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BEVEZETÉS 
 

A társadalmi-gazdasági folyamatok vizsgálatának fontos és történelmileg egyre 
inkább az érdeklődés középpontjába kerülő dimenzióját jelenti azok térbelisége. 
Valamennyi fejlődéstörténeti korszak általános jellemzője az egyenlőtlen területi 
fejlődés. Hazánkban és Romániában is mély gazdaságtörténeti gyökerei vannak a 
fejlettségbéli differenciálódásnak. A rendszerváltással bekövetkező gazdasági 
válságjegyek az országos fejlettséget meghatározó "szakadék" elmélyüléséhez 
vezettek. Világossá vált, hogy az eddigi területfejlesztési politika és eszközrendszer 
nem elegendő. A leszakadás megfékezését és a közeledést a külföldi 
területfejlesztési források uniós csatlakozást követő minél nagyobb mértékű 
megszerzése jelenti. A területi válságból való kilábalásnál a "globális gondolkodás 
és lokális cselekvés" eszméjét célszerű szem előtt tartanunk. 
 
Magyarország és Románia területi politikáját két összefüggésrendszer jellemzi: 
egyrészt az Európai Unió regionális politikájával és a kelet-közép-európai 
fejlesztési elképzelésekkel való összhang kialakítása végett az országok európai 
térszerkezetbe történő szerves bekapcsolása, másrészt az adott ország és az egyes 
régiók átfogó fejlesztése. Kutatómunkám célja az előbbi két összefüggés és az 
általuk generált alábbi ok-okozati kapcsolatrendszer vizsgálata: 
 
- A regionális tudományra irányuló állásfoglalások vázolása, valamint a 

tudományos szemlélet alapfogalmának, a régiónak a többoldalú megközelítése 
a kapcsolódó szakirodalom feldolgozását követeli meg. Tudományáganként, 
nemzetközi fórumonként és tudósonként is differenciált a régió lehatárolása, az 
előbbiekből adódóan szeretnék átfogó képet kialakítani az egyes iskolák 
tanairól.  

 
- A magyar és román regionális fejlődés nyugat-európai úton halad, ezért kitérek 

az Európai Unió regionális politikájának, a gyakorlatban alkalmazott 
alapelveknek és az intézményi háttérnek a bemutatására. Az Unió napjainkban 
számos közép- és kelet-európai régiót is átfogó nagytérségi és határ menti 
regionális együttműködést támogat. Úgy vélem, érdemes a közvetlen 
szomszédainkat érintő, s hazánk szempontjából sem közömbös regionális 
összefonódások áttekintése. Az előbbi célkitűzésemmel összhangban fontosnak 
tartom a határ menti kapcsolatrendszer, az interregionális összefonódás, illetve 
az eurorégió pontos fogalmi lehatárolását. 

 
- A piacgazdaságra való áttérés óta fokozódó fejlettségbéli eltérések tompítását 

kívánja szolgálni a Duna-Körös-Maros-Tisza interregionális együttműködés a 
keleti, délkeleti határ mellékén. Ennek megfelelően az eurorégióval kapcsolatos 
megoldandó feladatokat és lehetőségeket is megpróbálom feltárni. Az 
eurorégióban érdekelt országok (Magyarország, Románia és Szerbia-
Montenegró) közül a magyar-román gazdasági köteléket előtérbe helyezve 
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célom, hogy a CEFTA-kapcsolatrendszert is bevonjam az elemzésbe. 
Vizsgálatom alapvető célja a magyar és román határ menti területi egységek 
gazdasági fejlettségének az összehasonlítása a centrum-periféria sajátosságok 
függvényében. 

 
- Az elmúlt évek látványosan fejlődő magyar-román relációján belül további 

lehetőségek feltárására és részletes elemzésére is kísérletet teszek. A román 
lehetőségek oldaláról a vámszabad területek és az elmaradott, úgynevezett "D" 
zónák gazdaságösztönző szerepének a mélyebb vizsgálatát is a céljaim között 
szerepeltetem.  

 
- Kifejtendő feladatnak tekintem a Dél-Alföldön potenciális területfejlesztési 

lehetőségeket magában hordozó élelmiszergazdaság előtérbe helyezését is. 
Dolgozatomban – modellvizsgálat keretében - hazánk első termelő-értékesítő-
szolgáltató szövetkezetének, a Mórakert Szövetkezet gazdálkodásának komplex 
elemzésére vállalkozom, figyelembe véve a Homokhát Kistérség sajátosságait.  

 
Végül szeretnék olyan következtetéseket megfogalmazni, illetve további 
javaslatokat adni, melyek a két ország újszerű, viszont az Európai Unió 
követelményeihez igazodó területi tagoltságán alapuló gazdasági és határ menti 
kapcsolataira is serkentőleg hatnak. 
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1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 

1.1. A regionális kutatások történetének fő vonásai 
 
A társadalom térbeli jellemzőinek, azok hatásainak és következményeinek a 
vizsgálatával a tudományterületek sokasága foglalkozik, melyek közös vonása a 
tér, térbeliség kitüntetett szemléletbeli jelentősége. E tudományos differenciáltság 
magával vonja az egységes társadalmi tértudomány létének a megkérdőjelezését. A 
kérdéssel kapcsolatban három alapvető nézet emelhető ki. 
 
Az első felfogás szerint a geográfia, mint tradicionális tértudomány napjainkban is 
kielégíti a térkutatás igényeit. "Sokak szerint a regionális tudomány nem más, mint 
a földrajz újabb korszerűbb technikákkal is felszerelt törekvéseinek korszerűbb 
elnevezése" (Faragó L. 1991). A második értelmezésben több térbeliséggel 
foglalkozó területi tudomány együttesét kell tekintenünk. "A területi tudomány 
hívei viszont azt állítják, hogy azok a társadalomtudományi szegmensek, amelyek 
teoretikusak, az általános elmélethez kapcsolódóan széleskörű statisztikai és 
matematikai apparátust és gyakran modellépítést igényelnek, a területi tudomány 
terrénumába tartoznak" (Faragó L. 1991). A harmadik állásfoglalás önálló 
regionális tudománnyal számol, amely számos, a tértudományban jelentkező 
fogalmak, jelenségek és összefüggések közös részét alkotja, szemben az első 
felfogással (Horváth Gy. 2002). A regionális tudomány, mint a 
közgazdaságtudomány viszonylag új része - azonosulva az utolsó felfogás híveivel 
- „a társadalmi tértudományok legalapvetőbb közös fogalmait, elméleteit, 
módszereit egységes rendszerbe foglaló társadalomtudomány” (Nemes Nagy J. 
1993). 
 
"Walter Isard szerint a regionális tudomány a 60-as évek közepétől a 
társadalomtudományon belül létező önálló diszciplína, amely merít a többi 
társadalomtudomány elméleteiből és közvetít a különböző tudományterületek 
között. Társadalomtudomány, mert az embert, az emberek csoportjait és az általuk 
létrehozott területi funkciókat, a köztük kialakult területi viszonyokat és ezek 
intézményeit vizsgálja. Önálló társadalomtudomány, mert van kizárólagos 
megközelítési módja. Nem egyszerűen arról van szó, hogy a más tudományágak 
által feltárt jelenségeknek térbeli vetületet ad, mint pl. sokáig a regionális 
gazdaságtan tette, hanem vizsgálja, hogy a tér a térbeliség, mint ab ovo létező 
hogyan hat aktívan ezekre a jelenségekre. A tér e megközelítésben nem egyszerűen 
passzív tartály, amely a törvényszerűségek keretéül szolgál, hanem a megvalósítás 
aktív eleme, azt befolyásoló, módosító tényező" (Faragó L. 1991). 
 
A regionális tudományban meghatározó az összehasonlítás szerepe, tehát az adott 
társadalmi folyamatok térbeliségéből eredeztethető közös vonásai mellett azoknak 
az egyes társadalmi szférákban betöltött eltérő jellegére is rámutat. A többi területi 
tudománytól eltérően viszont nemcsak a tér, térbeliség központi szerepe mondható 



 13

el, hanem tárgya a társadalmi térrel azonos. Ugyanakkor „a tér fogalma 
elválaszthatatlan az egyenlőtlenség fogalmától” (Enyedi Gy. 1996), ami szintén az 
összehasonlítás fontosságát vonja magával. Modell-központú tudománynak számít, 
ahol a modellek a társadalom térbeli működésének egészét, illetve az egyes 
részterületek sajátosságait tárják fel.  
 
Összefoglalásként megjegyezném, hogy a regionális tudománnyal kapcsolatos 
harmadik nézetet vallók táborába tartozom, de az olvasó tartozzék az előbb 
megjelölt állásfoglalások bármely kategóriájába, abban egyetérthetünk, hogy a 
felhalmozott ismeretanyag szintetizálására szükség van. E feladat nem nélkülözheti 
a térszemléletet, különösen a napjainkban aktuális, új térszerveződés rendszerének 
a vizsgálatánál. Természetesen a településszociológiai, politológiai, regionális 
gazdasági földrajzi és más oldalról történő megközelítések sem hanyagolhatók el, 
de csak a regionális tudománnyal - konkrétan a regionális mikro- és 
makrogazdaságtannal - való összehangolt kutatások vezethetnek átfogó 
eredményre.  
 
A tanulmányban a regionális gazdaságtan művelői közül kiemelt figyelmet 
szentelek Benko, Enyedi György, Rechnitzer János, valamint Horváth Gyula 
munkásságának. Az előbbi nevek mellett számos, a Magyar Tudományos 
Akadémia Regionális Kutatások Központja által megjelentetett tanulmány is 
feldolgozásra kerül. A gazdasági elemzés elsődlegesen az Eurostat, a Központi 
Statisztikai Hivatal, illetve az Institutul National de Statistica (Román Statisztikai 
Hivatal) adatbázisán nyugszik. Álláspontom alapján tehát eléggé széles körű 
interdiszciplináris kutatási munkára vállalkozom. Ennek megfelelően számos 
szakirodalmi, statisztikai, intézményi, szervezeti és szervezési információra 
támaszkodom. 

 
A területi fejlettségre irányuló vizsgálatok történeti áttekintése során arra a 
megállapításra jutottam, hogy ezen analízisek Magyarországon az I. világháború 
után (1918-1920 között) hazánk területi egységének megvédése miatt erősödnek 
meg. A trianoni békeszerződés azonban az ország közigazgatási szerkezetét, 
településeit - és azok terület alakító jellegét is jelentősen átalakítja. Budapest 
gazdasági és demográfiai súlya erőteljesen megnövekszik, az igazgatási és 
kulturális szerepkörök szintén a fővárosban koncentrálódnak. A magyar regionális 
rendszerben jelentősen megnő az ún. alföld-típusú térségek súlya.  
 
Ebben az időszakban még nem alakul ki a klasszikus értelemben vett 
területfejlesztés, illetve annak az eszközrendszere. Pozitívan értékelhető viszont, 
hogy tudományos - a kor nemzetközi színvonalának legmagasabb fokán - 
munkában dolgozzák fel az ország térszerkezeti változásait és javaslatokat 
fogalmaznak meg az új közigazgatási rendszer kialakítására.  
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Az első nevesebb irányzat a tájelméleten alapuló, Teleki Pál nevéhez fűződő 
iskolához kapcsolódik. Ezek a kutatások a hazai gazdaságföldrajz és 
területfejlesztés fontos mérföldkövét képezik. A másik irányzat a közigazgatási 
reformot megalapozó Magyary Zoltán nevéhez rendelhető hozzá. E modernizációs 
elképzelések ugyan nem vezetnek sikerhez, de elképzelései a területfejlesztés 
modern irányaira jelentősen hatnak. 
 
Hazánkban az egykori szocialista országokhoz hasonlóan a tervgazdaságok 
központi irányítási rendszereihez vezethető vissza a regionális szemlélet 
felerősödése. A II. világháborút követően az Újjáépítési és Közmunkaügyi 
Minisztérium szervezetén belül létrehozzák a Területrendezési Intézetet (TERINT), 
melynek elsődleges célja a földreformhoz fűződő területi és települési változások 
regisztrációja, illetve újabb tervek kidolgozása. Első jelentősebb feladata a 
tanyaközpontok kialakításával kapcsolatos tervek elkészítése.  
 
Az 1940-es évek végétől a regionális tervezés funkciói a szocialista iparosítás 
eszméjét követik, melynek megfelelően a települések három, alábbi osztályát 
alakítják ki (Bartke I. 1997): 
- I. osztályba kerülnek az ötéves tervben kiemelten fejlesztendő területek és 

nagyberuházási centrumok, 
- a II. osztályt az új, főleg regionális szerepkörrel rendelkező intézmények 

telepítésével városi fejlődést képviselő települések alkotják, 
- a III. osztályt az egyéb, falusias jellegű települések képviselik, melyek a helyi 

szükségletek kielégítése miatt csak részben fejlesztendő, vagy fejlesztésre nem 
ajánlott területek. 

 
A TERINT működése 1951-ben megszűnik. 1957-ig ugyan készülnek kisebb 
regionális tervek, de az országos szintű területi tervezés hiányzik. 1958-ban egy 
minisztertanácsi rendelettel a népgazdasági tervezés részeként elismerik a területi 
terveket és azok négy ütemét határozzák meg. 
 
Az első szakaszban az országot - az önálló vizsgálati egységet képező nagyvárosi 
hálózatot kialakítva - 9 régióra bontják. A vizsgálatok országos szinten is 
összesítésre kerülnek. A következő szakaszt a településhálózati elemzéseken 
alapuló regionális fejlesztési koncepciók előkészítése jelenti, mely alapja az 1963. 
évi Országos Településhálózat-fejlesztési Tanulmánytervnek. A harmadik és 
negyedik szakasz kidolgozására viszont nem kerül sor.  
 
Az előbbi tanulmányterv bár nem válik hivatalos dokumentummá, jelentős 
segítséget ad a településhálózati-és fejlesztési problémák kezeléséhez. Átdolgozott 
változata képezi az Országos Településhálózat-fejlesztési Keretterv alapját. E 
keretterv hatására veszi kezdetét az országos szint alatti érdemi területi tervezés a 
megyék első településhálózat-fejlesztési terveivel.  
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A végleges Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepciót (OTK) 1971-ben 
hagyja jóvá a kormány a következő területfejlesztési elvek érvényesítésével: 
- Budapest túlcentralizáltságának fokozatos megszüntetése, 
- az északkelet-délnyugat irányú ipari tengely monopolhelyzetének mérséklése, 
- az aprófalvas területeken faluközpontok kijelölése, 
- a városszerkezeten belüli funkciók tagolt megosztása (közintézmények), 
- a korábbi 9 makrorégió helyett 6 gazdasági-tervezési körzet kialakítása. 
 
Az OTK szerepét fokozza, hogy először fogalmazzák meg "a területi kiegyenlítés 
elvét" a területfejlesztés egyik meghatározó elemeként. Az elinduló körzetesítési 
folyamat a települések közötti ellentétek kiéleződését eredményezi, míg a 
hátrányos helyzetű térségekre nem nyújt átfogó koncepciót. A regionális rendszer 
nem alakul ki és a megyék is megtartják korábbi pozícióikat. Az OTK 1985. évi 
módosításának a fontosabb megállapításai: 
- a nagyvárosok extenzív növekedésének a megfékezése, 
- a településhálózat egységes rendszert képez, 
- az alapfokú ellátás helyi vagy közeli biztosítása, 
- Budapesten kívül az öt regionális funkciót betöltő nagyváros felsőfokú 

szerepkörének a bővítése, 
- a távlati nyers-és alapanyagbázisok térségeinek fejlesztése (Perczel Gy. – Tóth 

J. 1994). 
 
Szakmai közvélemény szerint a koncepció konkrét eredménye, hogy 1986-ban az 
elmaradott térségek lehatárolására és fejlesztésére vonatkozó programot elfogadják. 
A program első fázisa 1990-ben indult volna, de a rendszerváltás miatt abbamaradt. 
Az 1990-es évek a társadalmi-gazdasági viszonyok változásával a területfejlesztés 
átalakulását eredményezte. A legnagyobb kihívás a tervgazdálkodás 
piacgazdasággá történő átszervezése. Az első szakasz, a rendszerváltó feladatok- 
liberalizálás, privatizáció, gazdasági mikroszerkezet átalakítása - teljesítésének 
időszaka a '90-es évek közepéig tart. Az átmenet második fázisa a nemzetközi és 
belföldi integráció - külföldi tőke áramlása - megteremtésére és erősítésére 
koncentrál.  
 
