítése nélkül. 

Nem erősítik az összetartozás érzését a jelenleg még elég esetlegesen, bár egyre szélesebb 

körben és aktivitással alakuló társadalmi kapcsolatok, és a friss területi együttműködések 

(fiatalságuk okán) egyelőre még viszonylag szerény eredményei. Azonban mindenképp 

érdemes kiaknázni a hosszú idő után ismét lehetővé váló, határon is átnyúló társadalmi 

együttműködések kínálta lehetőséget. Szintúgy ki kell használni az EGTC intézménye által 

kínált innovatív együttműködési, fejlesztési lehetőségeket is. 
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2.4. TERVEZÉSI KERETEK 

 

Az Arrabona EGTC térségének helyzetértékeléséhez hozzá tartozik a régiót érintő tervezési 

keretek ismertetése is. E dokumentumok megállapításait igyekeztünk beépíteni a 

helyzetelemzésbe, továbbá kiemelt érzékenységgel térünk ki az esetlegesen meglévő 

határon átnyúló dimenzióban jelentkező hiányosságokra. Minthogy az EGTC fejlesztési 

stratégiája elsősorban a 2014 utáni költségvetési ciklusban fog érvényesülni, az EU-s 

tervezési keretek bemutatásakor is elsősorban erre az időszakra kívánunk fókuszálni. A 

további együttműködések tervezésénél fontos szempont, hogy a meglévő tervezési 

dokumentumok milyen határon átnyúló fejlesztésekkel számolnak a következő években. 

Érintjük a két állam országos szintű, releváns fejlesztési dokumentumait és az érintett 

NUTS 3-as egységekre vonatkozó tervdokumentumokat. Nem csupán az általános 

területfejlesztési koncepciókat, de specializált ágazati stratégiákat is figyelembe vettünk. Az 

anyagoknak természetesen nem egyszerű kivonatát kívánjuk nyújtani, sokkal inkább 

törekedtünk a közös pontok, összefüggések, illetve összehangolatlanságok keresésére. Mivel 

a 2014 utáni időszakban a közösségvezérelt tervezési folyamat lesz a meghatározó, a helyi 

léptékű kereteket (e közösségvezérelt folyamat bemeneti pontjait) is áttekintettük. 
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2.4.1. EU-S KERETEK 

EGTC 

A térség európai uniós befolyásoltságú jövőjét alapjaiban határozza meg az EGTC-rendelet. 

Ez az együttműködési keret egészen új, elsősorban intézményi lehetőségeket kínál a térség 

számára. Mindezekért szükségesnek tartjuk a tervezési keretek meghatározásakor röviden 

ismertetni az EGTC mibenlétét, a 2014 után várható fejlemények figyelembevételével. 

Az európai területi társulások alapítását az 1082/2006/Ek-rendelet teszi lehetővé. Az uniós 

közösségi jogi dokumentum alapján minden tagállamnak el kellett fogadnia a vonatkozó 

nemzeti jogszabályt, így Magyarországnak és Szlovákiának is. 

Az EGTC olyan határon átnyúló önkormányzati társulás, amely önálló jogi személyiségként 

járhat el minden tagsága által érintett államban, saját alkalmazottakat foglalkoztathat, közös 

intézményeket és vállalkozásokat hozhat létre. Ez a körülmény egyrészt rendkívül rugalmas 

intézményi megoldásokra ad lehetőséget, másrészt lehetővé teszi olyan állandó, határon 

átnyúló struktúrák kialakítását, amelyek egy adott határrégió integrált ágazati vagy átfogó 

területi fejlesztését teszik lehetővé. 

Az EGTC-rendelet (az EGTC a társulások eredeti angol nevének rövidítése: European 

Grouping of Territorial Cooperation) megalkotásakor az Európai Unió az európai területi 

együttműködési (ETE) programokhoz keresett megfelelő intézményi kereteket. Éppen ezért 

az EGTC-k más jogi személyeknél jóval kedvezőbb feltételekkel juthatnak hozzá a határon 

átnyúló együttműködéseket támogató forrásokhoz (ún. CBC és INTERREG-programok). Az 

EGTC-k automatikusan teljesítenek számos olyan pályázati feltételt (pl. közös pályázat, 

eredmények közös fenntartása, közös menedzsment stb.), amelyeket más együttműködő 

partnerek csak fáradságosan tudnak biztosítani. A társulásokra ezen kívül a vezető partner 

elve sem vonatkozik. 

Az EGTC tehát egyszerre program- és projektmenedzselési eszköz, amely egy adott térség 

ágazati vagy területi fejlesztését segíti, valamint finanszírozási megoldás, amely a források 

optimális kihasználását teszi lehetővé. 

Az eddig bejegyzett EGTC-k négy fő típusba sorolhatóak funkciójuk szerint: 

 A legtöbb megalapított EGTC a közvetlen, határ menti területfejlesztést tűzte ki 
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céljául. 

 A hálózati EGTC-k esetében nem a területi közelség, hanem a közös téma a 

meghatározó. 

 A programozási EGTC egy konkrét uniós finanszírozási program irányító hatóságának 

feladatait látja el, és közvetlenül szerződhet a kedvezményezettekkel a konkrét 

projektek megvalósítására. 

 A projekt EGTC-k esetben a partnerek célja egy konkrét határon átnyúló projekt 

megvalósítása. 

A győri székhelyű, 2011. június 7-én bejegyzett Arrabona EGTC az első típusú EGTC-k közé 

sorolható. Az együttműködési csoportosuláshoz jelenleg 24 magyar és 5 szlovák település 

tartozik. Az ilyen jellegű EGTC-k célja a hosszú távú területi együttműködés, közös 

fejlesztések megvalósítása és a fejlesztések eredményeinek fenntarthatóságát biztosító 

közös intézmények létrehozása, működtetése. Az EGTC-k jelentősége a határ menti 

fejlesztésekben 2014 után tovább nő. 

ITI 

Az általános rendelet51 meglehetősen szűkszavúan, fogalommagyarázat nélkül vezeti be az 

integrált területi beruházás (integrated territorial investment, ITI) eszközét (36. cikk (1) 

bekezdés): 

„Amennyiben az ESZA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében említett városfejlesztési 

stratégia vagy más területi stratégia vagy megállapodás egy vagy több operatív program 

több prioritási tengelyéhez tartozó, az ESZA-ból, az ERFA-ból vagy a Kohéziós Alapból 

származó beruházások bevonásával integrált megközelítést igényel, a tevékenységet 

integrált területi beruházásként (ITB) lehet végrehajtani.” 

Az ITI egy adott város vagy egy régió problémáit integráltan kezelő, egyszerre több tematikus 

célkitűzés és több operatív program prioritásaihoz igazított fejlesztési program, amelynek 

                                                           

51  Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban általános rendelet). 
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megvalósítását (vagy annak egy részét) a tagállam helyi szintre delegálhatja. Az ITI által 

megvalósítandó intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a részt vevő operatív programok 

prioritási tengelyeinek tematikus célkitűzéseihez, valamint a területi stratégia fejlesztési 

célkitűzéseihez. Az ITI tehát megfelelő eszköznek tűnik egy adott (határ-) térség komplex 

fejlesztésére, integrált fejlesztési céljainak megvalósítására, egyúttal a projektközpontú 

megközelítés meghaladására. Az ITI a megfelelő alapossággal kijelölt területre (ez a 

lehatárolás nem adminisztratív határok, hanem funkcionális összetartozás alapján történik), 

és e terület integrált fejlesztési stratégiájára épül. Megvalósítása elengedhetetlen 

előfeltétele továbbá a megvalósítandó intézkedéscsomag megfelelő kidolgozása. 

ITI megvalósítására ETE-együttműködés keretében is lehetőség van, ilyenkor a beruházást 

irányító vagy végrehajtó szervezet lehet egy EGTC vagy más, az érintett tagállamok által 

közösen létrehozott entitás (ETE-rendelet52, 11. cikk). 

Az integrált területi beruházás mint eszköz lehetővé teszi, hogy az általában periférikus 

fekvésű, funkció- és forráshiányos határtérségek közös, mindkét érintett fél érdekeit szem 

előtt tartó, hosszú távú, integrált fejlesztéseket valósítsanak meg. Ez lényegi újdonság a 

korábbi ad-hoc, projektszemléletű együttműködésekhez képest. 

HUSK 

Az Arrabona EGTC a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 

célterület délnyugati részén fekszik. A Győr-Moson-Sopron megyén kívül további 7 magyar, 

valamint 5 szlovák NUTS III szintű régió vesz részt a programban. Az EGTC elsősorban ehhez a 

programhoz kapcsolódva tudja határon átnyúló fejlesztési elképzeléseit megvalósítani. 

A 2007-2013 közötti Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Programban 

a célrendszer három prioritásra épült, melyek közül az elsőhöz és a másodikhoz több 

beavatkozás is társult: 

1. Prioritás: Gazdaság és Társadalom (Részesedés: 41%); 

2. prioritás: Környezet- és természetvédelem, elérhetőség (Részesedés: 53%); 

3. prioritás: Technikai segítségnyújtás (Részesedés: 6%). 

                                                           
52 Az Európai Parlament és a Tanács 1299/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi 
rendelkezésekről (továbbiakban ETE-rendelet) 
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A 2. prioritási tengely szerepe a legnagyobb, mintegy 12 százalékponttal meghaladta a 

Gazdaság és társadalom elnevezésű 1. prioritási tengelyt. Ez azt jelenti, hogy a közös 

környezet- és természetvédelmi együttműködés, valamint a kommunikációs infrastruktúra 

mellett kiemelt hangsúlyt kapott a közlekedési infrastruktúra és a közösségi közlekedés 

fejlesztése. A 2014-2020 közötti program előkészítése során készített strukturált személyes 

és a fókuszcsoportos interjúk alapján az előző együttműködési program projektjei többnyire 

kulturális téren és lokális jelleggel járultak hozzá a határ elválasztó szerepének oldásához. A 

sikeres projekt példák mellett több kritika is érte a korábbi időszak együttműködési 

programját: 

 Nagyon sok célkitűzés volt. Nem voltak koncentrálva a célok és a források. Sok volt az 

ad hoc jellegű, apró projekt, a nem valós határon átnyúló együttműködés. 

 A projektek sokszor csak addig tartottak, amíg a támogatás tartott. Kiváltképp igaz 

volt ez a „szoft” projektekre, ahol sok esetben a honlapok már a fenntartási időben 

sem frissültek. 

 Negatív tapasztalat a pontozásos rendszer, mely nem volt objektív és az ebből 

származó előnyöket többnyire a keleti határszakasz élvezte. 

 Sok helyen okozott problémát az előfinanszírozás. 

 Az inkubátorházak nem járultak hozzá a két oldal kohéziójának erősítéséhez. 

Az előző program tapasztalatai alapján az interjúalanyok szükségesnek tartották: 

 A fenntartható projektek támogatásának preferálását (sok projekt csak a pénz miatt 

valósult meg, és csak addig tartottak/voltak életképesek, amíg a támogatás is tartott). 

 A valós területi fejlődést generáló tartalommal nem rendelkező „szoft” projektek 

arányának csökkentését. 

 Egy kisprojekt alap létrehozását, amely igen alacsony forrásbevonással is alkalmas 

volna a kialakított kapcsolatok fenntartására, továbbfejlesztésére. 

 Az előfinanszírozás valamilyen úton történő biztosítását. 

A 2007-2013 közötti Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 

keretében, az Arrabona EGTC területén megvalósult projektek körét tekinti át az 1. számú 
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melléklet. 

A következő költségvetési időszakra (2014-2020) vonatkozó új határon átnyúló 

együttműködési programba várhatóan már beépülnek az on-going értékelések, és a 

résztvevők ezen tapasztalatai. A 2014-2020 közötti fejlesztési időszakra szóló határon 

átnyúló együttműködési program az országos fejlesztési operatív programokkal, és a megyei 

területfejlesztési programokkal párhuzamosan készülnek. A határon átnyúló együttműködési 

programban elfogadott tematikus koncentrációk: 

9. táblázat: Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program tematikus koncentrációja  

HUSK 

Tematikus célkitűzés Beruházási prioritás 

3 
3a 
3c 

6 
6c 
6d 

7 
7a 
7c 

8 
8b + ETE 7ai 

8c 

11 11* 

 

A 2014–2020 közötti programozási időszakban a határon átnyúló nemzetközi 

együttműködési programok nemzeti forrásallokációja folyó áron az alábbiak szerint alakul a 

két országban: 

10. táblázat: A határon átnyúló programokra vonatkozó magyar és szlovák forrásallokáció 

Határon átnyúló 
program neve 

Magyar oldali allokáció  Határon átnyúló 
program neve 

Szlovák oldali allokáció 

millió euró %  millió euró % 

HU SK 95,7 29,8%  HU SK 60,1 29,9% 

HU RO 93,0 29,0%  SK CZ 45,0 22,4% 

AT HU 31,6 9,9%  AT SK 35,0 17,4% 

SI HU 9,5 3,0%  PL SK 55,0 27,3% 

HU HR 34,8 10,9%  UA (ENI) 6,0 3,0% 

HU SRB (IPA) 32,5 10,2%  Összesen 201,1 100,0% 

HU SK RO UA (ENI) 22,9 7,2%  

   Összesen 320,4 100,0%  

   
 

Látható, hogy mind a két országban ez a határszakasz kapja a legnagyobb forrásarányt. A 

HUSK program teljes allokációja 155,8 M €. Ennek az összegnek azonban csak egy része áll 

majd rendelkezésére a határ menti stratégiák, programok megvalósítására. A 2013. 
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júliusában Magyarország és Szlovákia kormányfője között megkötött egyezmény értelmében 

új átkelők fognak létesülni a két ország közös határszakaszán a 2014-2020 közötti 

költségvetési ciklusban. Ezt a célt elérendő megneveztek 21 új átmeneti pontot, ahol a 

tervek szerint új átkelők fognak épülni. A 21 projekt becsült összköltsége 105 millió euró, 

ebből a jelenlegi tervek szerint 72 millió a HUSK forrásaiból kerül finanszírozásra. 

A 21 új átmeneti ponthoz kapcsolódó beruházások többsége az országhatár középső, illetve 

keleti részét érintik, ugyanakkor a közös határszakasz nyugati, a Duna által kijelölt szakaszán 

is növekedni fog az átkelőpontok sűrűsége. Az Arrabona EGTC térségének összekapcsoltságát 

egy új kompátkelő fogja gyarapítani, amelyet Dunakiliti és Doborgaz között fognak üzembe 

helyezni. A beruházás kapcsán felmerült, hogy a vízi összeköttetés helyett egy kerékpároshíd 

megépítését támogatnák, e tekintetben nem született végleges döntés. Bár készült rész-

megvalósíthatósági tanulmány egy Gönyű és Kolozsnéma közti komp létesítésére is, ami a 

térség délkeleti térségének összekapcsoltságát jelentős mértékben javítaná, a jelenlegi 

tervek szerint ez a beruházás nem fog megvalósulni. 

EUDRS 

A 2009-ben elindított az Európai Unió Duna Régió Stratégiája (EUDRS) jó lehetőséget rejt a 

megújuló kohéziós politika, a területi kohéziós szemlélet és módszertan gyakorlati 

alkalmazására, mely egybevág a legújabb kohéziós politikai dokumentumok és rendeletek 

szellemiségével. A stratégia kimondottan ösztönzi az integrált stratégiai megközelítést. A 

program jelentőségét mutatja, hogy a cselekvési tervben szereplő fellépéseket és 

projekteket kötelező az országoknak és az érintett érdekelt feleknek végrehajtani. 

Az EUDRS közvetlenül kapcsolódik az EU2020 intelligens, fenntartható és befogadó 

növekedésre vonatkozó céljaihoz. A stratégia ugyan nem nyújt új uniós pénzügyi támogatást, 

nem hoz létre újabb struktúrákat, és újabb uniós jogszabályokat sem, ellenben a meglévő 

pénzügyi, szervezeti és jogi környezet maximális kihasználására törekszik. Elsődleges célja, 

hogy elősegítse a rendelkezésre álló strukturális alapok és egyéb uniós források minél 

teljesebb körű felhasználását, kiegészítve nemzeti, magán-, vagy hitelintézeti 

finanszírozással. 
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A stratégia 4 pillérre, azon belül pedig 11 Prioritási Területre (Priority Area, PA) épül: 

A) A Duna régió összekapcsolása a többi régióval 

PA 1/a A mobilitás és a multimodalitás fejlesztése - belvízi hajóutak 

PA 1/b A mobilitás és az intermodalitás fejlesztése - vasúti közúti és légi közlekedés 

PA 2 A fenntartható energia használatának ösztönzése 

PA 3 A kultúra és az idegenforgalom, valamint az emberek egymással való 

kapcsolatteremtésének előmozdítása 

B) Környezetvédelem a Duna régióban 

PA 4 A vizek minőségének helyreállítása és megőrzése 

PA 5 Környezeti kockázatok kezelése 

PA 6 A biodiverzitás, a táj, valamint a levegő- és talajminőség megőrzése 

C) A jólét megteremtése a Duna régióban 

PA 7 Tudásalapú társadalom kialakítása a kutatás, az oktatás és az információs 

technológiák segítségével 

PA 8 A vállalkozások versenyképességének, beleértve a vállalkozások közötti 

regionális együttműködések (klaszterek) fejlesztésének támogatása 

PA 9 Az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés 

D) A Duna régió megerősítése 

PA 10 Az intézményrendszer kibővítése és az intézményi együttműködés 

megerősítése 

PA 11 A biztonság javítása a súlyos bűncselekmények és a szervezett bűnözés 

jelentette kihívásokkal való megküzdés közös munkával 

Az Európai Unió Duna Régió Stratégiájának első pillérén belül a fenntartható energia 

használatának ösztönzése, a kultúra és az idegenforgalom, valamint az emberek egymással 

való kapcsolatteremtésének előmozdítása elnevezésű PA-k kifejezetten kompatibilisek az 

Arrabonan EGTC várható fejlesztési irányaival. A második pillér a vizek minőségének 

helyreállítása és megőrzése, illetve a biodiverzitás, a táj megőrzése terén kapcsolódik a 

magyar-szlovák határtérséghez. A harmadik pillérben a vállalkozások közötti 

együttműködések, valamint az Arrabona térség számára kulcsfontosságú emberi erőforrások 

és képességek emelkednek ki. A negyedik pillér viszonylatában az intézményrendszer 

kibővítése és az intézményi együttműködés megerősítése jelent fontos fejlesztési elképzelést 

az EGTC számára. 
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2.4.2. ORSZÁGOS KERETEK 

MAGYARORSZÁGI KERETEK 

Nemzeti Fejlesztés 2020 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztés Koncepció53 

Magyarország 2014-2020 között érvényes ágazati és területi céljait a Nemzeti Fejlesztés 

2020 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) nevű területfejlesztési 

dokumentum jelöli ki és foglalja egységes rendszerbe. 

A nemzeti jövőkép szerint Magyarország a térség legjelentősebb regionális központjaként 

(HUB) működik mind a tudás, mind a logisztika terén. E szerepkör alapján a nagyvárosok a 

közép-európai, kárpát-medencei városhálózatba beágyazódva a növekedés elsődleges 

színtereiként említődnek. 

A specifikus területi célok a következők: Az ország makroregionális gazdasági és térszerkezeti 

csomópont; a többközpontú növekedés motorjai: városok és gazdasági térségek; vidéki 

térségek értékalapú felemelése; egységes és integrálódó társadalom és gazdaság és egyenlő 

létfeltételek az ország egész területén; elérhetőség és mobilitás megújuló rendszere. A 

specifikus területi célok terén két cél különösen meghatározó módon foglalkozik határon 

átnyúló tématerületekkel: 

 8. az ország makroregionális gazdasági és térszerkezeti csomópont: a Visegrádi 

Együttműködés (V4+2), az EUDRS programterülete, a Kárpát-medence, illetve a határ 

menti területek kiemelt szerepet kapnak a koncepcióban. 

 9. Többközpontú növekedésünk motorjai: városok és gazdasági térségek. Ennek 

keretében fontos a nagyvárosi centrumok fejlesztése térségközponti és térszervező 

szerepük, tovább-gyűrűző hatásuk erősítésével, határon átnyúló városkapcsolataik 

fejlesztésével. A nagyvárosok körül tudás-intenzív, innováció-orientált befektetési 

zónák kialakulásával számol. 

                                                           
53  Nemzeti Fejlesztés 2020. Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció 

társadalmi egyeztetési változata. Stratégiai vitaanyag. Egyeztetési változat. Verzió lezárása: 2012.10.31. 
http://www.nth.gov.hu/files/download_files/504/oftk_tarsadalmi_egyeztetes_1217.pdf (Utolsó letöltés: 
2013.10.23.) 

http://www.nth.gov.hu/files/download_files/504/oftk_tarsadalmi_egyeztetes_1217.pdf
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A 2014–2020-as európai uniós fejlesztési időszakra vonatkozó ágazati fókuszú prioritások az 

alábbiak: 

1. Innovatív magyar gazdasági növekedés és foglalkoztatás; 

2. Energia-hatékonyság, fenntartható erőforrás-gazdálkodás, klíma- és környezet-

védelem; 

3. Elérhetőség, megújuló közösségi közlekedés és tranzitgazdaság; 

4. Befogadó, gyarapodó tudástársadalom. 

Az ágazati prioritások közül elsősorban az elérhetőség, megújuló közösségi közlekedés és 

tranzitgazdaság elnevezésű érint határon átnyúló fejlesztéseket. 

Az ágazati prioritásokkal azonos szinten lévő terület- és vidékfejlesztési fókuszú prioritások 

közé tartozik: 

 6. Budapest és térsége vezető makroregionális szerepkörben, 

 7. Területi növekedés és integráció, területfejlesztés; 

 8. Életképes vidék, bővülő agrár– és élelmiszer-gazdaság, halászat; 

 9. Kiteljesedő Kárpát-medencei, Duna menti nemzeti és európai területi 

együttműködés. 

E prioritások csoportján belül kiemelkedik a kiteljesedő kárpát-medencei, Duna menti és 

európai területi együttműködést hangsúlyozó prioritás. A prioritásban leírtak alapján 

Magyarország fejlesztéspolitikájának fontos eleme a makroregionális együttműködésekben 

való részvétel; ennek egyik fő területeként a koncepció a Duna térségét, illetve a környező 

országokkal folytatott határon átnyúló fejlesztési programokat emeli ki. 

A hazai horizontális gazdaságfejlesztési prioritások elsősorban a környező országokkal 

fenntartott gazdasági kapcsolatok élénkítésére és szélesítésére vonatkoznak. 

A „szakpolitikai, ágazati fejlesztési igények és irányok” című fejezetben az alábbi alpontok 

kapcsolódnak szorosan a szlovák-magyar határtérség fejlesztéséhez, és haladják meg a 

határoknál elvégződő térszemléletet: 

 A gazdasági növekedés, a versenyképes, exportorientált innovatív gazdaság 

megvalósítását szolgáló szakpolitikai törekvések: különösen az autóiparra, illetve a 

turizmusra vonatkozó fejlesztési elképezések emelkednek ki a szlovák-magyar 

kapcsolatok szempontjából fontos iparágak közül. Lényeges cél határ menti 
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térségekben a logisztikai szolgáltatások közös fejlesztése. A közlekedésre vonatkozó 

fejlesztéspolitikai feladatok közül kiemelt cél a TEN-T törzshálózat teherszállítási 

korridorhoz kapcsolódó vonalainak fejlesztése. Ide tartozó további elképzelések: 

Duna hidak építése; a kompok, révek fejlesztése, a teherhajózáshoz kapcsolódó 

logisztikai központok kedvező közúti és vasúti kapcsolatainak kiépítése. 

 Egészségügy: Önálló fejlesztési elképzelésként jelenik meg a határon átnyúló 

betegellátás, az egészségügyi problémák határon átnyúló összehangolt kezelése, 

valamint a gyógy-idegenforgalomhoz kapcsolódó fejlesztések támogatása. 

 Kultúra: két-vagy többoldalú nemzetközi együttműködések megvalósítására, határon 

túli örökségvédelemre tesz javaslatot a koncepció.  

 Nemzetpolitika és nemzetiségpolitika: Ide tartozik a közös kutatási és fejlesztési 

programok generálása, továbbá a nemzetiségi hídszerep előnyeire építve a 

szomszédos országokkal összehangolt gazdasági, oktatási és kulturális 

együttműködés élénkítése. 

 A stratégiai erőforrások nemzeti megőrzését, fenntartható használatát, a környezet 

védelmét szolgáló szakpolitikai törekvések keretében számos olyan fejlesztési 

elképzelés kap helyet, mely potenciális határon átnyúló jelleggel kell, hogy 

megvalósuljon, úgy, mint árvízi kockázatkezelés, vízkészlet-gazdálkodás, komplex 

vízgyűjtő-fejlesztés, klímapolitika. 

A „területpolitikai irányok és teendők” című fejezet a 2014 és 2020 közötti területfejlesztési 

politika céljait tartalmazza. Az alábbi területi célok különösen relevánsak az EGTC határon 

átnyúló együttműködései és a határtérség kohéziója szempontjából: 

5.1.1.1 A csomóponti „HUB” szerep érvényesítése 

 Kárpát-medence hálózatok erősítése: határon átnyúló városi együttműködések 

támogatása 

 Magyarország híd-szerepének érvényesítése, regionális közlekedési és kereskedelmi 

csomópontok megalapozása, fejlett közlekedési infrastruktúra, logisztikai és 

szolgáltató hálózatok központjainak kialakítása 

5.1.1.2 Duna térség fenntartható fejlesztése 

 Az Európai Unió Duna Régió Stratégiájának megvalósítása 

5.1.1.3 Visegrádi együttműködési térségi szerepkör fejlesztése 

 A területi kohézió erősítése a V4 országokban (policentrikus, kiegyensúlyozott területi 

fejlődés), közös tervezési-fejlesztési célok és cselekvések  

 Határon átnyúló együttműködések támogatása a V4 országokban 
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 Hozzájárulás a V4 országok közös álláspontjának megteremtéséhez az EU területi és 

fejlesztési szempontból érzékeny közös politikáiban 

5.1.1.4 Határon túli magyarlakta térségekkel való kapcsolatok erősítése, Kárpát-medencei 

összefogás 

 Kárpát-medencei vidékfejlesztési, agrár- és élelmiszergazdasági területen 

megvalósuló együttműködések kialakítása 

 Az oktatási, egészségügyi, civil kapcsolatok, valamint a humán-infrastruktúra 

(különösen, de nem kizárólagosan a határ menti térségekben) összehangolt 

fejlesztése 

 Nagyvárosok közötti nagytérségi integráció megvalósítása, a határon átnyúló 

agglomerációk közös kezelésének támogatása 

 Természetvédelmi, környezetvédelmi, vízügyi együttműködések fokozása, törekvés az 

egységes vízgazdálkodás megvalósítására 

5.1.1.6 Nemzetiségek által lakott térségeink fejlesztése 

 Az anyaországgal való gazdasági-befektetési kapcsolatok (hídszerep, mely gyakran 

határ menti dimenziókban is jelentkezhet), továbbá a térségi és települési 

együttműködések  

A koncepció területi céljai között a következők nagy jelentőséggel bírnak a határon átnyúló 

fejlesztések terén: 

5.5 Határ menti és határon átnyúló fejlesztések 

5.5.1.1 Gazdasági együttműködés: versenyképes üzleti infrastruktúra-hálózat kialakítása, 

KKV-k együttműködése, határon átnyúló turisztikai desztinációk fejlesztése (különösen a 

kulturális, aktív és ökoturizmus terén), munkaerő-piaci kapcsolatok élénkítése, kutatás-

fejlesztés, innovációk támogatása. 

5.5.1.2 Környezeti és infrastrukturális hálózatok összekapcsolása: környezetkímélő alternatív 

közlekedésfejlesztés, vízgazdálkodás, katasztrófavédelem, energetikai és hulladékkezelési 

rendszerek összehangolása. 

5.5.1.3 Intézményi együttműködés és kapacitások bővítése: ennek keretében nagy szerepet 

szán a külön is nevesített Európai Területi Társulás (EGTC) intézményi-jogi formájának, mely 

képes lehet a határtérségek számos tématerületére kiterjedve integrált területi beruházások 

megvalósítására. Az Európai Területi Társulást a határon átnyúló együttműködések 

potenciális motorjaként és az intézményi együttműködés kulcsterületeként határozza meg a 
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koncepció. 

5.6. Összekapcsolt terek: az elérhetőség megújuló rendszere 

5.6.1.1 A globális és európai csomóponti szerepünk megerősítése 

 A határon átnyúló, nemzetközi közúti, vasúti, vízi és légi elérhetőség javítása, különös 

tekintettel a K-Ny és É-D hálózati irányokra (TEN-T); 

 A közelebbi külföldi fővárosokkal, nagyobb gazdasági/kulturális központokkal való 

autópálya/gyorsforgalmi út kapcsolat fejlesztése; 

 A nagy áteresztőképességű, nehéz tehervonatokkal járható vasúti fővonal-hálózati 

elérhetőség, valamint nemzetközi feladatokat is ellátó regionális logisztikai központok 

fejlesztése; 

 A határ túlsó oldalán levő legközelebbi nagyváros felé napi rendszerességgel 

közlekedő személyszállító vonatok komfort és menetidő tekintetében való 

színvonalának emelése; 

 Határ menti kapcsolatok erősítése, a komáromi és párkányi új hidak megépítése, a 

kisebb átkelők, kompok fejlesztése a Duna és Dráva mentén 

5.6.1.4 Foglalkoztatási központok elérhetőségének javítása:  

 Határ menti közlekedési kapcsolatok kiépítése, fejlesztése 

Wekerle Terv 54 

Wekerle Terv címmel 2012-ben készült el a magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű 

növekedési stratégiája. A terv célja a magyar gazdaság makroregionális léptékű 

célkitűzéseinek meghatározása és az e célok elérését szolgáló partnerségi, intézményi és 

finanszírozási keretfeltételek kijelölése. A cél elérése érdekében a magyar kormány törekszik 

a szomszéd országokkal való partneri viszony kölcsönös előnyök elvén alapuló elmélyítésére 

és a közösen támogatható és megvalósítható gazdaságfejlesztési programok azonosítására. 