Az 1970-es évek nyugati országaiban jelentkező gazdasági szerkezeti, szervezeti és 
technológiai átalakulása, a világgazdasági korszakváltás új térfolyamatai 
(posztfordista, azaz a piac által meghatározott gazdaság) Közép-Európában - a 
centralizált és uniformizált társadalom- és gazdaságirányítás megszűnésével - közel 
két évtizedes késéssel terjednek el (Horváth Gy. 1998a).  
 
A klasszikus fejlesztési források kimerülése az irányításban az önkormányzati 
rendszer bevezetéséhez, valamint a térségek, települések új, vagy eddig ismeretlen 
erőforrásainak piacgazdasági eszközökkel való feltárásához vezet. Az új 
infrastrukturális rendszerek kiépülése is az eddigi térkapcsolatok módosulása felé 
mutat (Faluvégi A. 2000). A gazdasági és társadalmi decentralizáció következtében 
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a területi dimenzióban gondolkodó intézmények és egyéb gazdasági szereplők 
száma is nő. Nem szabad figyelmen kívül hagyni az átalakulás következtében 
felszínre került éles területi különbségeket sem, melyeknek - bár a történelmi 
múltban gyökereznek - tompítására kell törekedni. 
 
A rendszerváltás ugyanis a területi folyamatokat is módosítja. A korábbi közelítési 
folyamatok eredményei gyorsan felszámolódnak. Míg Budapesten és az 
agglomerációjában, valamint a fejlettebb feldolgozóiparral rendelkező Nyugat-
Dunántúlon mérsékeltebben jelentkeznek a rendszerváltás okozta hatások, addig a 
bányászattal, kohászattal és élelmiszeriparral jellemezhető területeken erőteljes 
hanyatlás következik be. Ez utóbbi, zömmel alapanyaggyártással foglalkozó 
térségek lényegesen kisebb mozgástérrel rendelkeznek a struktúraváltásra, ami a 
válságból való kilábalásukat is megnehezíti. A hazai gazdasági átalakulás 
elsődleges haszonélvezőivé a közép-magyarországi, illetve a nyugat-és közép-
dunántúli területek válnak. A legnagyobb vesztes Észak-Alföld és Észak-
Magyarország, de Dél-Dunántúl talpraállása is nehezen történt (Nemes Nagy J. 
1998).  
 
1.2. A régió fogalmának többoldalú megközelítése 

 
A régió több tartalmat magában rejtő kifejezés. Míg az igazságtudomány az 
intézményesült irányítási funkcióban, a politológia a hatalommegosztás terén 
kutatja a régiók szerepét, addig a földrajz a gazdasági-társadalmi komplexitást 
hangsúlyozza, a szociológia és az antropológia pedig az etnikai-kulturális 
összetartozást emeli ki.  
 
A térség nem azonosítható a régió fogalmával, ugyanis egy térség akkor válik 
régióvá „ha két folyamat, azaz a társadalmi-gazdasági reálszerveződésben 
jelentkező regionalizálódás, illetve a tudati-kulturális, valamint szervezeti-
intézményi-politikai szférákban jelentkező regionalizmus kettőssége bizonyítottan 
jelen van egy adott térségben” (Nemes Nagy J. 1997). Horváth Gyula (1998b) 
véleményével azonosulva megállapíthatom, hogy az előbbi fogalmat a történelmi 
Magyarország 5 nagy térsége, a Dunántúl, a Felvidék, Erdély, a Délvidék és az 
Alföld jól közelíti. A további egységes társadalmi térszerveződésnek viszont útjába 
állt Trianon. 
 
A régiókat az Európa Tanács Helyi Közhatóságok Európai Konferenciája (ECLA) 
az 1957-ben elfogadott "A helyi autonómiák erősítése és védelme" tanulmányában 
"az állam szervezetének alapköveként" határozza meg (6. sz. ajánlás). 1960-ban a 
Helyi Közhatóságok Európai Konferenciája a régiót olyan "államnál kisebb terület 
összességében jelöli meg, melyen az emberek különböző természetű közös 
érdekeikre találnak, és amelyeken földrajzi, történelmi és gazdasági természetű 
kapcsolatot élnek" (12. sz. határozat). A Helyi és Regionális Közhatóságok és az 
Európai Periférikus Régiók Hatóságainak Első Találkozóján a regionális 
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autonómiát tovább pontosítják, vagyis a régiók "az államok és az európai 
intézmények politikai partnereként jelenjenek meg, s kérjék fel a régiókat, hogy a 
valós képviselet elve alapján vegyenek részt az általuk hozott döntésekben" 
(Galwayi Nyilatkozat, 1975). A következő konferenciáról készült, Bordeaux-i 
Nyilatkozat (1978) értelmében a régió fogalma országonként különbözik 
egymástól, viszont "az ország legnagyobb területi egységén" helyezkedik el.  
 
A Regionális Közösségi Karta (1988) 1. cikkelye szerint a régió: 
1. Földrajzi szempontból nyilvánvaló egységet képez, avagy olyan területek 
homogén komplexuma, melyek zárt szerkezetet alkotnak, és amelyek lakosságát 
bizonyos közös elemek jellemzik, akik az ebből származó tulajdonságokat 
szeretnék megőrizni azért, hogy elősegítsék a kulturális, társadalmi és gazdasági 
fejlődést. 
2. A lakosság "közös elemein" a nyelvet, kultúrát, történelmi tradíciót, a 
gazdaságot és a közlekedést érintő közös jellemzői értendők. De nem feltétlenül 
szükséges, hogy ezen elemek egyidejűleg érvényesek legyenek.  
3. Ezen egységeknek a különböző államokban más-más elnevezése, jogi politikai 
helyzete lehet, ami a jelen kartában lefektetett megfontolásokból nem zárja ki őket 
(Faragó L. 1994). 
 
Az Európai Régiók Gyűlése által 1996-ban Baselben elfogadott "Nyilatkozat a 
Regionalizmusról Európában" szerint a régió „olyan közigazgatási egység, amely 
közvetlenül a központi közigazgatási szint alatt helyezkedik el, önálló politikai 
felelősséggel felruházott, mely a politikai önállóságot választott regionális testület 
által, vagy ennek hiányában a régió szintjén a közvetlenül alatta lévő 
önkormányzati szint által delegált tagokból álló testület vagy szervezet által 
gyakorolja” (Balogh T. 1997). 
 
A régiók és az állam közötti hatalommegosztás meghatározó ismérv. A 
regionalizmus és a politikai decentralizáció kölcsönösen feltételezi egymást. A 
hazai megyéket (bár saját politikai önkormányzatuk nincs) az Európai Régiók 
Gyűlése (AER) „régióként” elismerte. A közigazgatásban a rendszerváltással 
meggyengített megyék kevésnek bizonyulnak a regionális fejlesztés szempontjából, 
a régióknak viszont problémát jelent a döntéshozatal hiánya. A decentralizáció is 
gondokat okoz mind a magyar megyék, mind a régiók szemszögéből. 
 
Benko (1997) a térgazdaság két alapfogalma a lokalitás-globalitás felől közelíti 
meg a régiót. A „helyi környezet” (régió), mint lokális egység regionális 
önállósággal jellemezhető. Globális értelmezésben a „régió regionális 
kölcsönhatások terméke”. Ez az értelmezés a „centrum-periféria” elmélet alapját is 
adja. A klasszikus politikai felfogás a regionalizmust a centrum-periféria konfliktus 
felszámolási eszközének tekinti. 
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Tóth József (2001) szerint „a régió évszázadok alatt kialakult térbeli egység. Közös 
múltja, közös szerkezeti elemei vannak. Mindig van olyan állapota, amely hosszú 
távú fejlődés eredménye, s egyben a további fejlődés kiindulópontja. A régiót tehát 
közös múlt és jövő jellemzi. További ismérve a benne élő emberek régiótudata, 
vagyis ismerik és azonosulnak azzal a térbeli egységgel, melyben élik az életüket”. 
 
Hoover leleményes megállapítása alapján „a régió olyan területet jelöl, amely 
vizsgálatára pénzt kap a kutató” (Faragó L. 1994). Richardson úgy véli, hogy a 
régió pontos meghatározása rémálom, s a kutatók a közigazgatási határokhoz 
igazodó munkát kedvelik, főleg, ha egyéb vizsgálható adataik nincsenek (Faragó L. 
1994). Sokan klasszifikációs egységként számolnak a régiókkal, és a megismerés 
egyik módszertani eszközének tekintik. Ebben az értelmezésben a következő 5 
alaptípus különíthető el: 
a) földrajzi régió (természeti tájak szerint), 
b) közigazgatási / politikai régió, 
c) homogén régió (adott vizsgálat szempontjából), 
d) funkcionális régió (hasonló feladat, tevékenység alapján), 
e) program régió (egy-egy program által érintett). 
 
Loghlin 1997. évi tanulmányában a következő régiótípusokat különíti el egymástól. 
A gazdasági régió valamely gazdasági tevékenységgel kijelölhető területi egység. 
Eszerint léteznek primer, szekunder, tercier vagy kvaterner régiók. Ezen régió az 
uniós regionális politikának a szülötte is lehet, melynek nem feltétlenül szükséges a 
történelmi, már-már klasszikusnak számító régiókhoz igazodnia. A legmodernebb, 
kvaterner gazdasági régiók közé sorolható az "Európa négy motorjaként" 
emlegetett Baden-Württemberg, Lombardia, Rhône-Alpok és Katalónia 
kooperációja. 
 
A történelmi-etnikai régió adott ország kultúrájától nyelvében, vallásában 
különbözik. Gyakran erősen szélsőséges politikai törekvésekkel összefonódott 
szervezetek kialakításával hallat magáról (Grúber K. 2000). Történelmi-etnikai 
régiónak tekinthető Baszkföld, melynek nacionalista értékeket képviselő szerve az 
ETA. 
 
Az igazgatási-tervezési régió a kormányzat által mesterségesen kialakított 
tervezési, esetleg statisztikai egységeket foglal magába. Angliában a - végrehajtói 
jogosítvány nélküli - regionális feladatokat koordináló szerepet az Integrált 
Regionális Hivatalok (IRO) töltik be.  
 
A politikai régió már regionális kormányzattal rendelkező területi egység. E 
típusba tartozó régiók csak a nagyobb országokban (Olaszország régiói, 
Spanyolország autonóm közösségei, Németország tartományai) jelennek meg.  
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Az 1987-es Római Európai Egységokmányban megfogalmazott regionális célok 
szükségessé teszik az egységes területi statisztikai osztályozási rendszer 
kialakítását. Az EUROSTAT 1995. évi módszertani kiadványa ismerteti a NUTS- 
rendszert (Faluvégi A. 1997), mely szerint:  
- A területi egységek normatív vagy analitikus kritériumok szerint alakíthatók ki. 

A normatív régiók a közigazgatási beosztást tükrözik, az analitikus régiók 
hasonló földrajzi vagy társadalmi-gazdasági szempontok figyelembe vételével 
jelölhetők ki (lásd klasszifikációs tagolás közigazgatási, illetve funkcionális 
régiói). 

- A NUTS a területi entitás általános jellemzőit a lokális egységekkel szemben 
előnyben részesíti, amit jól tükröz, hogy három regionális és két lokális szintből 
álló ötszintű hierarchikus rendszer. 

 
Az Európai Unió legnagyobb, NUTS 1 szintje (77 régió) a regionális-nemzeti 
problémák elemzésére alkalmas, a NUTS 2 (206 régió) a regionális politika 
általános kerete (például az elmaradott régiók felzárkóztatása e szinten történik), 
kisebb közigazgatási egységek képezik a NUTS 3 (1031 régió) szintet, melynek 
régiói komplex gazdasági elemzések alapjául szolgálnak. A lokális NUTS 4-t 
(1074) csak hat tagországban alakították ki, a NUTS 5 pedig 98433 települési 
önkormányzatot foglal magába (Kovács T. 1998). A három regionális szint (makro- 
mezo- és a mikrorégiók) egyértelmű elhatárolása az európai középszint 
sokszínűségéből adódó összehasonlítási és vizsgálati nehézségek enyhítését 
szolgálja. 
 
Lényegében a régió a területi kohéziót erősítő és a regionális különbségeket 
mérséklő fejlesztési célkitűzések, valamint a versenyképességet fokozó, innovatív 
intézkedések összehangolásának a meghatározó színtere (Horváth Gy. 2000). 
 
Álláspontom a felsorakoztatott megközelítések alapján, hogy a régiószervezésnél 
fontos a történelmi múlt társadalmi-gazdasági kapcsolatrendszerének az áttekintése, 
illetve a centrum-periféria szempontok mérlegelése. Azt gondolom, egy határok 
nélküli, egységes régiókból álló Európa stabil gazdaságpolitikai környezetet 
feltételez. Az utóbbi szempontot a már-már megmerevedett közigazgatási 
struktúránál fontosabbnak tartom.  
 
1.3. Régiók Európája, avagy az Európai Unió regionális politikája 

 
Európa fejlődésében a térnek fontos és egyben kitüntetett szerepe is volt. Több 
régió centrumszerepet játszott, egyesek elvesztették meghatározó pozíciójukat, 
mások viszont folyamatosan megőrizték erőfölényüket. Kutatómunkám alapján 
megállapítom, hogy a regionális szemlélet a legnagyobb múltra Nagy-Britanniában 
tekint vissza (1930-as évek eleje). Az ország regionális politikájának a szervezetét 
átalakították, ami a területi társadalmi-gazdasági folyamatokat befolyásoló 
intézményi széttagoltság felszámolására irányult.  
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A gyökerek mellett érdemes megemlékezni a nyugat-német tartományok, kelet-
francia régiók és észak-olasz tartományok nemzetközi együttműködéséről akár 
gazdasági, vagy kulturális szempontból, ugyanis a „Régiók Európája”- eszme 
kialakulása e területhez kapcsolódik.  
 
Már az Európai Gazdasági Közösség alapokmányában, a Római Szerződésben 
(1957) kitérnek a Közös Piac országai közötti területi fejlettségi különbségek 
enyhítésének a szükségességére. 1957-ben azonban még csak a hátrányos területek 
felzárkóztatásának célját határozzák meg, a megvalósítást szolgáló tényleges 
eszközrendszer nélkül (Dorgai L. 1997). A régiók Európája gondolathoz 
kapcsolódik az 1957-ben alapított Európa Tanács Helyi Közhatóságok Európai 
Konferenciája nevű szervezet, amely a kontinens huszonegy tagországának 
települései és területi önkormányzatai között összeköttetést biztosít. 
 
A területi különbségek kezelése az 1960-as években a tagállamok szintjén indul el. 
A nyugat-európai országok területi fejlettségbéli problémáinak hasonló volta 
eredményezi a közös regionális politikát. Az Európai Közösség határozatai szerint 
kontinensünk nyugati részén már ekkor felismerik, hogy az elmaradott területek 
beruházásaihoz állami támogatásra van szükség. 1970-ben a Helyi Közhatóságok 
Európai Konferenciája elismeri a decentralizáció fontosságát, vagyis az állam és a 
helyi szereplők közötti közvetítők szükségességét. "A regionális autonómia 
azonban többet jelent az államigazgatás decentralizálásánál. Felöleli regionális 
tanácskozó és végrehajtó testületek választását is közvetlen vagy közvetett 
általános választójog alapján, valamint szoros együttműködést a helyi 
önkormányzatokkal, részvételt az állam által hozott döntésekben, a képviseletet az 
európai intézményekben" (67. sz. határozat). Az összekötő szerepet a független 
finanszírozással bíró regionalizációban jelölik meg, melynek kiemelt jelentőségű 
feladata a kontinens régióinak társadalmi - gazdasági fejlettsége közötti különbség 
mérséklése.  
 
Az 1975. évi galwayi konferencián döntenek az összes európai régió képviseletét 
ellátó kamara, a Régiók Európai Gyűlése létrehozásáról. A határozat értelmében a 
helyi önkormányzatok mellett a régiók is delegálhatnak képviselőket, melyet jól 
tükröz, hogy a Helyi Közhatóságok Konferenciája elnevezés Helyi és Regionális 
Közhatóságok Európai Konferenciájára (CLRAE) bővült. A '70-es évek közepének 
költségvetési zavarai csökkentik a nemzeti területfejlesztési támogatások összegét. 
A takarékos költségvetést az állami eszközök felhasználásának és a tényleges 
területi hatásuk számbavételének problémája egyaránt indokolja. A szubszidiaritás 
elvének érvényesítésére, a felsőbb szervek beavatkozásának megakadályozása 
végett már 1977 óta működik az Európai Régiók Közgyűlése és az Európai 
Önkormányzatok és Régiók Tanácsa, amelyek 1988-ban az Európai Közösség 
Helyi és Regionális Intézményeinek Konzultációs Bizottsága létrehozásával az 
Európai Közösség intézményrendszerének a részesei lesznek. Az 1978-ban 
elfogadott Bordeaux-i Nyilatkozat a határ menti együttműködések fejlesztésére is 
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kitér, külön kiemelve, hogy ezek a kapcsolatok nemcsak az érintett országok, 
hanem a helyi vagy regionális önkormányzatok összefonódását is magukban kell 
hordozzák. 
 
Az 1984. évi Azorai Nyilatkozat a helyi és regionális szint elkülönítésére szolgáló 
Helyi Önkormányzatok Európai Kartája (elfogadva 1985), valamint a Regionális 
Önkormányzati Karta (elfogadva 1997) megfogalmazásával emelkedik ki. A stabil 
helyi önkormányzati szint a decentralizált Európa nélkülözhetetlen velejárója. A 
Regionális Önkormányzati Karta elfogadására a tagországok központi kormányára 
gyakorolt erős nyomás következtében csak később kerül sor. Az európai 
regionalizációt tárgyaló konferencián a következőket fogalmazzák meg "az új Nagy 
Európának szüksége van a helyhatóságok, városok és a regionális szint 
demokratikus intézményének erős képviseletére, amelyek szükség esetén képesek 
hangot adni véleményüknek, ugyanakkor megengedik minden alkotóelem számára 
a különbözősége kifejezését" (Genfi Nyilatkozat, 1993). A Genfi Zárónyilatkozat 
ismételten felhívja a figyelmet a Regionális Önkormányzatok Kartájának a 
fontosságára, valamint azon alapelvek rögzítésére, amelyek elkülönítik a régiók és 
helyi önkormányzatok szintjét egymástól. A zárónyilatkozat egyben kitekint a 
rendszerváltó kelet-közép-európai országokra is, hangsúlyozva, hogy a társadalmi-
gazdasági szerkezetváltásnak a decentralizációval karöltve célszerű megvalósulnia.  
 
Az Európai Közösség tagállamainak bővülésével a regionális különbségek 
felerősödését jelzi, hogy míg a Római Szerződés bevezetőjében a gazdasági egység 
megteremtését és a harmonikus fejlődést az elmaradott térségek felzárkóztatásával, 
azaz a régiók közti fejlettségbéli különbségek mérséklésével összefüggésben csak 
általánosságban rögzítik, addig a Római Európai Egységokmány (1987), mely a 
regionális politikát a gazdasági és szociális kohézió előtérbe kerülésével a közös 
politikák sorába emeli, az alábbi kiemelt regionális politikai célokat nevesíti: 
- az egyes régiók közötti eltérések, a megkésett fejlődésből adódó 

esélykülönbségek mérséklése, 
- ennek érdekében összehangolt nemzeti, közösségi gazdaságpolitika, valamint a 

strukturális eszközök kialakítása, 
- az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERDF, 1975) révén a kirívó regionális 

aránytalanságok megszüntetése, a kevésbé fejlett régiók felzárkóztatásának az 
elősegítése, valamint a depressziós ipari körzetek újraélesztése, 

- a Közösség különböző pénzügyi forrásainak koordinálása a hatékony regionális 
politika érdekében. 

 
A Közösség az 1980-as évek végén a területi különbségek mérséklését célzó 
központi alaprendszert hoz létre. Az 1993-tól megnyíló határok további 
problémákat képeznek a periférikus régiókban. Számolni kell a tőke-és munkaerő 
szabad áramlása miatti társadalmi és gazdasági kohézió megteremtésével.  
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A regionális politikai célok tapasztalatai alapján az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap működési alapelveit, elsősorban a többi Strukturális Alappal való összhang 
kialakítása végett, módosítják. 
 
Az Európa Tanács 1988. évi határozata eredetileg öt fejlesztési célt jelöl meg: 
1. A fejlődésben megkésett területek (1 főre jutó bruttó regionális termék a 

közösségi átlag 75 %-a alatt van) helyzetének javítása. A Strukturális Alapok 
összes kiadásának 70% körüli arányát fordítják erre a célkitűzésre. 

2. Az iparilag hanyatló és a határ menti területek (a munkanélküliségi ráta a 
közösségi átlagot meghaladja, és az iparban foglalkoztatottak száma csökken) 
átalakítása. A Strukturális Alapok forrásainak közel 8%-a jut e célra. 

3. A tartós munkanélküliséggel sújtott területek (a 25 év feletti aktív népesség 1 
éven túli munkanélkülisége a közösségi átlagot meghaladja) támogatása. A 
strukturális források 5-6%-át veszi igénybe a célkitűzés finanszírozása. 

4. A 25 év alatti fiatalok munkához jutásának segítése. A programok 
finanszírozása szintén 5-6%-ot képez a strukturális forrásokból. 

5. Az agrártérségek fejlesztése:  
a) az agrár termelési szerkezet átalakítása, az agrárpiacok fejlesztése (az alapok 

8-9%-a), 
b) a rurális övezetek (magas az agrár népesség aránya, alacsony az 1 főre jutó 

GDP) fejlesztése a források 1% körüli arányával (Horváth Z. 2002). 
 
A Strukturális Alapok 1994. évi felülvizsgálatával szükségessé vált egy újabb, 6. 
célkitűzés megfogalmazása is, mely a rendkívül gyéren lakott északi területek 
támogatására irányul. 

 
A fentiek alapján megállapítom, hogy az első számú alapelv a források nehéz 
helyzetű régiókba koncentrálása mellett szól. A második alapelv szerint közös 
finanszírozású, célorientált programokra, és nem közvetlenül az egyes projektekre 
célszerű a pénzeszközöket fordítani (programfinanszírozás elve). A harmadik 
alapelv a regionális támogatás valamennyi szereplőjének (nemzeti kormányok, 
közösség szervezetei, az érintett területek szervei) az együttműködését 
hangsúlyozza (partnerség elve). A negyedik alapelv a gazdaságpolitikai stratégiák 
helyi, regionális és nemzeti összehangolását rögzíti (kiegészítés elve). 
 
Az 1993. évi Maastrichti Szerződés hozza létre a Kohéziós Alapot, mely a 
környezetvédelmi projektek és a transzeurópai hálózat közlekedési és 
infrastrukturális beruházásait finanszírozza. Azok a tagországok jogosultak az Alap 
igénybevételére, ahol az egy lakosra eső GNP az Unió átlagának 90%-át nem éri el. 
Az előbbi célterületek társfinanszírozásában az alap a költségek 85%-át fedezi. A 
Kohéziós Alap fontos szerepet játszik Írország, Portugália, Görögország és 
Spanyolország gazdasági fejlődésében, az első három ország GDP éves átlagos 
növekedési ütemében 10%-os szintet kialakítva, melyet az uniós támogatások 
legalább 1%-kal fokoznak (Horváth Gy. 2001). 
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Az Európai Unió által alkalmazott közös strukturális és kohéziós politika hatékony 
eszközökkel avatkozik be a tagországok között érvényesülő gazdasági fejlettségbéli 
különbségek enyhítésébe. A Bizottság 1999. évi jelentésében megállapítják, hogy 
az 1. fejlesztési cél szerinti régiókban az 1989-1996 közötti időszakban az 1 főre 
eső GDP-t a közösségi átlag 63%-áról 69%-ra sikerült növelni. Az Unió 
költségvetésének közel 40%-át az elmaradottság felszámolására fordítja. Azok a 
nyugat-európai régiók, amelyek az 1994-1999 közötti költségvetési időszakban 
még jogosultak voltak a strukturális forrásokra, viszont a 2000-ben kezdődő újabb 
szakaszban fejlettségük alapján az előbbi jogosítványt elveszítik, a hatéves 
periódusban utótámogatásban részesülnek. E speciális támogatás éves összege 
2000-ben már nem érheti el az előző év szintjét és 2005-re, fokozatos mérséklődés 
mellett nullára kell csökkennie. Az utótámogatásokra fordítható összeg 11,142 
milliárd euró. 
 
A 2000-ben kezdődő költségvetési időszakra érvényes fejlesztési program, az 
Agenda 2000, a Bizottság javaslata alapján a korábbi célkitűzéseket összevonva 
három alapvető fejlesztési célt nevesít: 
1. A legelmaradottabb gazdasággal rendelkező régiók szerkezeti átalakítása 

(vagyis az 1 főre jutó GDP nem éri el az uniós átlag 75%-át). A Strukturális 
Alapok közel 70%-át 4% körüli átmeneti (leépítési) alap egészíti ki. A jelenlegi 
tagok által a költségvetési időszakban a célkitűzésre fordítható teljes összeg 
135,9 milliárd euró. 

2. A szerkezetátalakítási nehézséggel küzdő területek támogatása. Kiemelt 
szereppel bírnak az uniós átlagot meghaladó mértékben iparosodott, illetve 
munkanélküliséggel küzdő régiók. 1,4% átmeneti alap adódik hozzá a keret 
11,5%-ához, összesen 22,5 milliárd euró értékben. 

3. Oktatási, képzési és foglalkoztatási projektek támogatása. Az összes forrás 
12%-a, vagyis 24,05 milliárd euró használható a célkitűzésre (Vincze M. 2000). 

 
Az Európai Unió regionális politikájának fontosabb alapelvei közül a 
szubszidiaritás a Maastrichti Szerződésben kerül meghatározásra, bár már korábbi 
megfogalmazásokban is fellelhetők a lényegi vonásai. Ezek a források az alábbi 
'70-es évekből származó dokumentum tanúsága szerint csak helyi-nemzeti (vagy 
csak közösségi-nemzeti) relációban tüntetik fel az elvet. "Az igazgatási funkciókat 
a lakossághoz legközelebbi szinten kell megoldani, magasabb szint csak akkor 
jelenhet meg, ha a feladatokat nem lehet alsóbb szinten koordinálni vagy 
végrehajtani" (Helyi Közigazgatásért felelős Európai Miniszterek Konferenciája, 
Lisszabon 1977). Az Európai Régiók Gyűlésének javaslata alapján "a 
szubszidiaritás elvének megfelelően a Közösség csak akkor és olyan mértékben 
léphet közbe, amikor, illetve, amilyen mértékben a kérdéses intézkedések céljai 
nem valósíthatók meg megfelelő módon a tagállamok, vagy a regionális és helyi 
hatóságok szintjén, amelyek a tagállamok belső törvényhozásának megfelelő 
kompetenciával rendelkeznek" (Európai Régiók Gyűlése, Kormányközi 
Konferencia, 1996). 
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Nyugat-Európa regionális politikájának egyik legelső alapelve a decentralizáció, 
melynek értelmében a gazdasági növekedésben fokozatosan felértékelődik a 
szubnacionális szint szerepe. "A keynesiánus gazdaságpolitika tradicionális 
regionális fejlesztési gyakorlata az új paradigmában már nem alkalmazható 
sikeresen, az állami regionális politikát a régiók saját politikája váltja majd fel. E 
paradigmaváltás azonban nem következhet be automatikusan, a különböző 
fejlettségű régiók érdekeltsége a regionalizmus intézményesítésében jelentős 
eltéréseket mutat" (Horváth Gy. 2000). 
 
Az addicionalitás elvének lényege, hogy a közösségi hozzájárulás kiegészítő 
jelleggel hat, tehát az uniós források sohasem helyettesíthetik, csupán 
kiegészíthetik az adott célra szűkösen rendelkezésre álló pénzkereteket. Az 
addicionalitás ezért magával vonja a társfinanszírozás követelményének a 
kielégítését. Az Európai Unió bizottsági jelentése alapján az 1994-99 közötti 
költségvetési időszakban az 1. célkitűzéshez az adott ország hozzájárulása legalább 
50%-os arányt képvisel, illetve az adott program költségének legfeljebb 75%-át 
finanszírozhatja az Unió.  
 
A koncentráció és koordináció elvének érvényesítése végett fogalmazzák meg a 
Strukturális Alapok kiemelt célterületeit. A koncentráció a támogatások földrajzi és 
funkcionális differenciálódását vonja magával. A 2000-ben kezdődő költségvetési 
időszakban az elkülönülés megmarad, csak - a korábban már megfogalmazott 
közösségi dokumentumok tanúsága szerint - a prioritások száma háromra csökken. 
A koordináció következménye a Strukturális Alapok egysége az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap (ESF), az Európai 
Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EAGGF) 1988. évi összevonása, 
illetve az 1994 óta létező Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (FIFG) 
csatlakozása révén.  
 
A programozás értelmében a regionalizmus alapja a regionális fejlesztési 
programokhoz vezethető vissza. A támogatásra pályázók egységes szerkezetben 
kötelesek a célokat, a prioritásokat és a megvalósításhoz szükséges lépéseket - a 
források összetétele, időbeli alakulása - megfogalmazni. A programozás elve 
megköveteli, hogy a térség fejlesztési stratégiájához illeszkedő helyi szereplők által 
kidolgozott programok készüljenek. 
 
A partnerség elve a helyi szereplők, a régiók, az állam, valamint az Unió 
intézményei közötti együttműködésre koncentrál. A partnerség következtében a 
regionális politika a régiók közreműködésével alakítható ki, majd a regionális 
érdekeket a nemzeti, helyi és egyéb, adott terület által érintett civil és társadalmi 
szervekkel együttműködve szükséges megvalósítani. Az elv tartalma a jelenlegi 
költségvetési időszakban kiegészült, vagyis "valamennyi szereplő felelősségét meg 
kell határozni, mégpedig úgy, hogy a szubszidiaritás elve jobban érvényesülhessen" 
(Agenda 2000). Az Agenda 2000 által bevezetett újabb alapelv a hatékonyság 
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követelménye, mely a strukturális és kohéziós források eredményesebb 
felhasználására irányul.  
 
Ezen elvek alkalmazása hatékonyabb kohéziót eredményező regionális politikához 
vezet. A közösségi költségvetések alapján 1958-88 között a Strukturális Alapok 
összes forrása még csak 58,4 milliárd ECU, mely a későbbi időszakokban a 
hatokból tizenötre bővült szélsőségesebb fejlettségbéli különbségeket mutató 
országok csatlakozásával tovább növekszik. Az 1989-93 közötti periódusban 64 
milliárd ECU, az 1994-99 közötti költségvetési szakaszban pedig már 154,6 
milliárd ECU áll rendelkezésre. A Strukturális Alapokat a Kohéziós Alap 
támogatásai, illetve az Európai Befektetési Bank (EIB) hitelei egészítik ki. A 
tagországok a 2000-2006 közötti költségvetési időszakban az Európai Unió 
Strukturális Alapjaiból és a Kohéziós Alapból 213 milliárd euró támogatást, az 
újonnan belépő országok 2004-től 21,8 milliárd euró összeget kaphatnak. A 
mezőgazdasági alap további 5,1 milliárd eurót biztosít vidékfejlesztési célra. 
 