A Wekerle Terv célcsoportját kiemelt hangsúllyal a kis- és középvállalkozások képezik. Ezeket 

a gazdálkodó szervezeteket kívánja a terv képessé tenni a nemzetköziesedésre, a 

külpiacokon való megjelenésre és helytállásra. 

                                                           
54  Nemzet Gazdasági Minisztérium (2012): WEKERLE TERV A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű 

növekedési stratégiája  
http://www.kormany.hu/download/1/45/a0000/Wekerle%20Terv.pdf Utolsó letöltés: 2013. 12. 19. 

http://www.kormany.hu/download/1/45/a0000/Wekerle%20Terv.pdf
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A Wekerle Terv fő stratégiai célja: 

 a magyar vállalkozások Kárpát-medencei pozícióinak erősítése. 

A fő stratégiai cél megvalósítása érdekében két támogató cél került meghatározásra: 

 a térségi infrastruktúra összehangolása, valamint 

 az egységes munkaerőpiac megteremtése. 

A terv öt ágazati kitörési pontot nevez meg: 

 a jármű- és gépipari beszállítói együttműködések területe, 

 a zöldgazdaság, 

 az élelmiszergazdaság, 

 a turizmus és egészségipar, valamint 

 a kreatív ipar és az infokommunikációs szektor. 

A cél eléréséhez rendelkezésre álló intézményrendszer: 

 külgazdasági törekvéseket klasszikus értelemben támogató intézmények 

 nemzetpolitikai szempontok mentén gazdaságfejlesztési támogatást kezelő 

intézmények 

 hagyományosan nem külgazdaság-orientált magyarországi intézmények 

 hazai és határon túli szakmai partnerek 

A Wekerle Terv a céljait a külgazdasági és területfejlesztési eszközrendszer ötvözésével 
kívánja megvalósítani: 

 célzott üzleti tanácsadás, aminek érdekében létrejönne egy „kereskedelmi és üzleti 

központ” hálózat 

 hatékony pénzügyi ösztönző rendszer kidolgozása és működtetése (Széchenyi Kártya 

típusú eszköz bevezetése, ami a kamattámogatás mellett állami garanciavállalási 

elemet is tartalmazna; tőkegarancia) 

 közbeszerzési információszolgáltatás hatékonyabb megszervezése 

 nemzetpolitikai célokat képviselő gazdasági jellegű támogatások rendjének 

meghatározása és lebonyolítása 

 határon átnyúló klaszter- és TDM együttműködések támogatása 

 határon átnyúló együttműködést támogató programok (ETE, IPA, ENPI) alkalmazása 

 szakágazati kormányközi együttműködések 

 Kelet-közép-európai Növekedéskutató Intézet létrehozása 

 Kelet-közép-európai Közlekedéstudományi Intézet felállítása 

Konkrét intézkedéseket a Wekerle Terv nem fogalmaz meg, azok kidolgozását az egy-egy 

időszakra szóló akciótervekbe delegálja. 
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Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)55 

Irányító hatóság: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) hét prioritást fogalmaz meg. 

Beavatkozásai főként a társadalmi kohézió erősítését szolgálják. Megállapítja, hogy a 

szegénység elleni küzdelem összetett, nagy fejlesztési igényű kihívás, amit csak több operatív 

program tud csak együttesen megoldani. Ezért speciális foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési 

eszközök szükségesek a leghátrányosabb helyzetű térségekben, ehhez az általánostól eltérő 

megközelítés szükséges. Végső soron egy területileg integrált felzárkóztatási programra is 

javaslatot tesz. A komplex program magába foglalna EFOP-, VP-, GINOP- és TOP-finanszírozta 

tevékenységeket is. 

A forrásarány tekintetében a szociális problémákra, a romák helyzetére fokuszáló befogadó 

társadalom, valamint az innováció-orientált gyarapodó tudástőke képezi a két 

legfajsúlyosabb prioritási tengelyt az EFOP-on belül. A Jó Állam elnevezésű prioritási tengely 

jelentősége az összes többivel összehasonlítva igen csekély. 

Az EFOP prioritástengelyei és tervezett forrásarányuk: 

Prioritási tengelyben tervezett intézkedések, beavatkozások 
Forrásarány 
(%) 

1. Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén 

1. A szegénységben élő gyermekek életesélyeinek növelése, az önálló életkezdés segítése 

2. A befogadó társadalmi célokat szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, 
bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése 

3. Területi hátrányok felszámolása komplex programokkal 

4. Mélyszegénységben élők, romák felzárkózását és a szegregált élethelyzetek 
megszüntetését segítő infrastrukturális beruházások 

5. Közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése a fenntartható és megújulásra képes 
közösségekért, az aktív társadalmi szerepvállalás erősítésére 

16,05 

2. Befogadó társadalom 

1. Munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, vagy veszélyeztetett csoportok 
foglalkoztathatóságának javítása 

2. Aktív közösségi szerepvállalás és önkéntesség fejlesztése 

3. Társadalmi együttélés erősítése (antidiszkriminációs és multikulturális programok, 
hátrányos helyzetű személyek, fogyatékossággal élők és romák bevonása, esélyteremtés) 

4. A gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása 

35,97 

                                                           
55  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2014-2020. Lezárás: 2013. szeptember 30. 

http://www.nfu.hu/forum_topic_pate/766/filter?offset=0&theme_filter= (Utolsó letöltés: 2013.10.23.) 

http://www.nfu.hu/forum_topic_pate/766/filter?offset=0&theme_filter
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Prioritási tengelyben tervezett intézkedések, beavatkozások 
Forrásarány 
(%) 

5. Családok és idősek tevékeny életmódjának, a nemzedékek közötti együttműködésének 
támogatása, gyermekvállalás elősegítése 

6. Gyermekszegénység csökkentése 

7. Területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok emberi erőforrást célzó 
beavatkozásai 

8. Mélyszegénységben élők, romák felzárkózásának, szegregált élethelyzetek 
felszámolásának segítése 

3. Infrastrukturális beavatkozások a gyarapodó tudástőke érdekében 

1. A lakosság egészségtudatosságának növelése 

2. A minőségi feladatellátást támogató eszközök és alkalmazások fejlesztése, illetve korai 
intervenció megerősítése 

3. Az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás fejlesztése, 
életpályájának javítása, képzési rendszerek fejlesztése, dolgozói mobilitás 

16,72 

4. Gyarapodó tudástőke  

1. A minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, korai 
iskolaelhagyás csökkentése 

2. A neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem formális és informális 
tanulási formákon keresztül 

3. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelése a felsőoktatás 
szerkezetalakítása és minőségi színvonalának emelése által 

4. Intelligens szakosodás növelése a felfedező kutatásokban 

23,83 

5. Jó Állam  

1. Adminisztratív terhek komplex csökkentése és átláthatóság növelése 

2. Rugalmas, jó reagáló képességű közigazgatás kialakítása 

3. A közigazgatás személyi állományának fejlesztése 

4. Közigazgatási szolgáltatások fejlesztése, az állam szolgáltató jellegének erősítése 

5. Az igazságügyi kapacitások fejlesztése és igazságszolgáltatás korszerűsítése 

3,83 

6. Helyi stratégiák végrehajtása, társadalmi innováció és transznacionális 
együttműködés  

1,46 

7. Technikai segítségnyújtás 2,18 
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Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)56 

Irányító hatóság: Nemzetgazdasági Minisztérium 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Program (GINOP) jelentőségét nagyban alátámasztja, 

hogy a 1322/2013. (VI. 12.) Korm. határozat értelmében a forrásallokációban kitüntetett 

szerepet kap, a kormányzati döntés következtében az uniós források legalább 60%-át 

gazdaságfejlesztésre kell költeni. A Partnerségi Megállapodás célrendszerével összhangban a 

GINOP 39,4%-os részesedésével messze a legfajsúlyosabb OP-ként került nevesítésre. 

A GINOP-on belül főként az első prioritás keretein belül jelenik meg a területileg integrált 

beavatkozások szükségszerűsége, melynek során a kiemelt térségek, várostérségek integrált 

és fókuszált gazdaságfejlesztését is célozza a terv. A GINOP több ponton meghaladja a 

határoknál elvégződő szemléletet, elsősorban a vállalkozói együttműködések (klaszterek, 

beszállítói hálózatok) és a turizmusfejlesztés (pl. EuroVelo) terén. Továbbá lehetőséget 

biztosít határon átnyúló, területileg integrált beavatkozások támogatására is. 

A tervezett pénzösszegek viszonylag egyenletesen oszlanak el az egyes prioritásokon belül, 

egyedül a vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése az, 

mely kiemelkedik, miközben a 4. és a 7. prioritás alatta marad a többinek. 

A GINOP prioritástengelyei és tervezett forrásarányuk: 

Prioritási tengelyben tervezett intézkedések, beavatkozások 
Forrásarány 
(%) 

1. Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának 
ösztönzése 
1. Támogató üzleti környezet fejlesztése 
2. Kiemelt ágazatok innováció és versenyképesség orientált komplex gazdaságfejlesztési 

programjai 
3. Kiemelt térségek gazdaságfejlesztési programjai 
4. Kiemelt vállalkozói célcsoportok differenciált gazdaságfejlesztése 
5. Vállalkozások foglalkoztatás orientált fejlesztései 

28,62 

2. Tudásgazdaság fejlesztése 
1. Vállalati K+F+I tevékenység támogatása 
2. Stratégiai K+F együttműködések és kezdeményezések 
3. Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi együttműködések 

18,18 

3. Infokommunikációs fejlesztések 
1. Versenyképes IKT szektor fejlesztése 
2. A digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása 
3. Elektronikus közigazgatás és állami informatikai fejlesztések 

10,00 

                                                           
56  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP). 3.0 verzió (munkaközi változat). Lezárás: 2013. 

szeptember 26.  
http://www.nfu.hu/forum_topic_pate/765/filter?offset=0&theme_filter= (Utolsó letöltés: 2013.10.23.) 

http://www.nfu.hu/forum_topic_pate/765/filter?offset=0&theme_filter
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Prioritási tengelyben tervezett intézkedések, beavatkozások 
Forrásarány 
(%) 

4. Infokommunikációs ismeretek és készségek fejlesztése 
5. A szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése 

4. Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi 
helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén 
keresztül 
1. Kulturális és természeti örökségek turisztikai hasznosítása 
2. A Balaton adottságainak turisztikai célú hasznosítása 
3. Vállalkozások megújuló energia felhasználását és energiahatékonyság-növelését célzó 

fejlesztéseinek támogatása 
4. Vállalkozások erőforrás hatékonyság-növelését célzó fejlesztéseinek támogatása 

8,7 

5. Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség 
fejlesztése 
1. Munkaerő-piaci belépés segítése 
2. Fiatalok (15-24 évesek) munkaerő-piaci integrációja 
3. Szociális gazdaság és non-profit foglalkoztatási programok támogatása 
4. Egész életen át tartó tanulás ösztönzése a szak- és felnőttképzés támogatásával és 

fejlesztésével 
5. Munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztése 

18,50 

6. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése 
1. Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása 
2. Támogatásközvetítésben részt vevő pénzügyi közvetítők fejlesztése 
3. Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása K+F+I projekteknél 
4. Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása energetikai projekteknél 
5. Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása az IKT célú projekteknél 

13,42 

7. Technikai segítségnyújtás 
1. Program végrehajtási feladatok támogatása 
2. Programkommunikációs és partnerségi feladatok támogatása 
3. Programértékelési és egyéb előkészítési feladatok támogatása 
4. Projektfejlesztési, gazdasági információszolgáltatási, elemzési és tervezési környezet 

fejlesztése 

2,25 

 

Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) 

Irányító hatóság: Vidékfejlesztési Minisztérium 

A Halgazdálkodási Operatív Program célrendszere elsősorban a Dunára megfogalmazott 

intézkedések révén kapcsolódik az EGTC szlovák-magyar határon átnyúló tematikájához. A 

negyedik prioritás kimondottan hozzájárul a területi kohézió erősítéséhez, az integrált, 

rendszerszemléletű gondolkodás megvalósításához. A négy prioritás közül a legnagyobb 

forrásarányt az előzetes elosztások alapján 48%-kal a 2. prioritás élvezi, míg a foglalkoztatás 

és a területi kohézió növelése azonban csak mindössze 3%-kal részesedik a Halgazdálkodási 

OP pénzügyi keretéből. 
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A HALOP prioritástengelyei és tervezett forrásarányuk: 

1. A fenntartható és erőforrás-hatékony halászat és akvakultúra 
előmozdítása, beleérte az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is

34 

2. Az innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat és akvakultúra 
előmozdítása, beleérte az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is

48 

3. A közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása 7 

4. A foglalkoztatás és a területi kohézió növelése 3 

5. Technikai segítségnyújtás 6 

 

 

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)57 

Irányító hatóság: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) mindazokat az intézkedéseket 

tömöríti, melyek a helyközi, távolsági közlekedés fejlesztését célozzák. A területi kohézió 

erősítésének szándéka hangsúlyosan jelenik meg ebben az operatív programban. A hat 

megfogalmazott prioritás közül az első kettő intézkedései kifejezetten a transzeurópai 

közlekedési hálózatok fejlesztése köré csoportosulnak. A nemzetközi elérhetőség javítására 

előirányzott források elérik az OP összköltségvetésének közel 60%-át. Jelen állás szerint a 

legtöbb forrást a nemzetközi vasúti és vízi elérhetőség javítása (30%), illetve a nemzetközi 

közúti közlekedés javítása (28%) kapja. 
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Az IKOP prioritástengelyei és tervezett forrásarányuk: 

Prioritástengely, és a keretükben tervezett intézkedések, beavatkozások Forrásarány 
(%) 

1. Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása 

1. TEN-T hálózat el nem készült vagy kapacitáshiányos szakaszainak fejlesztése. Projekt-
előkészítés, szakaszolt projektek 

28,00 

2. Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása 

1. TEN-T vasútvonalak funkciójuknak megfelelő korszerűsítése, folyami információs 
rendszer fejlesztése. Projekt-előkészítés és szakaszolt projektek 

30,00 

3. A regionális közúti elérhetőség és közlekedésbiztonság fejlesztése  

1. Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések  

2. A TEN-T kívüli térszerkezeti szempontból jelentős városok közúti kapcsolatainak, 
regionális buszjáratok infrastruktúrájának fejlesztése, eco-driving. Szakaszolt projektek  

8,7 

4. Elővárosi, regionális vasúti elérhetőség és energiahatékonyság javítása  

1. Elővárosi vasúti közlekedés-fejlesztések 

2. Vasúti szűk keresztmetszetek felszámolása, vasút-villamosítás, esetlegesen kapcsolódó 
kötöttpályás jármű-beszerzések Projekt-előkészítés és szakaszolt projektek 

20,00 

5. Fenntartható városi közlekedés fejlesztése 

1. Kötöttpályás városi közlekedés és személyszállítási intermodalitás javítása  

2. Közösségi és egyéb nem motorizált közlekedés előnyeit tudatosító intézkedések.  

3. Városi közlekedésbiztonság. Projekt-előkészítés és szakaszolt projektek. 

11,80 

6. Technikai segítségnyújtás 

1. Program végrehajtási feladatok támogatása  

2. Programkommunikációs és partnerségi feladatok támogatása  

3. Programértékelési és egyéb előkészítési feladatok támogatása  

4. Projektfejlesztési, gazdasági információszolgáltatási és tervezési környezet fejlesztése  

5. Nemzeti Közlekedési Stratégia menedzsment eszközeinek előkészítése  

1,50 
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Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP)58 

Irányító hatóság: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) hét prioritástengelyt jelöl ki, 

melyek közül a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás nagymértékben hozzájárul a 

területi kohézió erősítéséhez. A forrásarányokat tekintve a hangsúly az 1. (A klímaváltozás 

hatásaihoz való alkalmazkodás), a 2. (Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, 

szennyvízkezelés fejlesztése) és az 5. (Energiahatékonyság növelése, megújuló 

energiaforrások alkalmazása) prioritástengely intézkedéseire kerül, mely tengelyek között 

kiegyensúlyozottan oszlanak meg a tervezett összegek. Ezzel szemben a természetvédelem 

és a hulladékgazdálkodás vonatkozó intézkedései jóval kisebb forrásarányt képviselnek. 