1.4. Közép- és Kelet-Európa régiói 
 
A régió meghatározásakor Benko (1997) utal a globalizáció és a regionalizmus 
összefonódására. A társadalmi-gazdasági folyamatok globalizációja a nemzetközi 
együttműködés felé, míg a regionalizmus a helyi autonómia megvalósítása, 
demokrácia megőrzésének irányába mutat. E kettősség Közép- és Kelet-Európában 
különös jelentőséggel bír, mert a kis, kontinentális országok, többnyire mesterséges 
határral rendelkeznek, szemben az Unióval, ugyanis a nyugat-európai integráció 
határainak négyötöde tenger, azaz természetes határ. Közép- és Kelet-Európa 
regionális együttműködését számos politikai tényező is megnehezíti: a napjainkra 
kialakuló alacsonyabb szintű decentralizáció, korábbi integrációs törekvések 
elaprózottsága, de nem szabad megfeledkezni az együttműködés finanszírozási 
problémáiról sem. 
 
Illés Iván (1997a) vizsgálataival összhangban megállapítom, hogy a regionális 
együttműködés egyik típusa a nagytérségi együttműködés, melyről két kritérium 
érvényesülésekor lehet beszélni. Egyrészt kettőnél több ország érintett, másrészt 
nem az országok egész területe, vagy nem minden tagország teljes területe vesz 
részt. A nagytérségi regionális együttműködés hat Közép- és Kelet-Európát átfogó 
programja nevezhető meg (1. ábra).  
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Jelmagyarázat: 

 Barents-tengeri 
Együttműködés 

 Dunamenti régiók 
Munkaközössége 

 Fekete-tengeri 
Együttműködés 

 Balti-tengeri 
Együttműködés 

 Alpok-Adria 
Munkaközösség 

 Kárpátok Régió 
Együttműködés 

 

1. ábra: Nagytérségi regionális együttműködések Közép-és Kelet-Európában 
Forrás: Illés I. 1997a 

 

A Barents-tengeri Együttműködés Norvégiát, Svédországot, Finnországot és 
Észak-Oroszországot érinti. A Barents-tenger partvidéke Norvégiát és 
Oroszországot határolja, ezért e két ország érdekelt elsődlegesen az 
együttműködésben. Norvégia az orosz Kola-félsziget infrastrukturális fejlesztését 
segíti, melyért Oroszországnak a veszélyes haditengerészeti és ipari bázisaiból 
származó hulladékait kell ártalmatlanná tennie.  
 
A Balti-tengeri Együttműködés svéd kezdeményezésre indult közös 
térségfejlesztési stratégiája, a VASAB-együttműködés (Vision and Strategies 
around the Baltic Sea 2010) a legeredményesebb. A több közös projektet 
megvalósító kooperáció a Balti-tengerrel szomszédos országokat tömöríti. A 
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koncepciók kidolgozása ma is Svédországban történik, a titkárság pedig 
Gdanskban (Lengyelország) van.  
 
A Dunamenti Régiók Munkaközössége az országok eltérő problémái, számos 
nézeteltérés miatt jelentősebb eredményt nem vallhat magáénak. 
 
Az Alpok-Adria Munkaközösség a ‘70-es évekre visszanyúló kelet-nyugati 
együttműködés. Az alapítói olasz és osztrák tartományok és Bajorország, később 
Szlovénia, Horvátország, öt magyar megye és egy svájci kanton csatlakozott. 
Tevékenységét a balkáni háború és az országok kormányszintű együttműködései 
(például Quadragonale: Ausztria, Jugoszlávia, Magyarország, 1989. XI.) által 
kiváltott párhuzamosság és kompetencia kedvezőtlenül befolyásolta.  
 
A Fekete-tengeri Együttműködés bár a tengermelléki országokat és Görögországot 
(ezáltal egy EU-ország is részese, illetve a görög-török egyensúly fenntartása 
végett) foglalja magában, az Európa Tanács kezdeményezésére született. A Fekete-
tenger környezetvédelméről szóló deklarációt Strasbourgban készítették el.  
 
A Kárpátok Régió Együttműködés nem tartalmaz egyetlen nyugat-európai országot 
sem. Támogatója egy japán alapítvány és egy amerikai intézet, nem pedig az 
Európai Unió. A régió - terv szerint - öt kelet-európai ország határövezetét 
egységesítené.  
 
Az Európai Unió az INTERREG II.C program keretében azokat a nagytérségeket 
foglalja magába, ahol uniós országok is tagjai az együttműködésnek. Az elismert 
INTERREG II. C térségek:  
 1. Barents-térség 
 2. Balti-térség 
 3. Északi-tenger térsége 
 4. Földközi-tenger térsége 
 5. Északnyugat-Európa nagyvárosi körzetei 
 6. A Rajna ár- illetve vízgyűjtő területe 
 7. A Rajna-Rhone folyosó  
 8. Alpok 

9. CADSES (Central-European, Adriatic, Danubian and Southeast european 
Space), azaz a Közép-Európai, Adriai, Dunai és Délkelet-Európai térség (2. 
ábra).
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2. ábra: CADSES térségi együttműködés 
Forrás: Illés I. 1997a
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Ezek közül a Barents, a Balti és CADSES-térség érinti Kelet-Európát. Hazánk csak az utóbbinak 
tagja. A CADSES programot Ausztria, Görögország, Németország és Olaszország 
kezdeményezésére fogadja el az Európa Tanács. A program fő elemei: 
- a CADSES-térség átfogó területfejlesztési stratégiájának minden érintett ország bevonásával 

történő kidolgozása, 
- városi és települési együttműködési hálózatok kialakítása, 
- a transzeurópai energetikai, közlekedési és hírközlési rendszerek továbbfejlesztése, 
- a kulturális és természeti értékek közös hasznosítása és védelme (Illés I. 1997a). 
 
A regionális együttműködés másik típusa a határ menti együttműködés. A nyugat-európai, 
határokon átnyúló régiók alapján az együttműködés sajátos formáját adják az „eurorégiók”. "Az 
eurorégiók a '90-es évek új európai regionalizmusának sajátos vonulatát alkotják, mert egyrészt a 
"régiók Európájának" általános összefüggéseibe ágyazódnak, másrészt típusuknál és eseti 
sajátosságaiknál fogva különleges szerepet töltenek be" (Hummer, W.-S. Bohr, 1994). 1991-92-ben 
öt eurorégió kialakítására kerül sor Ausztria, Németország és Csehország határán (Ehrlich É. – 
Révész G. – Tamási P. 1994): 
1. Az Egrensis, ami Nyugat-Csehország mellett Bajor-és Szászországra terjed ki. 
2. Az Érchegység eurorégió a névadó hegység cseh és szász oldalát tömörítve mindössze néhány 

éve tevékenykedik. 
3. A Laba (Elba) eurorégió az Elba menti cseh és szász körzeteket foglalja magában, az ötök 

legfiatalabb tagjaként. 
4. A Nisa (Neisse) eurorégió Kelet-Szászországot, Délkelet-Lengyelországot és Észak-

Csehországot öleli át. Az egyik legaktívabb eurorégió is egyben. 
5. A Sumava-Bavorsky les eurorégió Dél- és Délnyugat-Csehországot, Bajorországot és Ausztriát 

tömöríti. 
 
A lengyel-német határ mentén a Nisa eurorégión kívül még három régiót hoztak létre, melyek 
együtt a német-lengyel határt teljesen lefedik. Az együttműködések számos pozitívuma mellett 
gondot jelent az eurorégiók és központi kormányzat hasonló tevékenységének összeütközése, a 
hiányos jogi szabályozás, és a lakosság is rosszul informált. 
 
Kelet-Közép-Európa nagytérségi és határ menti együttműködéseit - a teljesség igénye nélkül - 
szemléltettem. A megélénkülő nemzetközi összefonódások jelzik, hogy új Európa van kialakulóban. 
A külföldi és hazai információk kritikai elemzése alapján úgy vélem, hogy a korábbi határok egyre 
inkább háttérbe szorulnak az új térszerveződési folyamatok következtében. Az előbbi 
megállapításom támasztja alá, hogy az Európai Bizottság az országjelentéseiben is nagy fontosságot 
tulajdonít a határon átnyúló együttműködésnek, az európai integráció elmélyítésének, a kontinensen 
belüli négy szabadelv érvényesítésének oly módon, ahogyan az a Közösségen belül kialakult 
(Külügyminisztérium, 2002).  
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1.5. Hazánk és Románia a „régiók Európájában” 
 
Magyarország régiókra bontása századunk eleje óta több tudományág tárgya. E régiók nagyobbak a 
megyéknél, teljesebb gazdasági és települési arculatot mutatnak, mint a megyék, valamint a helyi 
kormányzás feltételeinek jobban megfelelnek. A régiókat a természeti táj, a gazdasági vonások, a 
kultúra vagy a települések sajátossága ötvözi egységgé. A két világháború közötti igazgatási 
reformjavaslatok közös vonása, hogy a területi felosztás alapjául a régió belső struktúráját jelölik 
meg, hasonlóan a II. világháború utáni Bibó-Mattyasovszky nevekkel fémjelzett nemzeti 
parasztpárti közigazgatási reformjavaslathoz. Az ‘50-es évek több körzetbeosztási tervezete után 
1971-ben az Országos Tervhivatal 6 tervezési-gazdasági körzetet különít el: Központi Körzet, 
Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl és Észak-Dunántúl (3. ábra). E 
régiók elvileg a francia fejlesztési régiókat követik, azonban döntési és kormányzati jogosítványt 
nem kapnak. 

 
3. ábra: Tervezési-gazdasági körzetek Magyarországon 

Forrás: Hubai J. 1997 
 

Az említett körzeteket az Országgyűlés 1985-ben megszünteti. A rendszerváltással a „helyi 
gazdaság” kiépítésében fontos szerephez jut a helyi önkormányzat, és civil társadalmi szervezetek 
(például térségi társulások) alakulnak. A költségvetési források területi újraelosztása a kormányzat 
hatásköre marad. A gazdasági autonómia a korábbi állami - és nem piacorientált - tulajdonú 
gazdaság által elfedett területi különbségeket a felszínre hozza. Az átalakulás velejárója a gazdasági 
szerkezetváltás. A hanyatlás a versenyképtelen és elavult módszerekkel tevékenykedő ágazatokban 
a legerőteljesebb (Rechnitzer J. 1996). A visszaesést a keleti piacok összeomlása is erősíti. A 
beruházások nem tudnak lépést tartani a hazai gazdaságot behálózó leépüléssel, így válságrégiók 
jelennek meg Magyarországon. Az új infrastrukturális rendszerek kiépülése is az eddigi 
térkapcsolatok módosulása felé mutat. „A rendszerváltás már rövid idő alatt is jelentős térszerkezeti 
módosulást hozott... A regionális fejlődés alapvető tényezői közé került be az emberi tőke, az 
innovációs készség, vagy a vállalkozási hajlam, melyek sokkal nagyobb földrajzi változatosságot 
mutatnak, mint a hagyományos termelési tényezők” (Enyedi Gy. 1996).  
 
A magyarországi régiók „régiók Európájába” történő beépülésének belső feltétele az együttműködő 
országok demokratikus fejlettsége, külső feltétel pedig az uniós regionalizációra vonatkozó normák 
elfogadása és az európai szervezetekbe való belépés. Magyarországon az Országos 
Területfejlesztési Koncepció (1997) szerint az előbbi szintnek hét tervezési-statisztikai régió 
feleltethető meg (4. ábra). E régiók kialakításánál kiemelkedő szempont a régió és megyehatárok 
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egybeesése, valamint az egyes régiók közel azonos lakónépessége (kivétel Közép-Magyarország 
Budapest miatt).  
 

 
4. ábra: Tervezési-statisztikai régiók Magyarországon 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal  
 

Magyarországon az 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről két régió 
fogalmat különít el egymástól. „A tervezési-statisztikai (nagy) régió: több megye (a főváros) 
területére kiterjedő, az érintett megyék közigazgatási határával határolt, egybefüggő tervezési, 
illetve statisztikai területi egység. A fejlesztési régió: egy vagy több megyére (a fővárosra), vagy 
azok meghatározott területére kiterjedő, társadalmi, gazdasági vagy környezeti szempontból együtt 
kezelendő területi egység” (5.§ e). Ez a regionális tagolás építhető be az EUROSTAT 
adatrendszerébe is. 
A fejlesztési régió alulról történő kezdeményezés eredményeként rendkívül változékony, hiszen az 
így létrehozott társulások akár több területet is átfoghatnak s nem biztos, hogy hazánk területét 
teljesen lefedik. Az előzőekből egyértelműen kitűnik, hogy a fejlesztési és a tervezési-statisztikai 
régiók nem azonosak egymással. A területfejlesztési és területrendezési törvény fejlesztési 
régióként a fővárosi agglomerációt és a Balaton kiemelt üdülőkörzetét nevezi meg. 
 
A közös fejlesztési elképzelések, programok megvalósítására két vagy több megye kölcsönös 
érdekében kialakított régiók a program régiók. 
 
A régiók klasszifikációs egységként való elkülönítése alapján az Országos Területfejlesztési 
Koncepció tervezési-statisztikai régiói a közigazgatási, a fejlesztési régiók a funkcionális régióknak 
felelnek meg, a program régiók elnevezése azonos. 
 
Az Unióban a regionális politika a gazdasági-társadalmi kohézió megteremtésére irányul. Az egyes 
régiók közti multiplikációs hatások következtében a regionális politika csak akkor hatékony, ha 
hatóköre az ország egész területére kiterjed. A magyar gyakorlatban a regionális politika "adott 
településcsoportok életébe való jótékony beavatkozást, vagy a településszintű szükségletek 
megnyugtató kielégítését " jelenti (Horváth Gy. 1997). 
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A nyugat-európai nemzeti és az Unió regionális politikája a hazai területfejlesztéstől jelentős 
eltéréseket mutat (Horváth Gy. 1996). Az uniós támogatások mellett Nyugat-Európában a regionális 
fejlesztési támogatás a nemzeti GDP 2-4%-a, míg hazánkban ez jóval szerényebb méreteket (a hazai 
GDP 0,2-0,4%-a) ölt. A támogatások Magyarországon az utólagos infrastruktúra felzárkóztatására 
irányulnak, szemben a nyugati exportképes szolgáltatások és feldolgozóipar támogatottságával 
(Horváth Gy. 1998b). Ezen irányítást végző intézményrendszerre, a hazai törekvések által is jól 
tükrözött decentralizáció jellemző. 
 
A Magyarországon szükséges legfontosabb intézkedések: 
- a regionális politikát az általános gazdaságpolitikába ágyazva kell kidolgozni, 
- a tervezési és fejlesztési elképzeléseket az egész országot lefedve célszerű kialakítani (ez nem 

jelenti az erőforrások homogén elosztását!), 
- az ágazati és regionális célok között folyamatos tervezési és végrehajtási kapcsolatot és 

visszacsatolást ajánlott biztosítani. 
 
Az Európai Unió támogatásai a magyar gazdaságpolitikai döntéshozatali folyamatokba 
bizonytalanságot és feszültséget lopnak be. Hiszen akár logikusnak tűnhet azon fejlesztések 
elodázása, amelyek később az Unió Strukturális Alapjaiból is finanszírozhatók lesznek, vagyis a 
legfejletlenebb régiók lemaradásának csökkentését, infrastrukturális felzárkóztatását kellene 
késleltetni. A másik oldalon viszont a területi konfliktusok kiéleződése jelenne meg (Illés I. 1997b). 
A megoldást az jelenti, hogy az Unió a csatlakozás előtt álló országok számára előcsatlakozási 
alapokat hozott létre, melynek következtében a Közösség támogatásai 1 főre vetítve a jelenlegi 
hazai támogatásoktól eltérően kiegyenlítettebbek. Ez annak a természetes következménye, hogy a 
nemzeti területfejlesztés csak az országos átlaghoz viszonyított elmaradottságot tekinti, viszont az 
Unió szemszögéből hazánk egésze - a csatlakozásra váró országoknak megfelelően - elmaradott 
minősítést kap (1. táblázat). 
 