A KEHOP prioritástengelyei és tervezett forrásarányuk: 

Prioritástengely, és a keretükben tervezett intézkedések, beavatkozások 
Forrásarány 
(%) 

1. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás  

1. Klimatológiai előrejelzés és klímaváltozás hatásaival kapcsolatos adatbázisok fejlesztése 

2. Hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elősegítése 

3. Katasztrófavédelmi szempontú kockázatbecslés fejlesztése 

4. Térségi vízszétosztás fejlesztése 

5. Belvízrendszerek vízvisszatartáson alapuló korszerűsítése 

6. Állami és önkormányzati árvízvédelmi művek fejlesztése 

7. Dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése, tározók építése 

27,74 

2. Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, 
szennyvízkezelés fejlesztése 

1. Projekt előkészítés 

2. Ivóvízminőség-javítás ivóvíz-kezelési technológiák fejlesztésével, más vízbázisra 
áttéréssel, térségi rendszerek kialakításával, rekonstrukcióval, illetve ezek 
kombinációjával 

3. Szennyvízelvezetéssel és kezeléssel kapcsolatos fejlesztések 

4. Szennyvíziszap országosan egységes koncepció alapján történő hatékony kezelése és 
optimális hasznosítása érdekében szükséges beruházások, fejlesztések 
energiahatékonysági elemekkel 

28,55 

3. Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések 

1. Hulladékkezelési létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése (beleértve az 

6,15 
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Prioritástengely, és a keretükben tervezett intézkedések, beavatkozások 
Forrásarány 
(%) 

előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereit) 

2. Az elkülönített gyűjtés és szállítási rendszerek fejlesztése 

4. Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések 

1. A védett illetve közösségi jelentőségű természeti értékek és területek természet-védelmi 
helyzetének és állapotának javítása 

2. A természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása 

3. A Natura 2000 hálózat és a közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok ismertségének 
és társadalmi elfogadottságának javítása 

2,81 

5. Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása 

1. Hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöldáram-
termelés 

2. A megújuló energiaforrások fokozott alkalmazását elősegítő kis kapacitású tároló 
rendszerek létesítése 

3. Demonstrációs célú megújuló energetikai minta projektek 

4. Projekt-előkészítés 

26,95 

6. Az energiahatékonyság növelését és a megújuló energiaforrások 
használatát ösztönző pénzügyi eszközök  

1. Pénzügyi eszközök alkalmazása a megújuló energetikai fejlesztések finanszírozása során 

5,29 

7. Technikai segítségnyújtás 2,52 

 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (TOP 3.0)59 

Irányító hatóság: Nemzetgazdasági Minisztérium 

A TOP nem határozott meg sem a prioritási tengelyek, sem a specifikus célok között önálló, a 

határ menti térségekre vonatkozó elemeket. Az új területi integrációs eszközöket (ITI, CLLD), 

mint ágazat független fejlesztési eszközöket a TOP használja. A határon átnyúló 

együttműködéseket jelenleg hátráltató adminisztratív akadályok felszámolására azonban a 

program nem irányoz elő intézkedéseket. 

Az Operatív Program tervezése az előkészítés stádiumától kezdve az EU Duna Régió Stratégia 

(DRS) figyelembe vételével, releváns elemeinek beépítésével zajlott. A TOP és az EU DRS 

koherenciájának vizsgálata rámutat arra, hogy a határ menti régiókban a szomszédos 
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országokkal a fejlesztések összehangolása szükséges. 

A TOP 3.0, munkaközi változata a legnagyobb forrásarányt a foglalkoztatási helyzet javítására 

(32%) szánja. A vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása (16,7%) közel 

azonos forrásarányban részesül az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérésre 

(19,2%) irányuló prioritástengellyel. A megyei és a helyi emberi erőforrás fejlesztések a 

források 12,0%-ban, míg a közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD 

típusú fejlesztések) a források mintegy 10%-ban részesülnek. A társadalmi befogadás 

erősítésére és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztésére a források mintegy 7,5%-a 

jut. A vizsgált operatív programhoz tartozó technikai segítségnyújtásra a rendelkezésre álló 

forrás 2,6%-át szánják. 

A TOP prioritástengelyei és tervezett forrásarányuk: 

Prioritástengely, és a keretükben tervezett intézkedések, beavatkozások Forrásarány 
(%) 

1. Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása 
érdekében 

1. Térségi szintű integrált, foglalkoztatás-orientált gazdaságfejlesztés 

2. Térségi szintű, foglalkoztatás-bővítési célú turizmusfejlesztés 

3. Alternatív helyi, térségi és hálózati gazdaságfejlesztés 

4. Térségi kísérleti fejlesztések 

5. Megyei alternatív befektetés- és beruházásösztönzés, projektelőkészítés, marketing 

6. A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcső-de, családi 

napközik stb.), valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások 

minőségének fejlesztése 

32,0% 

2. Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi 
környezet fejlesztése, megújítása 

1. A települési környezet integrált és környezettudatos megújítása 

2. Belterületen fekvő barnamezős területek rehabilitációja 

3. Kisléptékű települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 

16,7% 

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a 
városi területeken 

1. Alacsony szén-dioxid-kibocsátást célzó stratégiák támogatása 

2. Kisléptékű közlekedési fejlesztések 

3. A települési önkormányzati infrastrukturális létesítményekben, önkormányzati 

tulajdonú, közfeladatokat ellátó intézményekben és az önkormányzati bérlakásokban 

az energiahatékonyság növelése és a megújuló energia felhasználás támogatása 

19,2% 
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Prioritástengely, és a keretükben tervezett intézkedések, beavatkozások Forrásarány 
(%) 

4. Térségi és helyi léptékű energetikai potenciál kiaknázására épülő komplex fejlesztési 

programok 

4. A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi 
szintű fejlesztése 

1. Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg ellátás infrastrukturális 

fejlesztése 

2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

3. Térségi és helyi közszolgáltatási és közigazgatási infrastruktúra-fejlesztés 

4. Szegénység és szegregáció által sújtott, leromlott városrészek rehabilitációja) 

7,5% 

5. Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD 
típusú fejlesztések) 

1. Közösségi szinten irányított helyi gazdaságfejlesztés 

2. Helyi kapcsolódó közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése 

10,0% 

6. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás 
és foglalkoztatás-ösztönzés 

1. A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi alternatív foglalkoztatás bővítést 

célzó programok támogatásával 

2. A munkavállalók készségeinek és a helyi gazdaság potenciális igényeinek közelítése 

3. A helyi identitás növelése – az egyének és a lakóhely közötti kapcsolat erősítése 

4. Megyei és helyi speciális közösségfejlesztést és társadalmi befogadást támogató 

fejlesztési programok 

5. A helyi szerveződések elősegítése (civil szervezetek) – a civil szervezetek és a 

település/térség közintézményei, valamint a helyi lakosok közötti kapcsolat erősítése 

6. Helyi foglalkoztatást, munkába állást és családokat segítő programok és programalapú 

fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések) 

12,0% 

7. Technikai segítségnyújtás 

1. Program végrehajtási feladatok támogatása 

2. Térségi projektgenerálási és -fejlesztési feladatok támogatása 

3. Programkommunikációs és partnerségi feladatok támogatása 

4. Programértékelési és egyéb előkészítési feladatok támogatása 

5. Projektfejlesztési, gazdasági információszolgáltatási és tervezési környezet fejlesztése 

2,6% 
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Vidékfejlesztési Program (VP)60 

Irányító hatóság: Vidékfejlesztési Minisztérium 

A VP 3.0 a 2014-2020 közötti, magyarországi vidékfejlesztést meghatározó program 

társadalmi egyeztetésre bocsájtott dokumentuma, melyben meghatározták a vidéki térség 

lehatárolásának alapelveit, feltárták a magyar vidék helyzetét, és fókuszterületenként 

megfogalmazták a fejlesztési szükségleteket, támogatott intézkedéseket, beavatkozásokat. 

A VP támogatási rendszerében elsődleges kérdés, hogy az adott terület vidéki térségnek 

tekinthető-e. A két fő szempont alapján (lakónépesség kevesebb, mint 10 ezer fő; a 

népsűrűség 120 fő/km2 érték alatt van) az Arrabona EGTC érintett magyar települései Abda, 

Győr, Győrújbarát, Győrújfalu és Mosonmagyaróvár kivételével Magyarország vidékies 

térségéhez tartoznak. 

11. táblázat: A vidékies térség főbb jellemzői az Arrabona magyar településein 

Helység 
Állandó népesség 

(2011) 
Népsűrűség 

(fő/km2 

Abda 3 077 162,72 

Bőny 2 139 42,24 

Börcs 1 259 98,67 

Dunakiliti 1 793 53,25 

Dunaszeg 1 959 112,20 

Dunaszentpál 708 71,44 

Győr 121 042 692,14 

Győrújbarát 5 774 171,34 

Győrújfalu 1 481 203,99 

Halászi 3 045 82,70 

Ikrény 1 772 113,52 

Kisbajcs 853 97,49 

Kunsziget 1 216 70,05 

Mecsér 598 28,44 

Mosonmagyaróvár 30 722 393,92 

Mosonszolnok 1 677 38,36 

Nagyszentjános 1 832 61,41 

Pér 2 347 44,73 

Rábapatona 2 428 60,99 

Vámosszabadi 1 562 46,60 

Vének 175 25,36 
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A vidéki térségek általános jellemzői (pl. képzettek alacsony aránya; értékesítési problémák; 

kedvezőtlen gazdasági mutatók) azonban az Arrabona térségére nem jellemzőek, jó néhány 

adottságában (pl. munkanélküliségi arány; korstruktúra) kedvező irányban tér el a térség az 

országos átlagtól. 

A Vidékfejlesztési Program hat prioritást határoz meg. A kijelölt prioritások közül az 1. (3%), a 

3. (3%) és az 5. (5%) a forrásarány tekintetében a legkisebb, míg a 2. prioritás jelenleg 42%-

os arányával előreláthatólag a legnagyobb jelentőségű lesz a következő ciklusban. 

Az EMVA által adott lehetőséggel élve a magyar VP a hat prioritás mellett két tematikus 

alprogramot is tartalmaz, ezek: fiatal gazdálkodók alprogram és rövid ellátási lánc tematikus 

alprogram. E programok különös jelentőséggel bíró területek sajátos szükségleteivel 

foglalkoznak és több prioritás megvalósítását szolgálhatják. 

A magyar Vidékfejlesztési Program (VP) nem határozott meg sem a kiemelt fejlesztési célok, 

sem a prioritási tengelyek között önálló, a határ menti térségekre vonatkozó intézkedéseket. 

Ugyanakkor a VP él a LEADER módszertant újabb szintre emelő közösségvezérelt helyi 

fejlesztések (CLLD) eszközével, mely a program valamennyi prioritásához kapcsolódik. 

A VP prioritástengelyei és tervezett forrásarányuk: 

Prioritástengely, és a tervezett szükségletek, beavatkozások 
Forrásarány 
(%) 

1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az 
erdészetben és a vidéki térségekben 

1. Az innováció, együttműködés és a tudásbázis fejlesztése a vidéki térségekben  

2. A kapcsolatok erősítése a mezőgazdaság, élelmiszertermelés és az erdészet, valamint a 
kutatás és az innováció között., beleértve a környezeti menedzsment és 
teljesítménynövelési célt  

3. Az egész életen át tartó tanulás és a szakképzés előmozdítása a mezőgazdasági és az 
erdészeti ágazatban  

3,00 

2. A gazdaságok életképességének és versenyképességének a 
mezőgazdasági termelés valamennyi típusa és valamennyi régió 
esetében, az innovatív mezőgazdasági technológiák és a fenntartható 
erdőgazdálkodás elősegítése  

1. A mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének növelése és a szerkezetátalakítás 
és modernizáció ösztönzése, különös tekintettel a piaci részvétel és orientáció 
növelésére, valamint a mezőgazdasági diverzifikációra  

2. Megfelelően képzett gazdálkodók mezőgazdasági ágazatba való belépésének és 
különösen a generációs megújulásnak az előmozdítása   

42,00 
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Prioritástengely, és a tervezett szükségletek, beavatkozások 
Forrásarány 
(%) 

3. Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek 
feldolgozását és értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a 
mezőgazdaság terén történő előmozdítása 

1. Az elsődleges termelők versenyképességének növelése az agrár-élelmiszerláncba való 
jobb integrálásuk által a minőségrendszereken keresztül, mezőgazdasági termékek 
hozzáadott értéke, helyi piacok és rövid ellátási láncokon keresztül folytatott promóció, 
termelői csoportok és szakmaközi szervezetek 

2. A mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázatkezelés és megelőzés támogatása 

3,00 

4. A mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák 
állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása  

1. A biológiai sokféleségnek többek között a Natura 2000 területeken, a természeti vagy 
más specifikus kényszerrel bíró területen és a jelentős természeti értéket képviselő 
gazdálkodás tekintetében történő helyreállítása, megőrzése és erősítése, valamint az 
európai tájak állapotának helyreállítása és megőrzése  

2. A vízgazdálkodás javítása, beleértve a trágya és növényvédőszer-kezelést  

3. A talajerózió megelőzése és a talajgazdálkodás javítása  

26,00 

5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és 
az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenállóképes gazdaság 
irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az 
élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban 

1. Az agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kifizetések 

2. Ökológiai termelés 

3. Erőforrás hatékonyságot célzó beruházások és együttműködések 

5,00 

6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a 
gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben 

1. Mikrovállalkozások fejlesztése, diverzifikáció 

2. Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben 

3. Közösségvezérelt helyi fejlesztések 

17,00 
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SZLOVÁKIAI KERETEK 

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Regionális Fejlesztési Stratégiája 

A Szlovák Köztársaság Kormánya 2008-ban elfogadta a regionális fejlesztés támogatásáról 

szóló 2008/539 számú törvényt, amely megteremti a regionális politika hatékonyabb 

szabályozást és a végrehajtásának környezetét és feltételeit, valamint megengedi az 

önkormányzó régióknak és közösségeknek, hogy kompetenciájukat saját fejlesztésük 

érdekében nagyobb mértékben használják, mint a meglévő jogszabályok. A törvény a Szlovák 

Köztársaság Nemzeti Területfejlesztési Stratégiáját (továbbiakban „Nemzeti Stratégia”) a 

regionálisfejlesztés országos szinten való elősegítésének alapdokumentumaként kezeli. 