1. táblázat: Az 1 főre vetített GDP alakulása a csatlakozó országokban (2002) 
Megnevezés Vásárlóerő-paritáson számolt 1 főre eső GDP 

Európai Unió átlaga=100 

Lettország 35% 
Litvánia 39% 
Lengyelország 40% 
Észtország 42% 
Szlovákia 48% 
Magyarország 57% 
Csehország 60% 
Málta 57% 
Ciprus 73% 
Szlovénia 74% 

Csatlakozók összesen 46% 

Forrás: Eurostat, 2003 
 

A román területfejlesztési koncepciót 1997-ben fogalmazzák meg (Carta Verde), anélkül, hogy a 
régiókat a területfejlesztés alapegységeként pontosan meghatároznák. Romániában a 
területfejlesztés alapvető célja, hogy "ösztönözze az interregionális, a belső, a nemzetközi és a határ 
menti együttműködéseket, valamint az eurorégiókat, illetve a fejlesztési régiók közreműködését az 
európai területi munkamegosztásban, a két vagy többoldalú kapcsolaton alapuló projektek 
megvalósítását elősegítő intézmények elterjedését az ország által aláírt nemzetközi 
megállapodásoknak megfelelően" (151/VI. 15/1998 román területfejlesztési törvény 2d). A 
regionális politika alapegysége a fejlesztési régió, mely a román jogalkotást tanulmányozva, 
véleményem szerint a régiókat meghatározó alábbi elveken nyugszik: 
- a területi problémák feltárásának iránya, 
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- különböző típusú programok célterületének a kialakítása, 
- regionális fejlesztéssel foglalkozó szakemberek képzése, 
- a régión belüli lakosság együttműködése. 
 
A romániai szakmai közvélemény álláspontja alapján a regionális fejlesztés szereplőinek a 
közreműködése az egész folyamat elején sokkal fontosabb, mint a régió pontos lehatárolása. Egy 
ország régiókra történő felosztása közigazgatási vagy fejlődési szempontok alapján történhet. Az 
egy vagy többszintű adminisztratív szerkezet létrehozásának a célja a demokratikus kormányzás és 
a hatékonyabb kapcsolat megteremtése a nemzeti életvitel különböző jelenségeivel. Az 
adminisztratív felosztás egy alternatíva nélküli törvényes folyamat, amely kialakítja az ország 
adminisztrációs alegységét. Az adminisztrációs felosztás (sok esetben az adminisztrációs egységek 
sokszorozódása révén is) olyan helyzetben is teljesülhet, mely költségmegtakarításon alapuló 
fejlődést valószínűsít, ugyanis az előző állapot kevésbé hatékony.  
 
Romániában az adminisztratív (közigazgatási) egységet viszont továbbra is – az 1920. évi 
békeszerződést követően megváltoztatott - történelmi megyék képezik (Dutkó A. 2000, Kerekes J. – 
Mezei G. 2000). E szervezeti forma hátránya, hogy sok megye van (42, melyben Bukarest is 
megjelenik, a fővárosi besorolás mellett). A regionális fejlesztési igények az adminisztratív 
egységeken túl külön fejlesztési szinteket követelnek meg. A túlságosan kicsi 42 megye ugyanis az 
uniós forrásokból hatékonyan nem támogatható. A fejlődés követelménye tehát a megyéknél 
nagyobb területi egységek megteremtését kényszeríti ki. A 42 megye alapján 8 fejlesztési régió 
kialakítására került sor (5. ábra).  

 
 

Jelmagyarázat:  
1-Nord-Est, 2-Sud-Est, 3-Sud, 4-Sud-Vest, 5-Vest, 6-Nord-Vest, 7-Centru, 8-Bucureşti-Ilfov 
fejlesztési régiók 
 

5. ábra: Fejlesztési régiók Romániában 
Forrás: Bartucz S. et al, 2000 

 

A román területfejlesztési törekvéseket vizsgálva az a határozott álláspontom, hogy a 
makroregionális felosztásnak az a hátránya, hogy csak akkor lehet hatékony, ha az adminisztratív 
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régiók (megyék), amelyek alapján létrejött a fejlesztési régió önkéntes együttműködésre hajlandók. 
Ez az együttműködés viszont nem lehet a kormány kényszerítő határozatának a terméke, de elő 
lehet segíteni, ha a makrorégióban használatos regionális befektetési programokat hatékonyan 
kihasználják, melyek nagymértékben függnek a megyék együttműködési hajlamától. 
 
A fejlesztési régiók meghatározása három jellemző alapján történt (Ministerul Dezvoltarii şi 
Prognozei, 1998): 
1.) A hasonló társadalmi-gazdasági profillal rendelkező megyék meghatározása (15 megyecsoport), 
2.) A működési kapcsolatok, a kommunikációs vagy humán infrastruktúra szerint hasonló 

megyecsoportok fejlesztési régiókba történő összevonása (8 fejlesztési régió), 
3.) A fejlesztési régiókon belül különleges fejlődési problémával (mezőgazdaság, ipar, környezeti) 

rendelkező területek kijelölése (kiemelten fejlesztendő területek). 
 
Az elsődleges szempont a hasonló problémával küzdő városok, illetve községek és falvak 
csoportosítása. A regionális problémák sokszínűsége változatos regionális politikát követel (2. 
táblázat). A fejlesztési régiók a kevésbé fejlett és fejlettebb területek között a területi 
egyensúlytalanságok csökkentésében a legjobb keretet jelentik arra, hogy a regionális fejlesztési 
politikát felmérni és alkalmazni lehessen. 
 

2. táblázat: A regionális politika egységtípusai Romániában 
Adminisztratív egységek A regionális politikában meghatározott területi 

egységek 

Régiók Megyék 

Megyék Fejlesztési régiók: 
Szomszédos megyecsoportok 
jelenleg is integrálódott 
együttműködési formával 

Alrégiók: 
Hasonló fejlődési 
problémával küzdő 
ugyanabból a régióból 
származó szomszédos 
megyecsoportok 

Statisztikai régiók: 
Az adatok begyűjtésére és 
statisztikai elemzésekhez 
használatos területi egységek 

(= Fejlesztési régiók) 

Városok és községek  Kiemelten fejlesztendő 
területek: 

Ipari válságterületek 
Bányavidékek 
Szennyezett területek 

Forrás: Ministerul Dezvoltarii şi Prognozei, 1998 
 

A kiemelten fejlesztendő területek az ipar, mezőgazdaság, munkanélküliség és környezetszennyezés 
problémájával kapcsolatban különleges programok szervezését teszik lehetővé, melyek szereplői a 
kormányon kívül a megyei és helyi önkormányzatok. Az előbbi területek a fejlesztési régiók 
alegységeiként alkalmasak a regionális egyenlőtlenségek mérséklésére. Ezen térségek jelentős része 
a fejlődés szempontjából kedvezőtlen adottságokat hordoz, a gyakran elöregedett, alacsony 
szakképzettségű, alacsony urbanizációs szintű, specifikus tevékenységeket folytató fejlődési 
rendellenességgel rendelkező területek révén. 
 
Véleményem szerint a legsúlyosabb problémát a hagyományos ipari és mezőgazdasági tevékenység 
folytatásából adódó alacsony jövedelmek, a népesség elöregedése, alacsony képzettségi szint, 
illetve a rendkívül elmaradott infrastruktúra képezi. A kiemelten fejlesztendő területek a fejlesztési 
régiókon belül mobil területfejlesztési kategóriát jelentenek, mert a regionális politika e területek 
különböző mértékű fejlődésével rövidebb-hosszabb időtartam alatt a közepesen fejlett, illetve a 
fejlett területek felé történő felzárkózást célozza.  
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A fejlesztési régiók megegyeznek a statisztikai régiók szintjével. A statisztikai régiókra vonatkozó 
adatok nagyon hasznosak a régiók közti különbségek feltárásában. A régiók statisztikai adatokkal 
igazolható kijelölése a regionális programozást alapozza meg.  
 
Románia történelmi fejlődése során több olyan problémával is szembesült, melyek a centralizálás 
helyett a regionális társadalmi és gazdasági fejlődés megvalósítását ösztönözték. E szempontból 
három alapvető célkitűzés emelhető ki (Ministerul Dezvoltarii şi Prognozei, 1998): 
1.) Az Európai Unió előírásaival való jogharmonizáció megteremtése, 
2.) A régiók közti fejlettségbéli különbségek enyhítése, 
3.) A régiókon belül a magasabb fejlettségi fok elérése végett az ágazati tevékenységek integrálása. 
 
Az Európai Unió jogharmonizációjának keretén belül a román gazdaságpolitika egyik legfontosabb 
célkitűzése, hogy lecsökkentse az ország, mint makrorégió és a Közösség legfejlettebb régiói közti 
különbségeket. Ennek megvalósítása szorosan összefügg a jövőbeni uniós csatlakozási szándékkal. 
Ez magával vonja, hogy az ország csatlakozni kényszerül az Unió belső piacát szabályozó 
jogrendhez, illetve fokozatos harmonizációt szükséges kialakítania a tagországokra vonatkozó 
előírásokkal, azzal a gazdasági megfontolással, hogy végül a Közösség valamennyi vívmányát 
átvegyék. Az egységes piac előírásaihoz való csatlakozás hozzájárul a gazdasági reformok 
megerősödéséhez, az ipar átszervezéséhez és a kereskedelemre is ösztönzőleg hat.  
 
 
A csatlakozásra váró országok közös feladata a gazdasági növekedési pálya megteremtése, az uniós 
irányelvek érvényesítése és a területi fejlettségbéli különbségek enyhítése. Nézeteim szerint az 
előbbi szempontok a román regionális politika általános útmutatóját képezik, mely kiemelt 
jelentőséggel bír az ország uniós pénzalapok, azaz a Strukturális és Kohéziós Alapok csatlakozás 
utáni forrásainak a fogadására való felkészítésében. 
 
A történelmi fejlődést végig kíséri az eltérő természeti és humán erőforrásokon nyugvó társadalmi, 
gazdasági és kulturális sokszínűség. Az előbbi megállapítás egyenes következménye, hogy a 
mezőgazdaság, mint gazdasági potenciál jelen van azokban a régiókban, ahol a természeti 
adottságok megfelelőek voltak (talaj, éghajlat, domborzati viszonyok stb.), a nehézipar az 
ásványkincsekre települ (szén, vasérc stb.), a szolgáltatási ágazatok pedig a közigazgatási 
központokban tömörülnek. A határ menti régiók a határon átnyúló kommunikáció és szolgáltatások 
előnyét és lehetőségét élvezik (Arad, Temes, Bihar). A munkaerőpiac e fejlettségbéli különbségek 
elmélyítése és enyhítése irányába egyaránt hathat. A nagy ipari központok és a szolgáltatásokat 
magukba foglaló nagyvárosok legtöbbször sokkal fejlettebbek, mint a hagyományos, fejletlen 
infrastruktúrával rendelkező, periférikus agrár területek. A regionális gazdaságfejlesztés célja ezen 
tradicionális különbségek mérséklése, vagyis a regionális egyensúly helyreállítása. 
 
Romániában 1989 után nem fogalmazták meg a regionális fejlesztési politikát, pedig nagyon fontos 
lett volna a makroregionális és ágazati politikai eszközök regionális szempontok szerinti figyelembe 
vétele is. A román jogalkotást vizsgálva pozitívumként emelem ki a hátrányos területekre 
vonatkozó specifikus programok kidolgozását (Nyugati-Kárpátok, Duna-delta, Giurgiu, Botosani, 
Vaslui). Ezek az intézkedések viszont nem a tartós gazdasági felzárkóztatást szolgálták, csak ad hoc 
jellegűek voltak, az egész országot átfogó regionális fejlesztésnek lényegesen kisebb szerep jutott. 
Napjaink alapvető követelményének tekintem, hogy a regionális fejlettségbéli különbségek 
enyhítése és további fokozódás megakadályozása az ország regionális politikájának az egyik 
alapköve legyen.  
 
A regionális fejlesztés szempontjából meghatározó jelentőségű az ágazati tevékenységek 
integrációja. A regionális politika ugyanis azon tevékenységek összessége, amelyek adott régió 
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társadalmi-gazdasági fejlődését befolyásolják. Rendkívül gazdag területet fog egybe, az oktatástól, 
a munkaerőpiac reformján, az infrastrukturális fejlesztéseken, a környezetvédelmen, a külföldi 
működőtőke vonzásán, a kis-és középvállalkozások fejlesztésén keresztül a fejlett technológiák 
átvételéig.  
 
A rendszerváltó Románia egy olyan helyzet elé került, amelyben választania kellett, hogy az egyes 
reformtípusok közül melyiket alkalmazza. Felvetődött a sokkterápia lehetősége (Kósa A. L. – 
Martini R. 2001), mely Lengyelországban és Csehországban valósult meg, illetve a lassú, 
lépcsőzetes változtatások bevezetése Magyarország és Szlovákia példáját követve. Az ország az 
utóbbi modell, tehát a fokozatos átalakulás mellett döntött (Vogel S. 1998). Az 1996. novemberi 
választások után a Világbankkal és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) szervezetével folytatott 
tárgyalásokon a két nemzetközi szerv a sokkterápiát javasolta a gazdasági válságból való 
hatékonyabb kilábalás végett (Novák T. 1999). Ismerve és folyamatosan nyomon követve Románia 
gazdasági állapotát, leszögezhetem, hogy az eredetileg felvetett lassú átalakulás, gyakran rendkívül 
nehézkes útján jár az ország. Az 1990-es erőteljes gazdasági visszaesés részben a gazdasági 
stabilizáció és szerkezetváltás elkezdésére, valamint folytatására, részben az exportpiac 
beszűkülésére vezethető vissza. A kiegyensúlyozott gazdasági növekedés megteremtése - Nyugat-
Európa jelenlegi válságjegyei mellett - rendkívüli teljesítményt követel az országtól.  
 
1.6. A magyar és román területfejlesztési intézményrendszer  
 
Az 1996. évi Területfejlesztésről és területrendezésről szóló XXI. tv. az Európai Unió regionális 
politikájának megfelelően jelentős teret ad a régiószervezésnek. A területfejlesztési törvény révén a 
területfejlesztés potenciális szereplőit átfogó intézményrendszer kialakítása szükséges. Alapvető a 
decentralizáció, koordináció és az érdekegyeztetés elvének az érvényesítése, azaz az 
intézményrendszer vertikális és horizontális tagolása. A decentralizáció következtében a helyi 
problémamegoldás kerül előtérbe és az állam szerepe e helyi kezdeményezések támogatására és az 
esélyegyenlőség feltételeinek kialakítására korlátozódik (Szigeti E. 2000). Az Országos 
Területfejlesztési Koncepció konkretizálja a régiók számát. A területfejlesztési törvény 1999. évi 
módosítása további pontosítások mellett fokozatosan visszaadja a megyék kezébe a három évvel 
korábban elvesztett társadalmi-gazdasági pozíciókat (Illés I. 2001). A Megyei Területfejlesztési 
Tanácsok hatáskörének kiszélesítése az alábbiakban jelenik meg: 
- ismét a megye dönt a pénzeszközök felhasználásáról és a fejlesztések megvalósításáról, 
- a vidékcentrikusság miatt a Megyei Földművelésügyi Hivatalok vezetői a Megyei 

Területfejlesztési Tanácsok tagjai is egyben, 
- a területi államigazgatási szervek, illetve a közigazgatási hivatalok vezetői is az állandó 

meghívottak között vannak, 
- a Gazdasági Kamarák és a Megyei Munkaügyi Tanácsok képviselői szintén együttműködnek a 

Megyei Területfejlesztési Tanáccsal (Rechnitzer J. 2001). 
 
A kormány a területfejlesztési politika és intézményrendszer olyan összehangolásában vesz részt, 
ami a Közösség regionális politikájával való kompatibilitást lehetővé teszi. Feladatai között szerepel 
a határ menti, valamint a nagytérségi regionális együttműködés ösztönzése is. A kormányzati 
döntések előkészítése az Országos Területfejlesztési Tanáccsal szoros kapcsolatban álló 
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium feladata. Az Országos Területfejlesztési Tanács 
és a mellette működő Országos Területfejlesztési Központ az ágazatok közötti koordinációt 
biztosító szervezetek (sajnos ez és a területi koordináció is kiforratlan Magyarországon). 
 
A tervezési-statisztikai régiók mellett tehát a régiót alkotó megyék Regionális Fejlesztési Tanácsok 
általi irányítása is létezik. E tanácsok illetékességének a NUTS 2 szinthez igazítására szükséges 
törekedni. Ehhez a jelenlegi területfejlesztési törvényt módosítva a régiók tanácsai kormányzati és 
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területi érdekegyeztetés szerveiként léphetnek fel és feladataik egyértelműen lehatárolódnak. Fontos 
az Országos Területfejlesztési Koncepcióban használt tervezési-statisztikai, funkcionális és program 
régiók, valamint az intézményrendszer kapcsolatának a lehatárolása. A Regionális Fejlesztési 
Tanácsnak saját forrásokkal szükséges rendelkezzen. Alapvető követelmény, hogy a 
területfejlesztési újraelosztás elsősorban a régiókat érintse, az Európai Unió támogatásaihoz 
hasonlóan. A megyék szerepét a települési és kistérségi önkormányzati infrastrukturális források - a 
méltányosság és a kiegyenlítés figyelemben tartásával - elosztására célszerű korlátozni (Enyedi Gy. 
1991). Miután az Unió regionális politikájában a nagyvárosok kitüntetett szereppel bírnak, 
hazánkban is javasolt a megyeszékhelyek és megyei jogú városok aktivitásának fokozása a 
Regionális Fejlesztési Tanácsokban (Zongor G. 1999).  
 
A Megyei Területfejlesztési Tanácsok a régiók tanácsai mellett működnek anélkül, hogy 
bárminemű alá-fölérendeltségi viszony alakult volna ki. A Megyei Területfejlesztési Tanácsokkal 
kapcsolatban gond a jogi státusz bizonytalansága, ugyanis a tanács kizárhatja azokat a településeket 
a pályázatokból, amelyek egyetlen társulásnak sem tagjai. A hatékonyságot és az olajozott 
működést fékezi a szükséges szakemberek hiánya. A pénzeszköz-gazdálkodás folyamatos és 
utólagos ellenőrzésére minden döntéshozási és forráselosztási szinten hatékony monitoring 
rendszert célszerű kialakítani. Az alulról építkezés elvének (Enyedi Gy. 1994) megfelelően 
ösztönözni kell a megyék közötti társulást, ezáltal a partnerségi kapcsolatokban az önkormányzatok 
mellett, azok regionális integrációja is szükséges.  
 
A hazai területfejlesztési politika alapelemei a kistérségek, melyek elsősorban akkor részesülnek 
kormányzati támogatásban, ha a területfejlesztési törvény által előírt szervezeti formában és 
nagyságrendben alakulnak, elkészítik a térség területfejlesztési koncepcióját, és gazdasági 
erőfeszítésük a helyi erőforrások kiaknázására irányul. A hazai területfejlesztési 
intézményrendszeren túl a célok és gazdasági eszközök módosítása is szükséges ahhoz, hogy 
ténylegesen kompatíbilis regionális politikáról beszélhessünk. 
 
A megye kontra régió hatalmi harcban (Kovács T. 1999) óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy 
szükséges-e az Unió által meghatározott NUTS 2 szint közigazgatási megfeleltetése. Az utóbbi, 
tehát önkormányzati régiók nem képezik az Európai Unió közös jogának tárgyát (Szigeti E. 2001). 
A szakmai gyakorlat szerint, viszont a nyugat-európai integráció pozitívan értékeli, ha a statisztikai-
tervezési térstruktúra egybeesik a területi-közigazgatási térszerkezettel. Az előbbiek miatt úgy 
vélem, hogy egy olyan normatív régiórendszer kialakítása célszerű, mely ötvözni képes az 
adminisztratív, az önkormányzati és a tervezési-statisztikai régiót (6. ábra) 
 

Adminisztratív régiók  Tervezési-statisztikai 
régiók 

 Önkormányzati régiók 

Dekoncentrált 
államigazgatási egységek 

 A területfejlesztés 
nagytérségi egységei 

 Nagyobbak a megyei 
önkormányzati 

egységeknél 

A régió közigazgatási kategóriaként az Alkotmánynak is részévé válik. 

 

6. ábra: Régiómodellek Magyarországon 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Hazánk jelenleg a 19 megyének és a fővárosnak megfelelő közigazgatási egységekre tagolódik. Az 
uniós csatlakozás viszont megköveteli az EUROSTAT keretében létrejött NUTS-rendszerbe 
illeszkedő területfejlesztési struktúra kialakítását. A NUTS ötszintű tagolásán belül három (NUTS 
1, 2 és 3) regionális és kettő (NUTS 4 és 5) lokális szint különíthető el. A NUTS 2 szint jelenti a 
társadalmi-gazdasági fejlettség elemzésére szolgáló régiót. A tervezési-statisztikai régiók 
létrehozásának fontosságát az Unió célrendszere és struktúrapolitikája magyarázza. Az utóbbi 
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szerint minden régió elmaradott Magyarországon, mert az 1 főre eső GDP értéke nem éri el az uniós 
átlag 75%-át. A 2000. január 1-jétől hatályos közösségi rendelet értelmében az elmaradott területek 
kijelölése és a programok készítése egyaránt NUTS 2 szinthez kötött. Az 1999-ben eszközölt 
törvénymódosítások megerősítették a területfejlesztési törvényben megfogalmazott regionális 
területi felosztást, meghatározták a régiók intézményi rendszerét, az intézmények feladatait és 
működési kereteit (7. ábra).  
 

Önkormányzati társulások 

 

Megyei és Regionális Fejlesztési Tanácsok* 

 

Országos Területfejlesztési Tanács 
 

*A Regionális Fejlesztési Tanács alapvető feladata a Megyei Területfejlesztési Tanácsokkal partnerségi viszonyban 
együttműködve, a régió gazdasági és infrastrukturális fejlesztése. Tevékenységét - adminisztrációs feladatokat ellátva - 
munkaszervezetek segítik. A Tanács székhelyét az alakuló ülésen választja meg, ha nincs döntés, akkor a kormány 
határozattal jelölheti ki.  

 

7. ábra: A területfejlesztési intézményrendszer struktúrája 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A fejlesztési támogatások legfontosabb területi egységét a régió képezi. Bár már közel egy évtizede 
beszélünk a hazai régiókról, viszont közigazgatási értelemben még mindig nem alakultak ki. A 
csatlakozást követő egyik legfontosabb feladat a regionális közigazgatási szint megteremtése. A 
2000-2006 közötti költségvetési időszakban az Unió regionális forrásainak 70%-át az elmaradott 
régiók gazdasági felzárkóztatására fordítja. A közösségi átlaghoz képest fejletlennek számító ország 
valamennyi régiója jogosult lesz az elmaradott területek felzárkóztatására szolgáló alapokból 
származó forrásokra. További infrastrukturális, közlekedési és környezetvédelmi fejlesztést 
társfinanszíroz az Unió Kohéziós Alapja, melyből hazánk szintén részesül. Az Európai Unió által 
nyújtott keretösszegek elnyeréséhez azonban nélkülözhetetlen a megfelelő minőségű és mennyiségű 
fejlesztési program kidolgozása. A csatlakozóknak 2004-2006 között járó strukturális forrásokból 
12,2%, a Kohéziós Alap 11,6-14,6%-a pályázható meg a jövőben hazánk számára (3. táblázat). 
 

3. táblázat: Hazánknak juttatandó támogatások (millió euróban, 1999. évi árakon) 
Forrás 2004 2005 2006 Összesen 

Strukturális Alap 448 620 786 1.854 
Kohéziós Alap 340 280 374 994 

Összesen 788 900 1.159 2.847 

Forrás: Horváth Z. 2002 
 

Románia területfejlesztésében a CLI/1998. évi területfejlesztési törvény és a kapcsolódó 
kormányrendeletek (634/1998 Kormányrendelet) szabályozó szerepe emelhető ki. Az országos 
területfejlesztési döntéshozó szerv a Nemzeti Területfejlesztési Tanács (979/1998 Kormányrendelet 
a Nemzeti Területfejlesztési Tanács minisztériumi képviselőinek a kinevezéséről és a Nemzeti 
Területfejlesztési Ügynökség szervezeti és működési szabályáról), melynek elnöke a 
miniszterelnök, tagjai a kormányon kívül a régiók azonos számú képviselőiből állnak. A regionális 
döntéshozó szintet a megyei elnökökből és egy, egyéb megyei testületet képviselő tagból álló 
Regionális Fejlesztési Tanácsok jelentik. Az elnökök közül évenként választják meg a 
Területfejlesztési Tanács elnökét és helyettesét, akik automatikusan az Országos Területfejlesztési 
Tanács tagjaivá is válnak. Megyénként létezik Megyei Tanács (69/1991. Törvény a Helyi 
közigazgatásról), melynek elnökét a megyék tagjai közül választják meg. A Tanács a megyék 
társadalmi-gazdasági fejlesztését és a helyi tanácsok tevékenységét irányítja. A Megyei Tanács 
(illetve a településeket közvetlenül - például a Területfejlesztési Alaphoz való hozzájárulás esetén - 
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érintő kérdésekben a helyi tanácsok is) a Regionális Fejlesztési Tanács valamennyi döntését 
jogosult felülbírálni. 
 
Az országos fejlesztési tervek ellátása és az országon belüli koordináció a jogi személyiség nélküli 
Nemzeti Területfejlesztési Ügynökség feladata. Az Ügynökség a kormánynak tartozik felelősséggel 
tevékenységét illetően. A területfejlesztési törvény lehetővé teszi a Regionális Fejlesztési 
Ügynökségek kialakítását is, a regionális szintű operatív feladatok kezelése végett. Az 
Ügynökségek Nemzeti Területfejlesztési Alapja és a Regionális Fejlesztési Alap biztosítja a 
területfejlesztési forrásokat. 
 
Összehasonlítva a hazai és román területfejlesztési intézményrendszert számos hasonló vonást 
fedezhető fel (4. táblázat). Álláspontom szerint a közös uniós csatlakozási igény révén a rokon 
sajátosságok elsősorban az országos és regionális szinten jelentkeznek. A kisebb szinten 
érvényesülő különbséget az eltérő mértékű decentralizációval és a történelmi közigazgatási múlttal 
magyarázom.  
 

4. táblázat: A magyar és román területfejlesztési intézményrendszer 
Szintek és 
egységek 

Magyarország Románia 

Országos 
szint 

Földművelődésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium 

Országos Területfejlesztési Tanács 
Országos Területfejlesztési Központ 

Nemzeti Területfejlesztési Tanács 
Nemzeti Területfejlesztési 
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Forrás: Kulcsár L. 2000 
 

1.7. A regionalizmussal kapcsolatos stratégiai elvek érvényesülése a két országban 
 
A hatékony regionalizmus megköveteli az Európai Unió alapelveinek érvényesítését. 
Magyarországon és Romániában a szubszidiaritás és decentralizáció elvének megvalósítási 
feltételei adottak. A helyi és térségi önkormányzatok elvi mozgástere széles, viszont a pénzügyi és 
decentralizált költségvetési források korlátozó tényezők. Szakmai közvéleményre támaszkodva arra 
a következtetésre jutottam, hogy a két országban a szubszidiaritás az egyik legfontosabb motiváló 
erő a regionalizációhoz. Az elv alapján azonban a területfejlesztési döntések decentralizálására is 
törekedni kell. A központi és a helyi döntéshozók az országos prioritás tekintetében közös 
döntéseket hoznak, tehát a szubszidiaritás integrációs funkciót is magában foglal.  
 
A vizsgált két ország területfejlesztésében három decentralizációs modell képez alternatívát. Az 
első elképzelés eredményezi a legteljesebb decentralizációt, ugyanis a központi és regionális 
szervek közötti munkamegosztás szabályozására koncentrál. A második stratégia alapján a 
regionális politika feladatainak egy része (kivéve tervezés, fejlesztés, végrehajtás, felügyelet, 
finanszírozás) továbbra is a központi szabályozás része marad. A harmadik változat szerint a 
központi és regionális szervek felelősségének megosztása konkrét feladatok szintjén testesül meg 
(Enyedi Gy. – Horváth Gy. 2002). Az erősen centralizált múlttal rendelkező, rendszerváltó országok 
a leggyengébb decentralizációval járó utolsó modellre térnek át. Álláspontom, hogy a 
decentralizációs elv ésszerű mértékének és az együttműködés fő szabályainak betartása fontos, azaz 
a területfejlesztéssel elsődlegesen az önkormányzatoknak célszerű foglalkozniuk, de nem szabad 
figyelmen kívül hagyni, hogy meghatározott feladatok helyi és regionális szinten kevésbé 
hatékonyan oldhatók meg.  
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A partnerség a szervezeti összetétel mellett, a működés és szereplők kapcsolatrendszerében is 
érvényesülő elv, mely lehetővé teszi, hogy a döntések a lehető legszélesebb érdekegyeztetés során 
szülessenek. Az egykori szocialista országok alapvető gondja, hogy a vertikális partnerség helyett a 
megmerevedett hierarchikus függőségi viszonyok élnek. A területi egység önállósága mellett jelen 
vannak a döntési centrumok, az ágazatok ténylegesen centralizált szerepkörei. A közeljövő egyik 
sürgető feladata a partnerségi viszonyok előtérbe kerülése a hierarchia visszaszorulása mellett. A 
horizontális partnerségben célszerű a területfejlesztési szereplők közti kommunikáció fokozása, 
illetve a másik fél céljainak és érdekeinek megértésére irányuló erőfeszítések erősítése. A települési 
szint közvetíthet a régió felé, ugyanis itt már mérsékeltebb a szereplők ismertsége, az 
együttműködések is áttételesek és érdekellentétek is megjelenhetnek. 
 
Az addíció (helyi erőforrások bevonása) követelménye a térségi együttműködésen alapuló, jelentős 
külső forrásokat mozgósító programok támogatását jelenti. Az addicionalitás elvének értelmében a 
Strukturális Alapok által nyújtott támogatások nem helyettesítik a helyi forrásokat, hanem az adott 
célra szűkösen rendelkezésre álló területfejlesztési forrásokat kiegészítik.  
 
A két országban több alap áll rendelkezésre, mely közvetve vagy közvetlenül a területfejlesztéshez 
kapcsolódik. A területfejlesztési alapok zöme területi elv nélkül ágazati érdekeket szolgál. A 
legtöbb alap centralizált, ezért a területi egységek szabad forráshasznosítása nem lehetséges. Más 
alapok dekoncentráltak, vagyis az adott ágazat leosztja területi egységekre a forrást, de a 
felhasználásban merev, központi elvek érvényesülnek. Tehát a koncentráció elvének 
érvényesítésére is több odafigyelés szükséges. A fejlesztés során a leghatékonyabb feladatot kell 
finanszírozni, számolva annak multiplikatív hatásával. A racionalitás keretein belül a kevésbé fejlett 
régiók felzárkóztatása végett viszont módosítani kell a fejlesztési források felhasználását. A 
nyilvánosság és részvétel kettős elvének szerepe a helyi erőforrások bevonása és a nagyobb 
társadalmi támogatottság következtében növekszik a regionális politikában.  
 
Magyar területfejlesztési koncepció 1996-tól létezik hivatalosan, a román Carta Verde-t egy évvel 
később fogalmazták meg. Korábban már készültek ugyan települési szintű koncepciók, de azok nem 
építhetők egymásra, tehát kistérségi vagy regionális szinten nem harmonizálnak. Fontos cél a 
területfejlesztési szereplők egyértelmű kapcsolatrendszere az ismétlődések kiszűrése és az 
egymással ellentétes hatások megszüntetése végett. Ezenkívül összefogás szükséges a regionális 
politikai célok megvalósítására és a területi menedzsment intézmények közös, célorientált 
működtetetésében ahhoz, hogy a programozás elve érvényesülhessen. Az utóbbi elv szerint a 
finanszírozás egy-egy térség legégetőbb problémáit orvosló koherens programokra irányul, vagyis a 
nagyobb térségek fejlesztésére irányuló komplex programok a legfontosabbak. A programozás a 
felülről jövő függőségi viszonyok helyett a támogató együttműködés és decentralizáció 
követelményét is megfogalmazza. 
 