A Nemzeti Stratégia egy alap stratégiai dokumentum, melynek elsődleges célja az állam 

átfogó regionális fejlesztési céljainak definiálása. Feladata a NUTS3-as régiók szintjén a 

következő: 

 meghatározza belső potenciáljukat és pontosítsa potenciális versenyképességüket a 

Szlovák Köztársaságban; 

 biztosítsa sajátos jellemzőiket és az ebből következő főbb versenyelőnyeiket az 

országon belül, valamint a tágabb, európai viszonylatban; 

 azonosítsa a stratégiai fejlesztési célkitűzéseiket és prioritásaikat. 

A Nemzeti Stratégia más fontos stratégiai dokumentumokkal és koncepciókkal összhangban 

készült, a kohéziós politika tekintetében például a 2007-2013-as időszakra vonatkozó Szlovák 

Köztársaság Nemzeti Stratégiai Referencia Kerete (beleértve az operatív programokat is), míg 

a területfejlesztés terén a frissített 2001-es Szlovák Területfejlesztési Koncepció és a Szlovák 

társadalom fejlesztési víziója és stratégiája címet viselő tervezet jelentette az alapot. A 

Nemzeti Stratégia szintén épít az EU Lisszaboni Stratégiájára, illetve annak szlovákiai 

előkészítésére, mely olyan dokumentumokban jelenik meg, mint a Szlovákia 

Versenyképességi Stratégiája 2010, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Reformprogramja és a 

Szlovákia Modernizációs Program 21. 

A Nemzeti Stratégia számos fejezetből áll. A dokumentum első része Szlovákia regionális 

fejlesztésének főbb tényezőit és a meglévő regionális egyenlőtlenségeket mutatja be, majd 

az eltérő kohéziós politikát folytató régiók gazdasági fejlődésének várható jövőképei 

kerülnek ismertetésre. A Szlovák Köztársaság fejlesztésének prioritási területei fejezet 
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röviden értékeli a kiinduló helyzetet és azokat az egyes prioritási területeken jelentkező 

lényeges tendenciákat, melyeknek – a Lisszaboni Stratégiával összhangban - hangsúlyosan 

meg kellene jelenniük a fejlesztések során. A fejezet meghatározza azokat a problémákat, 

melyek azonnali megoldást kívánnak meg, illetve javaslatokat tartalmaz az adott problémák 

megoldására vonatkozóan. 

A dokumentum legfontosabb részei a „Jövőkép és regionális fejlesztési stratégia”, valamint 

„A regionális fejlesztési stratégia célkitűzései és prioritásai” c. fejezetek. Előbbi a regionális 

fejlesztés ösztönzésének hosszú távú jövőképét mutatja be, konkretizálja a regionális 

fejlesztési stratégia alapját és stratégiai célkitűzését, valamint meghatározza az egyes 

területek legfontosabb fejlesztési prioritásait. A Szlovák Köztársaság regionális fejlesztési 

stratégiájának prioritásai és célkitűzései c. fejezet tartalmaz egy NUTS 3-as szintű rövid 

társadalmi-gazdasági elemzést, a régiók belső potenciáljainak, sajátosságainak értékelését, 

illetve a fő fejlesztési tényezőik és versenyelőnyeik ismertetését. Meghatározza továbbá a 

regionális szintű stratégiai fejlesztési célokat, és javaslatot tesz a meghatározott prioritási 

területek mentén való fejlesztésükre. 

A szlovák regionális fejlesztés hosszú távú jövőképe a következőképp került 

megfogalmazásra: 

„Szlovákia, egy ország, ahol az életszínvonal minden régióban magas. Egy regionális 

politika, amely minden régió számára lehetővé teszi lehetőségeinek kihasználását a 

fenntartható gazdaság-, társadalom és területfejlesztés érdekében, mely a Szlovák 

Köztársaság, mint fejlett, gazdasági, politikai és társadalmi szempontból egységes állam, az 

Európai Unió magabiztos tagjának fejlődését szolgálja.” 

A Nemzeti Stratégia hosszú távú jövőképének megvalósítására és stratégiai célkitűzéseinek 

elérésére öt prioritási területet határoztak meg, melyek a végrehajtás alappilléreiként 

kellene, hogy szolgáljanak. 

 

A Nemzeti Stratégia prioritási területei: 

PT 1: Tudomány, kutatás és innováció  

 A kutatás, tudomány és innováció ösztönzése, mint Szlovákia régióinak támogatása a 

nemzeti jólét és a fenntartható növekedés erősítése érdekében.  
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PT 2: Emberi erőforrások 

 Oktatás és emberi-erőforrás fejlesztés (megbízható és képzett munkaerő), mint a 

fenntartható fejlődés és a régió versenyképességének előfeltétele. 

PT 3: Foglalkoztatás  

 Foglalkoztatás és rugalmasság-biztonság a régiók kohéziójáért 

PT 4: Versenyképesség, növekedés és üzleti környezet 

 Versenyképesség és vonzerő, mint a fenntartható növekedés és az üzleti környezet 

fejlődésének előfeltétele. 

PT 5: Környezet, klímaváltozás és megújuló energiaforrások 

 A lakosság életminősége, mint a vonzó régió egyik feltétele – hely az élethez 

Emberi erőforrások OP 2014-2020 

Irányító hatóság: a Szlovák Köztársaság Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztériuma 

Az Emberi erőforrások OP (HR OP) globális célja hogy elősegítse az emberi erőforrások és az 

élethosszig tartó tanulás fejlesztését, valamint a polgárok munkaerőpiacra jutását a 

társadalmi helyzetük és az egészségük javításával együtt. 

Az HR OP célja, hogy javítsa a nemzeti célok teljesítésének hatékonyságát, amelyek az 

Európa 2020 stratégiában lettek lefektetve, különösképpen a foglalkoztatás, az integráció és 

az oktatás területén. Ezek a következők: 

 2020-ig 72%-ra emelni a népesség foglalkoztatási arányát a 20-64 évesek körében (a 

2011-es 65,1%-ról) 

 2020-ig 17,2%-ra csökkenteni a szegénység kockázatát és a társadalmi kirekesztés 

arányát. 

 2020-ig 6% alatt tartani a korai iskolaelhagyók arányát (5% 2011-ben) 

 elérni, hogy a 30-34 évesek legalább 40%-a rendelkezzen felsőfokú képzettséggel 

(23,4% 2011-ben) 

Az OP prioritási tengelyei és befektetési prioritásai: 

PT 1: Foglalkoztatottság 

 a munkakeresőknek és az inaktívaknak a foglalkoztatottsághoz való hozzáférése, 

beleértve a helyi foglalkoztatottsági célokat, és a munkaerő mobilitásának 

támogatását 
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 a nem foglalkoztatott, és az oktatási vagy szakmai előkészítés rendszerében sem 

szereplő fiatalok (15-24 évesek), fenntartható munkaerő-piaci integrációja, különösen 

az Ifjúkori Garancia keretében. 

 nemi egyenlőség és munka-élet egyensúly 

PT 2: Társadalmi integráció 

 aktív befogadás a munkalehetőségek javítása érdekében 

 a megfizethető, fenntartható és magas minőségű szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

támogatása, beleértve az egészségügyet és az általános érdekű társadalmi 

szolgáltatásokat 

PT3: Társadalmi integráció – befektetések 

 befektetések az egészségügybe és a szociális infrastruktúrába, amelyek 

közrejátszanak a regionális és helyi fejlődésben, csökkentik az egyenlőtlenségeket az 

egészségügyi helyzet tekintetében, valamint segítik az intézményes szolgáltatásokról 

a közösségelvűekre való átállást.  

PT 4: Oktatás 

 a korai iskolaelhagyás megelőzése és arányának csökkentése 

 a felsőoktatás minőségének, hatékonyságának és nyitottságának javítása, annak 

érdekében, hogy növekedjen a tanulók száma és emelkedjen a képzési szint. 

PT 5: A hátrányos helyzetű roma közösségek integrációja 

 hátrányos helyzetű roma közösségek integrációja 

PT 6: A hátrányos helyzetű roma közösségekkel rendelkező helyi önkormányzatok technikai 

infrastruktúrája 

 a hátrányos helyzetben lévő városi, vidéki közösségek és területek fizikai, gazdasági 

és társadalmi integrációjának elősegítése 

 szociális gazdasági szervezetek támogatása 

Integrált infrastruktúra OP 2014-2020 

Irányító hatóság: a Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Regionális Fejlesztési 

Minisztériuma 

Az 2014-2020 közötti Integrált infrastruktúra OP globális célja, hogy a közlekedési 

infrastruktúra, a közösségi közlekedés és az információs társadalom fejlesztésén keresztül 

előmozdítsa a fenntartható mobilitást, a gazdasági növekedést, a munkahelyteremtést és az 

üzleti környezet fejlődését. Az II OP célja, hogy teljesítse a következő két tematikus 

célkitűzést: 
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 TC 2 – Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a 

technológiák használatának és minőségének javítása; 

 TC 7 – A fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati 

infrastruktúrák előtti akadályok elhárítása. 

A szlovák közlekedési infrastruktúra fejlesztésének célja, hogy orvosolja az infrastruktúrában 

meglévő problémákat, miközben elkerüli a közlekedési hálózat előrevetített leromlását. A 

2014-2020-as programozási időszak szlovák közlekedési infrastruktúra fejlesztésének fókusza 

a közlekedési infrastruktúra minőségének javításának követelményén alapul, különösképpen 

a vasúti és közúti közlekedésen, tekintetbe véve a biztonságos fejlődést, a megbízhatóságot, 

az elérhetőséget és a közlekedési hatékonyságot. 

Az IKT területén az általános cél az információs és kommunikációs technológia 

elérhetőségének, használatának és minőségének javítása, az e-kormányzaterősítésén, az IKT 

termékek és szolgáltatások fejlesztésén és a széles sáv kiterjesztésén keresztül. 

Ez az OP is több konkrét célkitűzést és prioritási tengelyt tartalmaz, beleértve a többévi 

intézkedéseket. Mindezek a Kohéziós Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap pénzügyi 

segítségével lesznek végrehajtva. Az OP összhangban van más pénzügyi eszközökkel, 

különösen az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközzel (Connecting Europe Facility). 

Az II OP céljai a következő prioritási tengelyeken keresztül lesznek végrehajtva: 

Kohéziós Alap 

 1. prioritás - Vasúti infrastruktúra (TEN-T CORE) 

 2. prioritás - Közúti infrastruktúra (TEN-T CORE) 

 3. prioritás - Közösségi személyszállítás 

 4. prioritás - Vízi infrastruktúra és reptéri infrastruktúra 

Európai Regionális Fejlesztési Alap 

 5. prioritási tengely – Vasúti infrastruktúra (TEN-T CORE-n kívül) 

 6. prioritás – Közúti infrastruktúra (TEN-T CORE-n kívül) 

 7. prioritás – Információs társadalom 

 8. prioritás – Technikai segítségnyújtás 
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Környezet Minősége OP 2014-2020 

Irányító hatóság: a Szlovák Köztársaság Környezeti Minisztériuma 

A Környezet Minősége OP általános célkitűzése, hogy előmozdítsa a természeti erőforrások 

fenntartható és hatékony használatát, a következő tevékenységeken keresztül: 

 A természeti erőforrások megőrzése és fenntartható használata a környezeti 

infrastruktúra fejlesztésén keresztül, összhangban a 6. tematikus célkitűzéssel: 

Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság; 

 Az éghajlatváltozás káros hatásaihoz való alkalmazkodás, különös tekintettel az 

árvízvédelemre, a kockázatkezelésre és a megelőzésre, összhangban az 5. tematikus 

célkitűzéssel: Éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, kockázatok megelőzése és 

kezelése; 

 Energia-hatékony, alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság, összhangban a 4. 

tematikus célkitűzéssel: Elmozdulás alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé. 

Az OP prioritási tengelyei és célkitűzései: 

PT 1: A természeti erőforrások fenntartható használata a környezetfejlesztési infrastruktúrán 

keresztül 

 Hulladékgazdálkodás biztosítása a hulladékhierarchia szerint, összhangban a 

környezetvédelmi vívmányokkal. 

 Szlovákia előcsatlakozási kötelezettségvállalása találkozzon az EU-val a 

szennyvíztisztítás és –kezelés területén; 

 Az EU és a szlovák törvényhozás kívánalmainak teljesítése az ivóvíz-ellátás területén 

 a vizek jobb állapotának elérésére  

 Megteremteni a feltételeket a biológiai sokféleség megőrzésének biztosítására; 

 Növelni az integritását az ökológiai stabilitás területi rendszerének; 

 Az információs rendszer teljes kiépítése és fejlesztése a természetvédelmi monitoring 

és jelentéstétel területén; 

 Biztosítani a szennyezett területek kármentesítést a városi és barnamezős 

területeken 

 Csökkenteni a légszennyezést és javítani a levegő minőségét 

 Fejleszteni a monitoring és információs rendszert a levegővédelem területén.

PT 2: Az éghajlatváltozás káros hatásaihoz való alkalmazkodás, különös tekintettel az 

árvízvédelemre, a kapcsolódó kockázatok kezelésére és megelőzésére 

 Az éghajlatváltozás negatív hatásainak mérséklése megelőző intézkedésekkel és az 

árvizekhez kapcsolódó alkalmazkodási intézkedések meghozatalával. 

 Az aktívan irányított vízlefolyás mértékének növelése; 
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 Az éghajlatváltozás negatív hatásainak mérséklése megelőző intézkedésekkel és a 

földcsuszamlásokhoz kapcsolódó alkalmazkodási intézkedések meghozatalával; 

 Az egyedi kockázatok kezelésére szolgáló eszközök és a katasztrófavédelmi 

rendszerek megerősítése 

 Javítani kell a kockázatokra irányuló, objektíven ellenőrzött adatok gyűjtésének, 

elemzésének és monitorozásának rendszerét helyi, regionális és országos szinten. 

 Alkalmazni kell a polgári védelmi rendszer és a katasztrófavédelmi erők kapacitásait a 

jelenlegi fenyegetések elhárítása érdekében, hogy életeket, tulajdont és 

infrastruktúrát védjenek és, hogy növeljék az ország és a gazdaság rugalmasságát; 

 Katasztrófák utáni rehabilitációs és újjáépítési eszközök biztosítása; 

PT 3: Energiatakarékos alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 

 A megújuló energia részesedésének növelése a bruttó energiafogyasztásban; 

 Az energia fogyasztás csökkentése és a megújuló energiaforrások növelése a KKV-

szektorban az energiaauditokon, az energia- és környezetmenedzsmenten, az 

energiahatékonyságon, és a megújuló és alacsony karbon technológiák érdekében 

hozott intézkedések végrehajtásán keresztül. 

 Az energiafogyasztás csökkentése és a megújuló energia részesedésének növelése az 

épületek üzemeltetésében, tekintetbe véve a komplex rekonstrukciós költségek-

optimális követelményeit. 

 Intelligens hálózatok fejlesztése és alkalmazása, amelyek egyesítik az 

energiahatékonyságot és a helyi energiatermelést területi alapon; 

 Az energiahatékonyság és a megújuló energiahasználat előmozdítása és az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése minden területen, különösen a 

városi területeken, tanácsadás, tájékoztatás és ellenőrzés által. 

PT 4: Technikai segítségnyújtás 

 Az adminisztratív kapacitás, az oktatás és a dolgozók szakértelmének előmozdítása és 

javítása; 

 Eszközök modernizációja; 

 Támogatás nyújtása a programozás, a menedzsment, a végrehajtás, a nyomon 

követés, az értékelés, a pénzügyi igazgatás, a nyilvánosság, az ellenőrzés és az audit 

folyamán. 

Hatékony Közigazgatás OP 2014-2020 

Irányító hatóság: a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma 

Az Hatékony Közigazgatás OP (HK OP) célkitűzése, hogy megteremtse a hatékony módón 

működő, magas színvonalú közszolgáltatások feltételeit az élet és a gazdaság minden 

területén. A HK OP megvalósítása hozzá fog járulni a nemzeti stratégiai célkitűzéshez 
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(“Modern, professzionális, hatékony, megbízható, fedhetetlen és átlátható közigazgatás a 

Szlovák Köztársaságban 2020-ban.”). A HK OP a következő befektetési prioritáshoz kötődik: 

 Befektetések az intézményi kapacitásokba és a hatékony közigazgatásba és a 

közszolgáltatásokba tekintettel a reformokra, a jobb integrációra és a hatékony 

adminisztrációra. 

Az OP prioritási tengelyei és célkitűzései: 

PT 1: Az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának erősítése 

A prioritás célja, hogy elősegítse a hatékony gazdálkodást, integrációt és a folyamat-

optimalizációt, valamint hogy javítsa a közigazgatás minőségét és kompetenciáját. Ez a 

prioritási tengely vezet az állami intézményekbe és az emberi erőforrásaikba történő 

befektetésekhez, amelyek szintén befolyásolják a “jó kormányzást” – azaz a tervezés és a 

politikák végrehajtását és a szolgáltatás végső minőségét. 

 folyamatintegráció és -optimalizáció  

 a közigazgatás elemzői kapacitásainak erősítésére 

 a jó emberi erőforrás menedzsment elősegítése 

PT 2: Az állami szervek hatékonyságának javítása a végrehajtási politikákban. 

A prioritás célja, hogy elősegítse a közpénzek hatékonyabb, gyorsabb és átláthatóbb 

elköltését. A jó és átlátható igazságszolgáltatás minden jogállam fundamentuma. Az “Unió 

igazságügyi eredménytábláján” a Szlovák Köztársaság az utolsó helyen van rangsorolva az EU 

tagállamok között a bírósági függetlenség tekintetében. Az eredmény következtében, 

ösztönözni kell az igazságszolgáltatás hitelét előmozdító tevékenységeket a 2. prioritási 

tengelyben és a 2.1. specifikus célkitűzésben, elsősorban a bírósági határozatok minőségét, 

az eljárási hibák megszüntetését stb. megcélozva. A PT specifikus céljai a következők: 

 az igazságszolgáltatási rendszer és a bűnüldözési törvény korszerűsítése 

 a pénzügyi igazgatás korszerűsítése 

 a közbeszerzés korszerűsítése 

 a korrupció elkerülése és az átláthatóság elősegítése 

 a gazdasági partnerekkel és a civil társadalommal való együttműködés 

kapacitásfejlesztése 
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Kutatás és Innováció OP 2014-2020 

Irányító hatóság: a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományügyi, Kutatási és Sport 

Minisztériuma 

A K+I OP fő céljainak és küldetésének összhangban kell lennie a Kutatás és Innováció az 

Intelligens Szakosodásért Stratégiával (RIS3). Mindkét stratégiai dokumentum célja, hogy 

ösztönözze a szlovák gazdaság szerkezetváltását, a kutatás-fejlesztésben az innovációs 

kapacitást és minőséget előtérbe helyező növekedés felé, annak érdekében, hogy támogassa 

a bérek, a foglalkoztatottság és az életminőség fenntartható növekedését. 

1. Az integráció elmélyítése és a kulcsfontosságú iparágak kijelölése, amelyek erősítik a 

helyi hozzáadott érték bővülését, a helyi ellátási láncok közötti együttműködésen és a 

kölcsönös hálózati munkán keresztül 

2. A gazdasági növekedéshez való hozzájárulás növelése a globális kitűnésen és a helyi 

vonatkozáson keresztül 

3. Dinamikus, nyitott és befogadó társadalom létrehozása, mint az életminőség 

javításának egyik előfeltétele 

4. Az emberi erőforrások minőségének javítása egy innovatív Szlovákia érdekében 

Az OP prioritási tengelyei és célkitűzései: 

PT 1: Kutatás és fejlesztés az innováció érdekében 

 A K+F infrastruktúra és kapacitás kiterjesztése a kutatás és innováció területén való 

kiválóság-fejlesztés érdekében, valamint a kompetenciaközpontok támogatása, 

(különösen az európai érdekeltségűek) bővítése 

 a K+I beruházok elősegítése; a vállalatok, a K+F központok, és a felsőoktatás közötti 

kapcsolatok fejlesztése, különösen  a termék- és szolgáltatásfejlesztés, a 

technológiaátadás, a szociális innováció, az ökoinnováció, a közszolgálati 

alkalmazások, a keresletélénkítés, a hálózatépítés és a nyílt innováció az intelligens 

specializáció által; a technológiai és alkalmazott kutatás, a kísérleti programok, a 

korai termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák fejlett gyártási 

kapacitásának és az első gyártás támogatása, különösen a kulcstechnológiákban; 

valamint az általános célú technológiák terjesztése 

PT 2: A kutatási és fejlesztési kapacitások támogatása a pozsonyi régióban a többi régió 

fejlesztési szükségleteinek érdekében. 

 Ugyanazon intézkedések, mint a PT 1-ben 
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PT 3: Innováció-barát üzleti környezet 

 a K+I beruházok elősegítése; a vállalatok, a K+F központok, és a felsőoktatás közötti 

kapcsolatok fejlesztése, különösen  a termék- és szolgáltatásfejlesztés, a 

technológiaátadás, a szociális innováció, az ökoinnováció, a közszolgálati 

alkalmazások, a keresletélénkítés, a hálózatépítés és a nyílt innováció az intelligens 

specializáció által; a technológiai és alkalmazott kutatás, a kísérleti programok, a 

korai termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák fejlett gyártási 

kapacitásának és az első gyártás támogatása, különösen a kulcstechnológiákban; 

valamint az általános célú technológiák terjesztése 

 a vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek gazdasági hasznosításának 

megkönnyítésével, valamint új cégek alapításának ösztönzésével, beleértve üzleti 

inkubátorok segítségével 

 a kkv-k számára új vállalati modell kidolgozása, elsősorban a nemzetközivé válás 

céljával 

 KKV kapacitások támogatása annak érdekében, hogy regionális, országos és 

nemzetközi szinten piacok bővítésében, valamint az innovációs folyamatokban 

vegyenek részt. 

 a kutatás és innováció ösztönzése az alacsony szén-dioxid technolgiák, valamint 

alkalmazásuk területén 

Integrált Regionális OP 2014-2020 (IROP) 

Irányító hatóság: a Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériuma 

Az IROP globális célja, hogy elősegítse a minőségi életet és biztosítsa a fenntartható 

közszolgáltatásokat, a kiegyensúlyozott területi fejlődés és a régiók valamint települések 

gazdasági, területi és társadalmi kohéziója érdekében. 

Az IROP a következő szabályokkal és prioritásokkal járul hozzá a területi fejlődéshez és a 

regionális kohézióhoz: 

 területileg és tényszerűen jól kiválasztott beruházások elősegítése, hozzájárulván a 

policentrikus és kiegyensúlyozott területi fejlődéshez, amelyek növekedési 

pólusokon, mint a fejlődés motorjain alapulnak, a funkcionális hátországgal való 

együttélésben 

 vidéki, valamint városi területeknek integrált fejlesztésének előmozdítása 

 a területi kapcsolatok javítása az egyének, közösségek és vállalatok érdekében  
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Az OP prioritási tengelyei és célkitűzései: 

PT 1: Biztonságos és környezetbarát regionális közlekedés 

 a regionális mobilitás fokozása a másodrangú és harmadrangú csomópontok TEN-T 

infrastruktúrához történő kapcsolásával 

 környezetbarát és alacsony szén-dioxid-kibocsátású közlekedési rendszerek 

kifejlesztése 

PT 2: A magasabb színvonalú szolgáltatásokhoz való könnyebb hozzáférés 

 beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális 

infrastruktúrába, valamint átállás az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú 

szolgáltatásokra. 

 befektetés az oktatásba, a kompetenciákba és az élet-hosszig tartó tanulásba az 

oktatási infrastruktúra és a szakképzés fejlesztésén keresztül 

PT 3: A vállalkozási tevékenység és a foglalkoztatottság számára vonzóbb, versenyképesebb 

régiók  

 a hátrányos helyzetű városi, vidéki területek és közösségek fizikai, gazdasági és 

társadalmi integrációjának elősegítése 

 a kulturális és természeti örökség védelme, elősegítése és fejlesztése 

PT 4: Pozsonyi régió 

PT 5: Technikai segítségnyújtás 

A Szlovák Köztársaság Vidékfejlesztési Programja 2014-2020 

Irányító hatóság: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium 

A Vidékfejlesztési Program célkitűzései: 

 Életképes élelmiszer-termelés 

 Fenntartható gazdálkodás a természeti erőforrásokkal és cselekvés az 

éghajlatváltozással kapcsolatban 

 Kiegyensúlyozott területi fejlődés 

Az OP prioritásai: 

 1. prioritás: Tudás-transzfer és innováció 

 2. prioritás: A versenyképesség fokozása a mezőgazdaság minden ágában, és a 

mezőgazdasági vállalatok életképességének növelése 

 3. prioritás: Az élelmiszerláncok és a kockázatkezelés támogatása a mezőgazdaságban 

 4. prioritás: A mezőgazdasághoz és az erdészethez kapcsolódó ökoszisztémák 

állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása 
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 5. prioritás: A hatékony erőforrás-gazdálkodás és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaság felé való elmozdulás ösztönzése a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban 

és az erdőgazdálkodásban 

 6. prioritás: A társadalmi befogadás támogatása, a szegénység csökkentése és 

gazdasági növekedés a vidéki területeken. 

Az OP intézkedései: 

1. Tudás-transzfer és információs tevékenységek 

2. Tanácsadó szolgáltatások 

3. Tárgyi eszközberuházások 

a. beruházás olyan tárgyi eszközökbe, amelyek javítják a mezőgazdasági 

tevékenység általános teljesítményét 

b. beruházás a feldolgozáshoz, a marketinghez és/vagy a mezőgazdasági 

termékfejlesztéshez kapcsolódó tárgyi eszközökbe 

c. birtokrendezés 

4. Katasztrófa és katasztrofális események által károsított mezőgazdasági termelési 

potenciál helyreállítása és megfelelő megelőző intézkedések bevezetése 

5. Vállalkozásfejlesztés a mezőgazdaságban 

a. fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása 

b. mezőgazdasági kisvállalkozások induló támogatása 

c. beruházások a nem mezőgazdasági tevékenységek létrehozásába és 

fejlesztésébe 

6. Alapvető szolgáltatások a vidéki lakosság és a falumegújítás érdekében a vidéki 

területeken 

7. Beruházások az erdőterületek fejlesztésébe és az erdők életképességének javításába 

a. az erdőtüzek és természeti katasztrófák okozta károk megelőzése és 

helyreállítása 

b. beruházások az erdőgazdálkodási technológiákba, az erdészeti termékek 

feldolgozásba, mobilizációjába, marketingjébe 

8. Éghajlattal kapcsolatos agrár-környezeti intézkedések 

9. Ökológiai mezőgazdaság 

10. NATURA 2000-hez kapcsolódó kifizetések 

a. NATURA 2000 – termőföldön  

b. NATURA 2000 az erdőterületeken 
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11. Hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező 

területek számára teljesített kifizetések  

12. Állatjólét 

13. Együttműködés 

14. LEADER 

a. a helyi fejlesztési stratégia műveleteinek támogatása 

b. együttműködési projektek végrehajtása 

c. a helyi akciócsoport irányítása és a helyi fejlesztési stratégia kidolgozása 

15. Technikai segítségnyújtás 
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2.4.3. REGIONÁLIS KERETEK 

 

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS 
TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA61 

A 2014-2020-as időszakra vonatkozóan a megye koncepciójában hat stratégiai fejlesztési cél 

került megfogalmazásra. Az első négy stratégiai fejlesztési cél a kreatív humán erőforrások 

fejlesztésére; gazdasági innovációra; az elérhetőségre és a megközelíthetőségre; valamint a 

környezetre, a kultúrára és az életminőségre fókuszál. Az ötödik és a hatodik stratégiai 

fejlesztési cél térszerkezettel összefüggő célokat fogalmaz meg. Míg a „Göcsei Imre stratégiai 

fejlesztési cél” a belső kohézió fejlesztését, addig az „Esterházy János stratégiai fejlesztési 

cél” a szomszédos (megyehatár és országhatár menti) térségekkel való sikeres 

együttműködést irányozza elő. 

A Koncepció a megyét négy jól elkülöníthető területi egységbe sorolja, ezek közül földrajzi 

fekvése miatt „Győr és térsége”, valamint „Mosonmagyaróvár és térsége” vonzáskörzete 

nyúlik át a magyar-szlovák országhatáron. A két területi egység vonzáskörzetét a koncepció 

Dunaszerdahely magasságáig jelöli ki. 

A közúti közlekedés tekintetében hiányzó elemnek tekintik a Mosonmagyaróvárról induló 

M86-os gyorsforgalmi utat, mely biztosíthatná a megye észak-déli kapcsolatát Szlovákiával. A 

Nagyszombat-Győr-Székesfehérvár tengely kiépítése új Duna híddal ugyan szerepel a 

koncepcióban, de megvalósítása a koncepció távlatában nincs tervben. A kerékpáros 

létesítmények fejlesztése közül az EuroVelo 6 nemzetközi kerékpárút érinti a határ menti 

területeket is.  