1.8. Régiók és a határon átnyúló együttműködések 
 
Nyugat-Európa II. világháború utáni gazdasági-politikai fejlődésében két új, nemzetközileg is ható 
folyamat jelent kihívást a hagyományos nemzetállami eszmének. A két jelenség egyrészt a 
szupranacionális (nemzetek feletti) integráció, másrészt az ezzel összefüggésben kialakuló 
regionalizmus eszméjével képez potenciális veszélyt az állami szintnek (Soós E. 1999).  
 
Az integráció eszméjének a kialakulása a háborús veszteségek utáni, gyarmataikat elveszített és a 
szovjet hidegháborúval szembesülő nyugat-európai országok kényszerű egymásra utaltságának a 
felismerésével függ össze. A második világháború után került felszínre, hogy a társadalmi-
gazdasági fejlődés okozta problémák meghaladják azt a szintet, amit a nemzetállamok önerejükből 
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hatékonyan tudnának kezelni, ezért valamilyen állandósult formában célszerű intézményesíteni az 
együttműködésüket. A sikeres összefogás azonban megkívánja, hogy az integrációban érintett 
nemzetállamok szuverenitásuk egy részéről lemondjanak.  
 
A regionalizmust célszerű a regionalizációtól megkülönböztetni. A regionalizáció ugyanis minden 
esetben felülről irányított, általában a politikai elit kompromisszumainak megfelelően érvényesülő 
folyamat. A regionalizmusnak, mint alulról építkező folyamatnak három alapvető érvényesülése 
különül el. Az előbbiek értelmében „az önrendelkezés alapja egy heterogén népességnek a 
közkultúra és a politikai közösség, valamint a népszuverenitás fogalmai szerinti egységre 
törekvése” (Andreescu, G. 1998). Az etnokulturális regionalizmus a soknemzetiségű országok 
kisebbségeihez kapcsolódik, elsősorban az anyanyelvi kultúra fenntartására, az oktatás biztosítására, 
illetve a politikai autonómia megszerzésére koncentrálva. A politikai regionalizmus az előbbi 
jegyek területi decentralizációval való kiegészülését jelenti. A gazdasági regionalizmus az említett 
két folyamattól elkülönülten is kialakulhat, a strukturális és kohéziós források fogadására alkalmas 
területi egységek létrehozásával. 
 
Az utóbbi gondolat az integráció eszméjével is összefonódott. A kohézió ugyanis napjainkban is az 
európai integráció előfeltétele, megkövetelve a nemzeti és közösségi regionális politikák nagyobb 
összhangját, vagyis a kölcsönös egymásra hatást ösztönözve. A kohézió, tehát a versenyképes 
európai tér, illetve a kialakulásában domináns szerepet játszó innováció terjedésében a legfőbb 
akadályt a területi egyenlőtlenségek, s az ezek függvényeként kialakult centrumok és perifériák 
képezik (CEC, 1999). A regionális politika központi kérdése ezért a periférikus helyzet 
felszámolásával függ össze. 
 
Európa periférikus területeinek jelentős része a határ menti elszigeteltség következtében alakult ki. 
A határ pontos definíciójának a meghatározásával több tudományág is foglalkozik. "A határ 
mindennapi jelentése leginkább az elválasztó vonal, végpont, valaminek a széle tartalomhoz 
kapcsolódik. A matematika szerint valamely térrész határa azon pontok halmaza, amelyek 
tetszőleges környezetében van a térrészhez tartozó és ahhoz nem tartozó pont (a határ maga nem 
feltétlenül tartozik a térrészhez)" (Nemes Nagy J. 1993). "Az államhatár olyan képzeletbeli vonal, 
amely az államok területét egymástól, illetve az állami felségjog alatt nem álló területektől 
elválasztja. A határ tehát mindig különböző nemzetközi jogi helyzetű területeket hivatott egymástól 
elkülöníteni. A nemzetközi jognak nincsenek anyagi, jogi szabályai arra vonatkozóan, hogy egy 
konkrét esetben hol vonják meg a határt. A történelem folyamán a határok kijelölésénél az államok 
különböző elvekre hivatkoztak. Ilyen volt például a természetes (földrajzi) határok elve, a 
történelmi határok elve, a nemzetiségi elv és a népek önrendelkezési elve, vagy egyszerűen a győző 
elve a legyőzöttek felett" (Rechnitzer J. – Nárai M. 1999). "A határ, mint sajátos szerepű társadalmi 
térelem kiemelt regionális kutatási szerepére utal, hogy szinte már önállósult tudományterületnek 
tekinthető a határ mentiség, a határterületek kutatása" (Ratti, R. 1991). E vizsgálatok során a határ 
fogalmát legalább az alábbi négy funkcióval összefüggésben vizsgálják: 
1. a határ elválasztó szerepe (barrier), például az államhatárok, 
2. a határ, mint kapukkal rendelkező szűrőzóna (filter), például a vásárvárosok, 
3. a határ perem funkciója (frontier), például Észak-Amerika kelet-nyugati irányú betelepülése, 
4. a határ összekötő jellege (kontaktus-zóna), például a vámszabad területek. 
 
A regionalizmus fejlődésével egyidőben a határon átnyúló együttműködések kezdeményezése és 
ösztönzése az egyes országok középszintű közigazgatási szerveinek a jogosítványa lett. A határ 
menti együttműködések keretén belül az eurorégiók - új térstruktúrát és jogi szereplőt létrehozva - 
intézményesítik és egyben összekapcsolják a határ menti különböző egységeket. 
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A regionalizációt, vagyis a régióalkotás folyamatát, a közigazgatási hatékonyság növekedése, azaz a 
centrum-periféria konfliktus oldásának az igénye erősítette fel. A feladatok ellátására saját 
hatáskörrel és döntési autonómiával, pénzügyi önállósággal, valamint intézményekkel rendelkező 
decentralizált területi egységeket, régiókat hoztak létre. Az előbbi ismérvek azonban az országok 
régióira érvényesek. Az egyes országokon belül szervezett régiók bizonyítják, hogy a területi 
fejlődés határai nem mindig a közigazgatási határokat követik. Ugyanez a törvényszerűség az 
országhatárok vonatkozásában is jelentkezhet, elegendő a "régiók Európája" eszme bölcsőjére, 
vagyis a nyugat-német tartományok, a kelet-francia régiók és az észak-olasz tartományok határ 
menti kapcsolataira gondolni.  
 
Az Európai Unió több jelentése szerint a határ menti együttműködések célja kezdetben a határok 
létéből származó hátrányok (összehangolt infrastruktúra fejlesztés, határátkelők számának a 
növelése) felszámolása volt, az érintett területek integrált fejlesztési igénye csak később 
jelentkezett. A határon átnyúló együttműködések új regionális együttműködési formát jelentenek, 
amelyekben az egymással kölcsönhatásban álló régiók alkotnak rendszert. Ez a régióközi 
együttműködés képezi az egyesült Európát működtető funkcionális tartalmak alapját. Az európai 
utas fejlődéshez az előbbieken túl a tervezés, programozás és elemzés módszertani összehangolása 
is elengedhetetlen (Rechnitzer J. 1993). 
 
A határok mentén szervezett régióknak a kialakulásában az összehangolt környezetvédelem és az 
innovatív felzárkóztatás igénye került előtérbe. Az eurorégiók az integráció folyamatában a 
Strukturális Alapokból finanszírozható - az integrációt erősítő - források célterületei. A határ és a 
közeli területek gazdasági szerepének a felértékelődése vezetett 1980. május 21-én a Madridi 
Keretegyezmény aláírásához. Az egyezményben próbálták meg először a határ menti 
együttműködések fogalmát konkretizálni. 
 
A határ menti együttműködés az érintett szereplők társadalmi-gazdasági akarata szerint az 
együttműködések valamennyi területére kiterjedhet, ezért az egyezmény megfogalmazásakor 
csupán egy tágabb értelmű definíció megfogalmazására került sor, tehát „…az Európa Tanács célja, 
hogy a tagjai közötti szorosabb kapcsolat létrehozását és az együttműködést elősegítése, …e cél 
megvalósítása szempontjából a határ menti területi önkormányzatok és közigazgatási szervek 
együttműködése fontos lehet olyan területeken, mint a regionális város és községfejlesztés, 
környezetvédelem, közösségi infrastruktúra és lakossági szolgáltatások, illetve a kölcsönös 
segítségnyújtás katasztrófahelyzetekben” (A Területi Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek 
Határ menti Együttműködéséről szóló Madridi Keretegyezmény, Bevezető 3., 4. bekezdés)  
 
Valamint „ …a határ menti együttműködés fogalmába tartozik két vagy több szerződő fél 
joghatóságán belül lévő területi önkormányzatok és közigazgatási szervek között a jószomszédi 
kapcsolatok erősítése és továbbfejlesztése céljából megvalósuló tevékenység, valamint az e cél 
megvalósulását szolgáló egyezmény vagy megállapodás megkötése” (A Területi Önkormányzatok 
és Közigazgatási Szervek Határ menti Együttműködéséről szóló Madridi Keretegyezmény 2. 
cikkely).  
 
 
 
A keretegyezmény aláírását követően több uniós fórumon is megpróbálták a határon átnyúló 
együttműködések fogalmát tovább pontosítani. A rendkívül nehéz vállalkozás kudarcára utal, hogy 
többnyire csak felsorolásokat tudtak adni egy-egy már működő eurorégióra visszatekintve, vagy az 
együttműködés jogi szempontjainak a lefektetésére került sor. A fogalom meghatározásra irányuló 
fórumok két jogi kategóriát, vagyis a kategorizálást és a szétdarabolást vették figyelembe (Hudák, 
V. 1997). 
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A kategorizálás - határ menti együttműködés szempontjából lényeges - egyik jegye a közjog és a 
magánjog elkülönítése. A másik ismérve a nemzetközi és az érintett országok nemzeti jogrendjének 
a megkülönböztetésére koncentrál. A szétdarabolás a konkrét jogviszonyok elemekre bontásával 
biztosítja, hogy minden elem speciális - akár nemzeti - jogrendekhez kapcsolódjon. A szétdarabolás 
jogi szempontból azért jelentős, mert előfordulhat, hogy az Európa Tanács által támasztott 
követelmények nem alkalmazhatók a határ menti együttműködésben érintett összes országra. A 
kategorizálás és szétdarabolás jogi konstrukcióinak az alapul vételével fogalmazza meg a Helyi és 
Regionális Közhatóságok Európai Konferenciája a Regionális Önkormányzatok Európai Kartájának 
tervezetét. A dokumentum elismeri a régiók interregionális és határ menti kapcsolatok létesítésére, 
valamint fenntartására irányuló jogosítványát. Az előbbi kapcsolatok fogalmát a Helyi és Regionális 
Közhatóságok Európai Konferenciája egy korábbi határozata (248/1993) állapítja meg.  
 
A fentiek értelmében "interregionális és határ menti kapcsolat minden olyan tevékenység, amely 
nem okoz közvetlen változást a régió, az állam, vagy az állam lakóinak jogi helyzetében, továbbá 
amely olyan döntéseket, együttműködési megállapodásokat, más régiókkal, helyhatóságokkal 
létesített társulásokat eredményez, amelyek szándéka közös célok elérése, és ezeket a 
megállapodásokat nem a nemzetközi jog irányítja" (Helyi és Regionális Közhatóságok Európai 
Konferenciája 248/1993 határozata). 
 
Az interregionális kapcsolatrendszer a határ menti együttműködések önkormányzati jellegű 
kezdeményezéseire építkezik. Az eurorégió pedig az előbbi formák szervezeti, intézményi 
struktúrájának a kialakítását jelzi. A három fogalom szorosan összefügg és egyben feltételezi 
egymást, ugyanis határ mentiség nem létezhet önkormányzati kezdeményezőkészség nélkül, viszont 
egy stabil, közös együttműködéshez az intézményrendszer kialakítása is elengedhetetlen. Az előbbi 
álláspontom alapján a dolgozatban szinonim fogalomként használom a három megnevezést. 
 
Az eurorégiók, tehát az interregionális együttműködések számának gyors növekedésére utal, hogy 
napjainkban már több mint 100 regionális integrációs megállapodást tartanak nyilván, viszont 
ezeknek csak közel harmada működik ténylegesen, a gazdasági kooperációk száma elenyésző 
(Baranyi B. 2002). Mivel nincs egységes európai jogi eszköze a határ menti együttműködéseknek, a 
kapcsolatok kiépítésében a kétoldalú, illetve államközi megállapodások játszanak meghatározó 
szerepet. Európában a 80-as évektől a határ menti együttműködés a helyi és regionális hatóságok 
elismert cselekedetének számít. A fokozatos, több szakaszban megvalósuló uniós bővítés ugyanis 
az alapító hatok viszonylag egységes gazdasági fejlettségi szintjéhez képest heterogén képet nyújt. 
A kevésbé fejlett területek felzárkóztatása, az Unió regionális politikájához való illeszkedés és a 
határ menti, gyakran eltérő fejlettségű területek, kölcsönös előnyök elvén alapuló összehangolt 
fejlesztése az együttműködési formák tipizálását kényszeríti ki.  
 
Az előbbi szempontok figyelembe vételével az Európai Bizottság dokumentumaiban a területi 
struktúrák négy típusa különül el egymástól. „A” típusúnak számítanak a tartós, integrált határon 
átnyúló struktúrák, amelyek egyben az integráció legmagasabb szintjét képezik.  
 

Az „A” típus jellemzői: 
- regionális és lokális képviseletek, 
- összetett és határ menti kompetencia, 
- integrált, közös határ menti iroda, 
- közös pénzalap, 
- különböző munkacsoportok működése. 

 

A „B” típusú struktúrák speciális határon átnyúló programokkal társított együttműködések. 
Jellemzőik: 
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- korlátozottabb helyi és regionális képviseletek, 
- a speciális programok köré csoportosuló intézményi és pénzügyi háttér, 
- a programfinanszírozás elvének elsődleges szerepe. 

 

A „C” típusú intézmények az összekapcsolt struktúrák szintjét jelentik. Jellemzőik: 
- megosztott intézményi és adminisztrációs háttér, 
- a határon átnyúló tevékenységek és intézmények az integráltság különböző szintjét 

mutatják. 
 

A „D” típusok határ menti információs és konzultációs szerepekkel rendelkeznek. Jellemzőik: 
- rendkívül összetett működési lehetőség, 
- munkaközösségtől az együttműködési megállapodásig terjedő integrációs szempontok 

érvényesülése. 
 
Vannak olyan határ menti övezetek, amelyeket nyelvi, kulturális vagy történelmi tényezők alapján 
kialakult megosztott identitás jellemez. Homogenitással jellemezhető Trieszt az olasz és szlovén 
gazdaság szempontjából, vagy a német-dán határvidék. A magyar-román határ menti 
együttműködésben fontos alapot jelenthet a magyar nyelv. Az államszocializmus évtizedeiben a 
térség etnikai arculatváltása azonban inkább korlátozta a határon átnyúló gazdasági 
együttműködések kiépítését. A rendszerváltást követő magyar-román és magyar-jugoszláv 
együttműködések vezettek végül 1997. novemberében a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió 
kialakításához. 
 
Az Európai Unió strukturális politikájában megjelenő fejlődési szinteknek megfelelően különböző 
célkitűzések megfogalmazása vált szükségessé az Unió belső határ menti területein. Az 1. számú 
célkitűzés a gazdasági és infrastrukturális fejlesztésre helyezi a hangsúlyt, míg a 2. számú célkitűzés 
(és korábban az 5.b is) az ipari szerkezeti válsággal sújtott, munkanélküliséggel jellemezhető 
területek fejlesztésére irányul (5. táblázat). 
 