A térség gazdasági fejlődésének letéteményese az autóipar és az agrárszektor. A 

klaszterizációtól a hazai (Győr-Moson-Sopron Megyei) vállalatok beszállítói szerepének 

erősödését várja, mellyel megkönnyíthető a KKV-k nemzetközi piacra lépése, márkaépítése. 

Említést tesz egy külkereskedelmi kapcsolatokat építő szervezet felállításáról, amely a piacra 

                                                           
61  Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Koncepciója. Egyeztetési változat 3.1. (2013. július) 

http://www.gymsmo.hu/upload/teruletfejlesztes/keszulo_uj_gyms_megyei_teruletfejlesztesi_koncepcio_2
013/2013_gyms_tk_javt_fazis_v3_1.pdf (Utolsó letöltés: 2013.10.22.); 
Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Egyeztetési változat 2.0 (2014. január) 
http://gymsmo.hu/upload/teruletfejlesztes/keszulo_uj_gyms_megyei_teruletfejlesztesi_koncepcio_2013/2
014_gyms_megyei_program_2_0_kozgyulesen_elfogadva_2014_02_14.pdf (Utolsó letöltés: 2014.04.08.) 

http://www.gymsmo.hu/upload/teruletfejlesztes/keszulo_uj_gyms_megyei_teruletfejlesztesi_koncepcio_2013/2013_gyms_tk_javt_fazis_v3_1.pdf
http://www.gymsmo.hu/upload/teruletfejlesztes/keszulo_uj_gyms_megyei_teruletfejlesztesi_koncepcio_2013/2013_gyms_tk_javt_fazis_v3_1.pdf
http://gymsmo.hu/upload/teruletfejlesztes/keszulo_uj_gyms_megyei_teruletfejlesztesi_koncepcio_2013/2014_gyms_megyei_program_2_0_kozgyulesen_elfogadva_2014_02_14.pdf
http://gymsmo.hu/upload/teruletfejlesztes/keszulo_uj_gyms_megyei_teruletfejlesztesi_koncepcio_2013/2014_gyms_megyei_program_2_0_kozgyulesen_elfogadva_2014_02_14.pdf
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jutást segítené, azonban céljai között nem említi a határon átnyúló kereskedelmi 

együttműködést, a közös piacra jutást. A koncepció határ menti együttműködési 

szándékairól összegezve is hasonló mondható el: elsősorban a megyén belüli belső kohézió 

megteremtése a célja, a saját településeit kívánja pozícióba hozni, majd azokat a nemzetközi 

piacra kijuttatni, csak marginálisan jelennek meg a határ menti együttműködéssel elérhető 

lehetőségek. 

A Megyei Egészség- és Gyógyturizmus, valamint az Aktív Turizmus Fejlesztési Programoknál 

szerepet szánnak a határon átnyúló kölcsönösen előnyös együttműködéseknek is, azonban 

az együttműködés megvalósítására, részleteire a Koncepció nem tér ki. Az együttműködés 

egyik alapja lehet a Koncepcióban is említett, ország- és megyehatárokon átnyúló 

világörökség várományos helyszín, a római limes. 

A víz, mint erőforrás, és mint határfolyó fontos szerepet tölt be a határ menti térség 

életében. A szigetközi vízpótló-rendszer rehabilitációját, a határvízi együttműködést és az 

összehangolt vízkészlet-gazdálkodást a következő időszak fontos feladatának tartja a 

koncepció. 

A külső kohézió megteremtése kapcsán kiemelkedő szerepet szánnak a CENTROPE-

kezdeményezés térszervező hatásainak. A humántőke-fejlesztés tekintetében az integrált 

munkaerő-piac megteremtése, a határon átívelő munkaerő-migráció, és a térségen belüli 

társadalmi kapcsolatok erősítése került kiemelésre. 

A megye Szlovákiával határos részét a koncepció két részre osztja: a Győr vonzáskörzetéhez 

kapcsolódó területre és a pozsonyi agglomeráció megyei településeket érintő területére, 

továbbá különbséget tesz a határon túli, de magyar ajkú többséggel rendelkező területek és 

a szlovák ajkú lakossággal rendelkező területekkel való kapcsolattartásban is. A Koncepció 

megállapítja, hogy a megyének Szlovákia irányában lényegesen rosszabb foglalkoztatási 

helyzete állandósult, mint Ausztria irányában. A jobb területi kohézió elérése érdekében 

összehangolt munkaügyi szervezést és az elérhetőség javítását, infrastrukturális 

fejlesztéseket tart szükségnek. Az említett nyelvi nehézségek miatt Szlovákia esetében 

elsősorban a magyar ajkú területekkel prognosztizál sikeres együttműködést. 

A koncepció nem ír határ menti kapcsolatról, együttműködésről a képzés, az oktatás, a 

mezőgazdaság, és a környezeti adottságok hasznosítása tekintetében. 
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Győr-Moson-Sopron megye készülő területfejlesztési programja a határ menti fejlesztési 

programok között hat, a megyét érintő fejlesztési témakört határoz meg: 

A. Gazdaság – Munkaerőpiac – Szakképzés – Innováció 

1. Gazdasági együttműködések (klaszterek, logisztikai hálózatok) 

2. Agrárinnováció, agrár együttműködések (agrárinnováció, fenntartható 

mezőgazdálkodás, értékesítési láncok, akvakultúra) 

3. Határon átnyúló munkaerő-piaci együttműködések 

4. Együttműködés a duális képzés területén a képzések különböző szintjein 

(középfokú, felsőfokú) 

5. Innovációs és tudományos együttműködések (kutatóközpontok között / 

kutatóközpontok és a vállalkozások különböző szintjei között) 

B. Környezetügy 

1. Környezetügyi együttműködések a természetvédelem, a környezetvédelem, a 
tájgazdálkodás, a tájrehabilitáció és a környezeti nevelés témakörében 

2. Környezetügyi együttműködések a vízgazdálkodás és a katasztrófavédelem 
(elsősorban árvíz és belvíz) területén 

3. Helyi megújuló energiaforrások hasznosítása 

C. Közlekedés 

1. Alacsony széndioxid kibocsátású közös közlekedési rendszerek 

2. Ingázást szolgáló közösségi közlekedési fejlesztések megvalósítása 

3. Közös közlekedésbiztonsági fejlesztések 

4. Kerékpáros hálózat fejlesztése 

D. Funkcionális – településhálózati együttműködések 

1. Közszolgáltatási együttműködések, kapacitások megosztása, fejlesztése, funkciók 
összehangolása 

2. Urbanisztikai, településhálózati együttműködések 

E. Helyi értékek – identitás – turizmus – people-to-people 

1. Emberek közötti (people-to-people) együttműködések, programok 

2. Érték alapú turizmus (térségi potenciálokra építő turizmus, természeti és kulturális 
értékek; ökoturizmus, TDM) 

3. Hagyományőrzés, térségi identitás erősítése 

4. Helyi termékek fejlesztése 

F. Egyéb közös rendszerek kiépítése, kialakítása 

1. Közös információs rendszerek kialakítása 

2. Intézményi együttműködések 



 

189. 

Az itt is felsorolt határon átnyúló fejlesztési szükségleteket a fejlesztési program integrált, 

illetékességi szintek szerinti, térségi programcsomagokba rendezi: 

Regionális programcsomagok  

I. A CENTROPE térség határon átnyúló fejlesztése 

II. Az RDV térség határon átnyúló fejlesztése 

Mikrotérségi programcsomagok 

III. Fertő térség határon átnyúló fejlesztése 

IV. Az Arrabona térség határon átnyúló fejlesztése 

Városi vonzáskörzeti programcsomagok 

V. Győr vonzáskörzetének határon átnyúló funkcióerősítése 

VI. Kapcsolódás a pozsonyi agglomeráció potenciáljához 

VII. Sopron vonzáskörzetének határon átnyúló funkcióerősítése 

Az Arrabona EGTC szempontjából a mikrotérségi programcsomagok közül „Az Arrabona 

térség határon átnyúló fejlesztése”, a városi vonzáskörzeti programcsomagok közül a „Győr 

vonzáskörzetének határon átnyúló funkcióerősítése” programnak van relevanciája. 

A NAGYSZOMBATI KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS 
FEJLŐDÉSÉNEK PROGRAMJA 

A Nagyszombati kerület gazdasági és szociális fejlődésének programja hangsúlyozza az ipar 

szerepét. A dokumentum alapján a kerület legfontosabb feladata versenyképességének 

további növelése, valamint gazdasági környezetének még vonzóbbá tétele az ipar számára. 

Cél a kerület autóipari, elektrotechnikai és energetikai vezető pozíciójának megteremtése. 

Ennek feltétele az oktatás piaci igényekhez történő igazítása, illetve a közlekedési 

infrastruktúra fejlesztése. Ezek a célok az Arrabona EGTC szempontjából is relevánsak. A 

dokumentumban kevés szó esik a KKV-k támogatásáról és a beszállítóvá válásáról. Az anyag 

adós marad a határon átnyúló ipari kapcsolódási pontok feltárásával, a közös fejlesztésekben 

rejlő haszon felismerésével. 

Stratégiai célkitűzések: 

1.1 Ipar 

Az ipari termelés növekedésének a támogatása a régióban 
Humán erőforrás fejlesztése az ipari termelés elvárásainak megfelelően 
Az ipari termeléssel összefüggő közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
Hálózatosság és klaszterek fejlesztése 
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1.2 Energetika 

Az energiahatékonyság növelése 
Az elsődleges energiaforrások diverzifikálása 
Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése 
A geotermikus energia szélesebb körű kihasználási lehetőségeinek a felmérése 

1.3 Vidékfejlesztés 

A helyi fejlesztési tervek minőségének javítása 
A mező- erdő és halgazdaság hatékonyságának növelése 
A turisztikai szolgáltatások minőségének javítása 
2., 3., 4., 5. rangú utak felújítása 

1.4 Innováció 

Innovációk fejlesztése az autó-, elektrotechnikai és energetikai iparban 
KKV-k K+F támogatása 
Partnerségi kapcsolatok fejlesztése az egyetemek és a magánszektor között 

1.5 Turizmus 

A régió marketingjének fejlesztése 
Egységes megyei szintű turisztikai stratégia kidolgozása 

1.6 Belső feladatok 

A megyei hivatal szakmai fejlesztése 

1.7 Biztonság 

Katasztrófavédelmi fejlesztések 
Krízistervek kidolgozása 

1.8 Útfejlesztés 

Karbantartási munkaeszközök fejlesztése 
Útkarbantartás és felújítás 
Közlekedésbiztonsági tanulmányok 

1.9 Közösségi közlekedés 

A közösségi közlekedés fejlesztése 
A közösségi közlekedés népszerűsítése 

1.10 Oktatás 

1.11 Sport 

1.12 Kultúra és művészet 

1.13 Szociális szolgáltatások 

1.14 Környezetvédelem 

1.15 Egészségügy 
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LEADER AKCIÓCSOPORTOK 

A LEADER62 helyi fejlesztési megközelítés egy közösségi kezdeményezés, amelyet az Európai 

Bizottság indított el 1991-ben. Célja, hogy olyan módszert adjon az EU vidéki közösségeinek 

kezébe, amelynek segítségével helyi partnerek vonhatók be az adott térség jövőbeli 

fejlesztésébe. A LEADER első generációi különálló közösségi kezdeményezésként részesültek 

az uniós strukturális alapok támogatásában. A LEADER program a 2004-2006 közötti 

időszakban lépett „érett" szakaszba, és 2007 óta az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alap (EMVA) keretében történt társfinanszírozása. A LEADER minden igyekezet ellenére 

azonban nem tudta kiaknázni annak lehetőségét, hogy átfogóan integrálja a helyi igényeket 

és megoldásokat a helyi fejlesztési stratégiákba. Ezért annak érdekében, hogy lehetővé 

tegyék a vidéki térségek számára a több ágazatra kiterjedő igények jobb figyelembe vételét, 

javasolták, hogy a jövőben a LEADER az EMVA égisze alatt folytatódjon, valamint legyen 

lehetősége arra, hogy megvalósíthassa az egyéb uniós alapok által is támogatott, több 

alapból finanszírozott helyi fejlesztési stratégiákat. A több alapból finanszírozott LEADER-

megközelítést az általános rendelettervezet már „közösségi szinten irányított helyi fejlesztés" 

(CLLD) megnevezéssel vezeti be.63 

A LEADER az egyetlen olyan eszköz az uniós vidékpolitikában, amely kimondottan térségi 

alapon szerveződő partnerségek ágazatközi, integrált fejlesztési programjait hivatott 

megvalósítani. A szabályozási keretek (habár a bizottság is ajánlja) jelenleg nem teszik 

lehetővé a határon átnyúló CLLD-k létrehozását és irányítását. Egyelőre csak a határ két 

oldalán működő CLLD-k együttműködésére van lehetőség. 

Az Arrabona EGTC térségében több LEADER akciócsoport is működik, ám közvetlenül csak 

két magyar egyesület érintett a Szigetköz-Mosoni-Sík LEADER Egyesület és a Pannónia Kincse 

Leader Egyesület. A két egyesület magába foglalja az EGTC összes magyar községét. A szlovák 

oldalon az EGTC-nek három város és egy község a tagja. Felbár azonban egyik közeli LEADER 

egyesületnek sem tagja. 

                                                           

62  A LEADER (francia betűszó: Liaison Entre Actions pour le Developpement de l’Economie Rurale, amelynek 
jelentése: kapcsolatok a vidéki gazdaság fejlesztési intézkedései között) 

63  Európai Vidékfejlesztési Hálózat: Közösségi szinten irányított helyi fejlesztés (CLLD) 
http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/hu/clld_hu.cfm 

http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/hu/clld_hu.cfm
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56. ábra: LEADER akciócsoportok az Arrabona EGTC térségében 
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2.4.4. HELYI KERETEK 

 

A BEÉRKEZETT FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK FELDOLGOZÁSA 

Egy térség fejlődési lehetőségei elsősorban a helyi fejlesztési kezdeményezésektől függenek: 

milyen problémákat azonosítanak be; az egyes problémákra milyen megoldással igyekeznek 

válaszolni; a kitűzött célokat mennyire tudja a helyi társadalom sajátjának tekinteni; illetve 

melyek azok a problémacsoportok, amelyek több településen is jelentkeznek, lehet-e rájuk 

közös választ találni. A helyi fejlesztési célokat megvizsgálva többnyire megállapítható, hogy 

a különböző településeken megfogalmazott elképzelések gyakran hasonló problémára, 

fejlesztési adottságra keresik a választ, ily módon beazonosíthatóak a térségi relevanciával 

rendelkező beavatkozások. Az EGTC stratégiájának sikeressége nagyban függ attól, hogy a 

helyi társadalom által megjelölt területfejlesztési törekvéseket szem előtt tartva, és azokon 

túlmenően olyan célkitűzéseket fogalmazzon meg, amelyek erősítik a térség társadalmi és 

gazdasági kohézióját, és előmozdítják annak fenntartható gazdasági növekedését. 

Aktivitás 

A helyi fejlesztési elképzelések feltárása érdekében az EGTC tagtelepülések számára kérdőív 

került összeállításra, melyben arra kértük a településeket, hogy nevezzék meg aktuális 

fejlesztési elképzeléseiket, projektötleteiket. A kérdőíves felmérés alapján igen vegyes kép 

alkotható az EGTC településeinek fejlesztési elképzeléseiről, együttműködési aktivitásáról. 

A megkérdezett 25 település közül 7 település nem nevezte meg fejlesztési elképzeléseit, ez 

több, mint 25%-a az EGTC településeinek. A hét település között két város is található. 

Fejlesztési elképzelések 

A beérkezett fejlesztési elképzelések összegzése alapján a térségben a kerékpárutak és a 

hozzájuk kapcsolódó turisztikai infrastruktúra fejlesztését találták a válaszoló települések a 

legtöbb esetben megvalósítandónak. A kerékpáros fejlesztések a nyilatkozó települések több 

mint háromnegyedénél megjelent, mint fejlesztési szándék. A kerékpáros fejlesztési 

elképzelések között több konkrét útvonalú, régiókat, településeket összekötő kerékpárút is 

szerepel, így például az alábbi viszonylatok: 
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 a Kerékpárutak határok nélkül, a magyar–szlovák kerékpárút folytatása 

Vámosszabadin keresztül, a Medvei Duna híd bővítésével, konzolos kerékpárút 

megoldással; 

 Rajka – Dunakiliti – Dunasziget – Halászi – Máriakálnok – Mosonmagyaróvár (az 

EuroVelo 6 kerékpárúthoz csatlakozva); 

 a Mosonszolnokról induló 8505. sz. út mentén kerékpárút kialakítása; 

 Dunaszeg – Dunaszentpál; 

 Abda – Öttevény – Kunsziget; 

 Pér – Győrság – Pannonhalma; 

 Árpás – Győr (Rábapatonán keresztül, a Rába töltésen, az Alsó-Rábamenti 

Faluszövetséggel együttműködve); 

 Ikrény – Győr (Szigetköz); 

 Somorja – Úszor. 

A térségi, régiókat és településeket összekötő útvonalak mellett néhány település esetében 

megjelentek a településen belüli, hivatásforgalmi kerékpárutak tervei is (Győr, Rábapatona). 

A kerékpáros turizmust kiszolgáló háttérszolgáltatások tekintetében több településen 

felmerült kerékpáros szálló, fogadó (Halászi és Pér), valamint pihenő (Dunaszeg és 

Rábapatona) építése. Az elképzelések szerint a szállóhelyek összekötő pontot jelenthetnének 

a Szlovákiából a Szigetközbe érkező, illetve a Szigetközből Szlovákiába induló turisták 

számára, itt válthatnának a turisták kerékpárról vízre, lóra, horgászatra vagy mindezeket 

megtehetnék akár fordítva is. Ezeken a helyeken lehetőséget látnának a települések határon 

átnyúló túrák, programcsomagok szervezése. 

Az útvonalak és a hozzájuk tartozó kiszolgáló infrastruktúra (pl.: pihenőhelyek, 

kerékpárkölcsönzők, kerékpáros javítóműhelyek) tekintetében mindenféleképpen szükséges 

lenne a különálló elképzelések összehangolása. 

A kerékpáros hálózat fejlesztése mellett a települések túlnyomó többségénél a turizmus 

egyéb ágainak, szervezeti rendszerének fejlesztése is megjelent. 

A kerékpáros turizmus jellegéhez kapcsolódó vízi turizmus és a hozzá szükséges 

infrastruktúra (pl.: pihenőhelyek, kikötők) fejlesztését Dunaszentpál, Rábapatona és Vének 

nevezte meg tervei között. Dunaszentpálon a fogadóépület kialakítása mellett kerékpár- és 

kenukölcsönző kialakítását is tervezik. 
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Attrakciófejlesztésről csupán néhány település számolt be. Mosonszolnokon az egykori 

szélmalmok emlékére, mintájára kilátót építenének, amely kilátó kapcsolódhatna a tervezett 

kerékpárúthoz és szabadidő-tóhoz. Dunaszentpálon a vízi turizmust kiegészítő ökoparkot 

hoznának létre, ami egy 2 hektáros permakultúrára alapozott növénytermesztés és 

állattartás kialakítását jelentené. Az ökoparkban bemutatható lenne minden helyi, ősi 

termelési, állattartási szokás, ételkészítési mód, ami a helyi és környező településekről ide 

érkező érdeklődők gondolkozását is formálhatná. Az aktív, szabadidős programlehetőségek 

fejlesztésében gondolkodik Győrújbarát (nyári sípálya, bobpálya), Kunsziget (kalandpark), 

Dunaszeg (strand), Pér (horgásztavak) valamint Rábapatona (horgászhelyek kialakítása a 

Holt-Rába meder rekultivációjával párhuzamosan). Kunsziget hosszú távú tervei között 

szerepel termálkútjának turisztikai célú hasznosítása, valamint egy vízimalom építése. Az 

attrakciófejlesztések tekintetében szintén javasolt az elképzelések összehangolása. 

A korábban említett kerékpáros fogadók mellett szálláshely fejlesztési elképzelései vannak 

Dunaszegnek (sátorozó hely kialakítása), Győrújbarátnak (erdei óvoda és iskola 

továbbfejlesztése, szálláslehetőségek további kialakítása), Kunszigetnek (turisztikai 

szálláshelyek a termálvíz-hasznosításhoz és a sporthorgászathoz kapcsolódóan) és Véneknek 

(magánszállások kialakítása, táborszállások fejlesztése). 

A térségi turizmus helyi szervezeti rendszerének fejlesztését Dunaszentpál, Győr, Somorja és 

Vének nevezte meg. Dunaszentpál szerint a szigetközi települések összefogásával olyan 

komplex turisztikai és kulturális programcsomag összeállítására lenne szükség, amely 

lehetővé teszi, hogy az ide látogatók ne csak egy-két napot, hanem akár egy hetet is 

eltölthessenek a térségben. Győr az ökoturisztikai, kulturális és gasztronómiai kitörési 

pontok azonosítását és a közös fejlesztések összehangolását tartja szükségesnek a 

térségében. Somorja turisztikai klasztert létesítene a kis és középvállalkozások számára. 

Látogatóközpont kialakításának tervét Somorja és Vének jelezte. A közös turisztikai 

desztináció menedzsment az egész térség közös érdeke. 

A települési funkciók bővítése, javítása, az infrastrukturális és intézményi háttér fejlesztése 

szintén jelentős arányban jelen meg a települések projektötletei között. 

A közintézmények fejlesztése jellemzően az energetikai rendszerek korszerűsítésére 

(Dunaszeg, Dunaszentpál, Győr, Rábapatona) vagy az intézmények bővítésére irányultak. 

Néhány település esetében azonban új, jellemzően szociális intézmények kialakítására is 
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vonatkoztak fejlesztési elképzelések (Dunaszeg: idősek otthona; Győr: 24 órás egészségügyi 

centrum, nyugdíjasházak; rekreációs gyógyászati központ; Kunsziget: nyugdíjas ház, egyedül 

élők otthona; Mosonszolnok: nyugdíjas otthon; Pér: óvoda és bölcsőde kialakítása, mint 

egységes komplexum; Rábapatona: bentlakásos idősotthon; Somorja: új idősek otthona). A 

települések jól mérték fel, hogy Európa társadalma elöregedőben van, ezért a több 

településen is megjelenő idősotthon építési szándékok érthetőek, azonban hasznos lenne a 

térségben az ilyen irányú fejlesztési elképzelések összehangolása. 

A települések további szociálpolitikai fejlesztési elképzelésekkel is rendelkeznek. Ezek egy 

része a Győr térségében jelentkező lakhatási problémákra (lakáshiány) reflektál, így például 

Bőnyben lakóparkot alakítanának ki, Győrben folytatnák a panelprogramot, Mosonszolnokon 

pedig bérlakásokat építenének. A megfizethető lakhelyek biztosítása a térség szinte 

valamennyi településének közös problémája, melyre az EGTC összehangoltan kereshet 

megoldási lehetőségeket. 

Néhány település szociál-politikai elképzelései között a munkaerőpiac fejlesztésére 

vonatkozó elképzeléseket is megnevezett. A térségben nem tekinthető általános 

jelenségnek, így csak a térség legnagyobb városának, Győr fejlesztési elképzelései között 

szerepel a hajléktalanság kezelésére irányuló program, melynek keretében a 

hajléktalanellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése, a nem megfelelő tárgyi feltételű 

férőhelyek kiváltása valósulna meg. 

Sportintézmények fejlesztése, kialakítása jelenik meg Dunaszeg (tanuszoda), Dunaszentpál 

(tornaterem), Győrújbarát (uszoda), Ikrény (sportöltöző), Kunsziget (uszoda és 

multifunkcionális edzőterem) és Pér (sportöltöző és műfüves pálya építése) tervei között. A 

magas beruházási költség miatt az uszodaépítési szándékok térségi összehangolása szintén 

célszerű lenne. 

Központi tereinek, közterületeinek fejlesztését több település is megemlítette, így például 

Dunaszentpál, Győr, Mecsér, Rábapatona, Vámosszabadi és Nagymegyer. 

A helyi alapinfrastruktúra fejlesztésére egy-két kivételtől eltekintve a legtöbb településen 

már nincsen szükség. A megnevezett fejlesztési elképzelések között inkább csak 

kapacitásbővítés szerepelt, így például Bőny esetében, ahol a Bana község területén lévő 

szennyvíztisztító kapacitásbővítését említették meg, vagy Kunsziget esetében, ahol az alsó-
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szigetközi szennyvíztisztító telep korszerűsítését, bővítését tartották fontosnak. Emellett 

több településen is megnevezték a bel- és csapadékvíz elvezető rendszer kiépítését, 

felújítását (Abda, Bőny, Dunaszeg, Győr, Mecsér, Rábapatona). 

Az árvízvédelmi védművek kiépítése jellemzően nem települési kompetencia, így ezek nem is 

nagyon jelentkeztek a települések fejlesztési elképzelési között. Dunaszentpál említést tett 

mobilgát-építési szándékáról egy kb. 200 méteres szakaszon, ahol a végleges árvízvédelmi 

töltés megszakad. Ezen a szakaszon árvíz esetén továbbra is homokzsákokkal kell a 

településnek védekezni. 

A megújuló energiaforrásokból származó energia előállításával és nem közintézményi 

hasznosításával kapcsolatos terveiről számolt be Bőny (üvegházak fűtése a lakásfűtésre 

tervezett geotermikus kutak után visszavezetett kb. 60°C-os vízzel), Kunsziget (napkollektor 

valamint szélerőmű park létesítése), Mosonszolnok (biogáz üzem építése), Rábapatona 

(naperőmű park építése) és Vének (alternatív energia ellátó központ létrehozása). A felsorolt 

elképzelések közül néhány megvalósításának előkészítése már megkezdődött. 

A kiemelkedő gazdasági teljesítménnyel rendelkező térségben több település is tervez ipari, 

logisztikai fejlesztéseket. Bőny logisztikai és ipari parkot alakítana ki az autópálya mellett. 

Győr a Nemzetközi Ipari Parkját fejlesztené, és ehhez kapcsolódva több közlekedési 

infrastrukturális beruházást is megvalósítana. Győrújbarát bővítené ipari területeit, 

Kunsziget pedig az önkormányzat iparterületét hasznosítaná. Pér az Ipari Parkjának és 

közlekedési rendszerének komplex fejlesztését tervezi, különös tekintettel a meglévő 

repülőterére. Rábapatona az M85-ös csomópontnál alakítana ki ipari parkot, melynek tervei 

már részben elkészültek. Nagymegyer ipari parkját töltené meg vállalkozásokkal. 

A nagyobb léptékű gazdasági fejlesztések mellett a helyi gazdaság fejlesztése, a helyi 

termékek előállítása és piacra juttatása is megjelent néhány település fejlesztési elképzelései 

között. Dunaszegen helyi piacteret alakítanának ki. Dunaszentpál a közintézményei 

étkeztetési rendszerét is a helyi öko/bio termelésre alapozná, a helyi kis vállalkozásokat, 

őstermelőket és termelői csoportokat pedig bevonná a térség adottságaira alapozott 

turisztikai termékcsomag összeállításába. Kunszigeten a helyi termékek széles palettáját 

állítanák elő, melyek árusítására helyi piacot is kialakítanának. Péren térségi piacot 

alakítanának ki. Rábapatonán alternatív helyi gazdaságfejlesztésben gondolkodnak, melyhez 

kapcsolódva a kistermelői állattartásból, valamint a vadgazdálkodásból származó állatok 
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feldolgozóhelyét is létrehoznák. A helyi termékekhez kapcsolódó márka, értékesítési 

lehetőségek kialakításában és szervezésben jelentős szerepe lehet az EGTC-nek. 

A helyi identitás megőrzésére irányuló fejlesztési elképzelések a többi elképzeléshez képest 

jóval kisebb számban jelentek meg. Dunaszentpál, Ikrény és Rábapatona nívós, kulturált 

közösségi színtér létrehozásában gondolkozik. Dunaszentpál emellett a Dunával való 

együttélésre alapozná a helyi identitás erősítését. A helyi értékek bemutatását illetve azok 

felújítását, esetleg tájház kialakítását tervezi Kunsziget, Mosonszolnok, Pér és Vámosszabadi. 

A sziget- és csallóközi helyi értékek fejlesztésében, a térségi identitás erősítésében 

segíthetnek az Arrabona EGTC fejlesztési programjai. 

Térségi elképzelések 

A településeket arra is megkértük, hogy nevezzék meg, milyen térségi hatású, relevanciájú 

fejlesztési elképzelésük, javaslatuk van. A kérdést csupán a települések éppen több mint a 

fele válaszolta meg. A beérkezett válaszok alapján a települések alábbi fejlesztési 

elképzeléseket tekintik térségi hatásúnak: 

 idősek otthona kialakítása, egészségügyi alapellátás fejlesztése; 

 (tan)uszoda építése; 

 kerékpárút hálózatok fejlesztése; 

 turisztikai együttműködések; 

 közlekedési rendszerek (közúti közlekedés; kötöttpályás városi-elővárosi közösségi 

közlekedés; vízi közlekedés; péri repülőtér) fejlesztése; 

 térségi életpálya modellek kialakítása; 

 térségi szintű, alternatív energia előállítás és hasznosítás; 

 ipari és logisztikai parkok fejlesztése. 

A felsorolt témakörök esetében mindenféleképpen javasoltak a térségi együttműködések, a 

fejlesztési elképzelések összehangolása, melyben az Arrabona EGTC-nek és készülő integrált 

fejlesztési stratégiájának kiemelt szerepe lehet. Még ennél is fontosabb azonban az EGTC 

szerepe a két határ menti térség (Szigetköz és Csallóköz) kohéziójának erősítésében. 
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