5. táblázat: Az egyes célkitűzéshez tartozó határ menti területek jellemzői 
1. számú célkitűzés 2. számú célkitűzés 

alacsony jövedelmek erősen szennyezett környezet 
magas munkanélküliség magas munkanélküliség 
agrártevékenység vezető szerepe túlkínálatos szakképzett munkaerő-piac 
infrastrukturális elmaradottág jól felszerelt infrastruktúra 
elvándorlás  
CÉL: infrastruktúra-fejlesztés CÉL: gazdasági együttműködés és 

idegenforgalom fejlesztése 

területi megjelenés 

Írország-Észak-Írország 
spanyol-portugál határ melléke 

német-belga-holland 
francia-olasz határ 

Forrás: Regionális politika: Európa 2000+ alapján saját szerkesztés 
 

E régiók együttműködése általában már a fejlesztésükre bevezetett, határok nélküli Európa eszméjét 
célzó INTERREG programot megelőzi. Az INTERREG az Unió valamennyi belső határát érintő 
közösségi kezdeményezésként jött létre. A 2. célkitűzéssel érintett területek támogathatósága az 
INTERREG „puhább” jellegéből adódóan szélesebb skálán mozog, mint az 1. célkitűzés „nehéz” 
infrastrukturális fejlesztése. A puha jelző a beruházások kevésbé költséges jellegét és a gyorsabb 
megtérülést jelzi, míg a nehéz kifejezés alatt a rendkívül drága, csak hosszú idő alatt és áttételesen 
megtérülő infrastrukturális befektetéseket értjük.  
 
Az Európai Bizottság jelentései alapján azonban a felzárkóztatást elősegítő INTERREG-program 
alábbi fogyatékosságaira hívom fel a figyelmet: 
- Gyenge partnerség és szubszidiaritás miatt nem alkalmazható az Unión belül sem mindenütt, 
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- Rugalmatlan a régióspecifikus jegyekben rejlő előnyök kihasználása területén, 
- Gyakori koordinációs hiány az Európai Unió-országos-regionális programok finanszírozása 

területén. 
 
Az uniós határon átnyúló együttműködések partnerei változatos, rendkívül periférikus (pl. 
Görögország-Balkán) és a legfejlettebb területek (pl. Németország-Svájc) szélsősége között 
jelölhetők ki. A természetföldrajzi jegyek alapján szárazföldi (lásd Kelet-Közép-Európa) és tengeri 
(lásd Mediterránum) együttműködésekről beszélhetünk. Az Unió külső határ menti területeit 
vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (Norvégia, Izland, 
Svájc, Lichtenstein) és az Európai Unió határ menti területeire az intenzív együttműködések és 
magas színvonalú, gyakran kétoldalú megállapodás keretében folytatott kapcsolatépítés jellemző. 
 
A tengeri határok „kivételes” vagy „speciális” területek formájában az Európai Bizottság által 
elfogadott újabb INTERREG (II.) programnak is alanyai. Az együttműködésben a 
környezetszennyezés mérséklése és a tengeri erőforrások – energia-felhasználás, idegenforgalom - 
hatékony hasznosítása az elsődleges cél. Néhány, a „kivételes” esetek közé sorolt tengeri határ 
mentén (angol-francia-belga) mélyebb és szélesebb területet átölelő együttműködés kibontakozása 
figyelhető meg.  
 
A kelet-közép-európai társult országokkal kialakított kooperációknak több problémával kell 
szembesülniük. A piacgazdasági átmenet a gazdasági élet egyensúlyvesztéséhez vezetett. A 
tényleges együttműködés számára megoldatlan problémát jelent az olcsóbb munkaerő, ami az Unió 
határ menti, többnyire szintén periférikus területeire települő vállalkozások áttelepítésével elvileg 
növelheti a Közösség munkanélküliségét. A rendszerváltó országoknak az elavult ipari szerkezettel, 
munkanélküliséggel, az infrastruktúra elmaradottságával és alacsony gazdasági teljesítőképességgel 
kell(ett) szembesülniük. "A határterületek közötti szorosabb együttműködés azonban hozzájárulhat 
a közép-és kelet-európai országokban zajló átalakulási folyamat sikeréhez, ösztönözheti a gazdasági 
tevékenységet a periférikus régiókban, ezzel is támogatva az érintett országok általános gazdasági 
fejlődését" (Európai Bizottság 94/1628 sz. határozata).  
 
E területek népességének az Unióba történő vándorlása szintén nehezíti a kooperációt. "A 
csatlakozó országokban a lakosságnak durván 62%-a él határ menti régiókban, míg az EU-
tizenötökben az előbbi arány körülbelül 15%. Így a határoktól független együttműködés a 
csatlakozó országok között egyike az európai térségfejlesztési politika nagy kihívásainak" (ESDP 
1999). Az előbbi gondok ellenére elsőként a német-lengyel-cseh határon jelentek meg a külső határ 
menti eurorégiók. Kelet-Közép-Európa társult országaival való együttműködések intenzívebbé 
válását szolgálja az 1994 óta bevezetett PHARE CBC kezdeményezés is. A programot először 
1996-ban terjesztették ki a PHARE-PHARE partnerországok együttműködési területeire, mely 
azóta a tanulmány következő alfejezeteinek egyikében is vizsgálandó magyar-román határon is 
hozzáférhető segélyprogrammá vált.  
 
 
 
 
 
1.9. Magyarország az interregionalizmus fókuszában  
 
A globalizálódó világgazdaság tehát az országhatárok lebontása felé mutat. A határok felszámolása 
az Európai Unió országai között már megtörtént. Magyarország az uniós csatlakozásra váró 
országok sorában - földrajzi és gazdasági helyzete miatt - alkalmas Európa keleti és nyugati felének 
az összekapcsolására s ezzel a globális kontinens kialakulásában fontos szerep hárulhat rá. Közép-
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és Kelet-Európa országainak a határok megszüntetése előtt célszerű a határ menti, erősen 
periférikus területeiket a gazdasági növekedés pályájára állítaniuk. A jövő megköveteli a partnerség 
és szubszidiaritás elveinek betartásával a határ menti kapcsolatok erősítését. Magyarország 
eurorégiói között a legelőnyösebb az osztrák határon szervezett West-Pannon Eurorégió helyzete, 
míg a többi interregionális együttműködés közös infrastrukturális, illetve munkahelyteremtő 
programokkal léphet a fejlett eurorégiók sorába. 
 
A világgazdaságban Európa egy, a saját belső kohézióira épülő makrorégiót alkot. A kontinensen 
belül Közép-Európa nagytérségi régiónak minősül, melyet az egyes országok belső régiói és 
határon átnyúló eurorégiói építenek fel. Az európai térségfejlesztés célja a perifériák 
felzárkóztatásával megerősödő kontinens versenyképességének fenntartása mind az Amerikai 
Egyesült Államokkal, mind Japánnal szemben. 
 
Az Európai Bizottság dokumentumai szerint az Unió hosszú távú térségfejlesztése három tényezőn 
alapul: 
- Progresszív gazdasági integráció, 
- A helyi és regionális szervezetek térségfejlesztési szerepének erősítése, 
- Az Európai Unió újabb tagokkal való bővítése. 
 
Az elmúlt évszázadokban megjelenő mesterséges országhatárok gyakran összefüggő tradicionális 
régiókat, etnikai egységeket szakítottak ketté (Enyedi Gy. 2001). Ezen országhatárok alacsony 
népsűrűségű, hanyatló részeivé váltak az egyes országoknak. A határ menti kapcsolatok első lépése 
az érintett országok egymás iránti bizalmának az elnyerése. A bizalom kialakulása időigényes, 
hiszen feltételezi a partner történelmi múltjának, jogi és politikai berendezkedésének, gazdasági 
életének és nyelvének az ismeretét. Kelet-és Közép-Európában a határ menti kapcsolatok felvétele 
jóval óvatosabb kezdeteket mutat Nyugat-Európánál. Nehéz az egykor szigorúan zárt keleti 
országok tényleges együttműködésének kiépítése, viszont elengedhetetlen a periférikus jegyek 
felszámolásának kényszere miatt. Elsődleges cél a határ két oldalán élő emberek közös európai 
jövőt megfogalmazó gondolkodásmódjának a kialakítása. Kelet-Közép-Európa interregionális 
együttműködései a periférikus elszigeteltség felszámolásán túl a gazdasági növekedés 
előmozdítását, közös infrastrukturális beruházásokat, az életszínvonal emelését is magukban 
hordozzák, az integrált Európába való gyors beolvadás követelményének előtérbe helyezésével.  
Az Európai Határ menti Területek Szövetsége (AEBR) a határon átnyúló együttműködések több 
alapelvét nevesíti. A határ menti koncepciók kidolgozásában a legfontosabb a szubszidiaritás és a 
partnerség elvének érvényesítése. 
 
„Európa kontinentális dimenziójának felismerése új távlatokat nyit, de egyben új kihívásokat is 
jelent a területi tervezési politika számára. Ebben az egyre jobban globalizálódó világban az európai 
kontinensnek meg kell tartania és erősítenie kell gazdasági vezető szerepét. Az európai kontinens 
sajátos lehetősége az Európát formáló tájak és kultúrák változatosságában, a kontinens különböző 
területein kialakult kölcsönös támogatásban és együttműködésben, és a Kelet-és Nyugat-Európa, 
valamint Észak-és Dél-Európa közötti növekvő integrációban rejlik, mely lehetőséget jobban ki 
kellene használni.” (ESDP, 1999). 
 
A történelem során mesterségesen kialakított országhatárok az elszigetelt határ menti területek 
fokozódó hátrányához vezettek mind a gazdasági, mind a társadalmi élet területén. A 20. század 
közepétől megkezdődött nyugat-európai integrációs folyamat határon átnyúló közösségi 
szövetségeket alakított ki. A rendszerváltást megelőző időszakban az akkori szocialista országok 
határ menti kapcsolataira is rányomta bélyegét a bürokratizmus (8. ábra). A testvérkapcsolatok 
felvételét a központi hatalom szervei hagyták jóvá, majd a két szomszédos ország vezetősége 
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döntött a kapcsolatok kiépítéséről. A két ország viszonyának függvényében gyakran 
felfüggesztették a kapcsolatokat. 
 

     Af     
              I. 
           2 
            4.a 
     1  5 3 
     II.a 
 
        4.b 
                        Bf 
     5  II.b 
Jelmagyarázat: 
I. országhatár, -II.a „A” ország határ menti régiója, -II.b „B” ország határ menti régiója, 
-Af „A” ország fővárosa,-Bf „B” ország fővárosa,-1-4. a kapcsolatfelvétel lehetőségének lépései,  
-5. normális kapcsolattartás         

8. ábra: A volt szocialista országok határ menti kapcsolatai a ’90-es évek előtt 
Forrás: Tóth J. 1996. 

 

Az 1990-es évek elején történt társadalmi-gazdasági változások következtében előtérbe került a 
hazai határok oldásának lehetősége. Az Európai Unió irányelveinek megfelelő határ menti 
együttműködések sorra szerveződtek Magyarország és a szomszédai között. Napjainkra valamennyi 
szomszédos országgal létezik interregionális együttműködésünk. Az úttörő szerepet, az 1993-ban 
alapított s egyben legnagyobb Kárpátok Eurorégió képviseli (9. ábra). Valamennyi együttműködés 
közös szándéka az egymás iránti bizalom erősítése, a Duna mentén élő népeknél a történelem 
okozta gátak széttörése, ezáltal egy egységes, versenyképes közép-európai gazdasági tér kialakítása. 
Az uniós csatlakozásra váró országok, így hazánk és szomszédai által létrehozott eurorégiók 
„előkészítő” kooperációknak is tekinthetők. A hazánk részvételével született eurorégiók politikai 
környezete ugyanis jelentős eltérést mutat.  
 
Az osztrák-magyar határ menti West-Pannon Eurorégió az Unió intézményes mechanizmusának 
része. Hazánk csatlakozása után óriási előnyt jelent Nyugat-Magyarországnak, hogy az 
interregionális együttműködés révén már 1998-ban megkezdődött az uniós környezetbe való 
beilleszkedése. A régió gazdasági erejét fokozza, hogy Ausztrián kívül Szlovákiával, Szlovéniával 
és Horvátországgal is határos. További előnyt jelent, hogy a közeli Bécs-Pozsony-Győr 
dinamikusan fejlődő térség Közép-Európa befektetési aranyháromszögének számít (B. Papp L. 
2001). 
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9. ábra: A Magyarországot érintő eurorégiók 

Forrás: Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság, 2001 
 

A Kárpátok Eurorégió öt ország közös megállapodásával alakult. A partnerség akadályozó 
tényezője, hogy a határmódosulások következtében elmélyült vallási-ideológiai és geopolitikai 
törésvonal kettészeli. A hegyvidéki és alföldi megyék eltérő gazdasági szerkezettel rendelkeznek. A 
hegységekben hagyományosan a nehézipar uralkodott, melynek a rendszerváltás után elmélyülő 
válsága a munkanélküliség fokozódását eredményezte. Problémát jelent a Nyugat-Európától való 
nagy távolság, ugyanis a külföldi tőke vontatottabban éri el a területet. A Kárpátok Eurorégió 
fellendülését az idegenforgalom jelentheti, hiszen változatos – Hortobágy pusztája, Kárpátok 
vadregényes vonulatai – természeti értékkel rendelkezik, de a rossz földrajzi elérhetőség és 
marketing-tevékenység miatt ma még csak, mint lehetőség emelhető ki. A legfontosabb feladat a 
Kárpátok Eurorégióban a határok elszigetelő szerepének csökkentése, ugyanakkor az eltérő ütemű 
csatlakozás újabb, szigorított határokat állíthat az együttműködés területére.  
 
A szlovák-magyar regionális együttműködést az egyes eurorégiók párhuzamossága és az egymással 
való esetleges rivalizálása veszélyeztetheti, mert a magyar-szlovák határon három, összefüggő 
zónában elhelyezkedő térségi társulást hoztak létre. A társulások több átfedése miatt célszerűnek 
tartom a Vág-Duna-Ipoly Eurorégió, az Ipoly Eurorégió és a Neogradiensis Eurorégió együttes 
vizsgálatát. 
 
A Vág-Duna-Ipoly Eurorégió (1999. július) legfontosabb céljai az összehangolt gazdasági 
fejlesztés, az idegenforgalom fejlesztése, környezetvédelmi együttműködés, közlekedés-fejlesztés 
és közös projektek kidolgozása. Az Ipoly Eurorégió (1999. november) létrehozását 
környezetvédelmi szempontok eredményezték. Ennek megfelelően az eurorégió legfőbb céljai a 
környezetszennyezés mérséklése, a hulladékkezelés és visszaforgatás, valamint a szennyvíztisztítás. 
Az egyik legsikeresebb program a Budapest-Krakkó között összeköttetést teremtő „Borostyánkő 
út”. Az eurorégió elsődleges szempontja a fenntartható fejlődés biztosítása, ami az ökoturizmusnak 
is kedvez. Az együttműködés középpontjában az Ipoly folyó és környezetének korszerű 
rehabilitációja áll. A Neogradiensis Eurorégió (2000. március) az Ipoly Eurorégió kiegészítéseként 
született. Legfőbb szabályozási területei a gazdasági teljesítmény fokozása, a munkanélküliség 
enyhítése, a helyi természeti erőforrások hasznosítása, a K+F tevékenység fejlesztése és a 
kereskedelmi kapcsolatok erősítése. A magyar-szlovák határ mentén egyaránt periférikus területek 
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alakultak ki. A magyar oldalon hagyományosan alacsony színvonalú mezőgazdaság, a nehézipar és 
a bányászat válsága tovább növelte az elmaradottságot. A munkanélküliségi ráta 10%-nál 
magasabb. A szlovák depresszióban meghatározó a gazdasági központoktól való távolság, ezért 
kitüntetett szereppel bír a határ menti fekvésből adódó „zsákutca-jelleg” felszámolása a határ két 
oldalának gazdasági összefogásával. A térségbe irányuló külföldi működőtőke-befektetés előnyei 
között említhetjük, hogy Nógrád kiemelten támogatandó megye az erős munkanélküliség és 
infrastruktúra elmaradottsága miatt, az adókedvezmények, az olcsó munkaerő, a kedvezményes 
telekvásárlási feltételek, a helyi és központi források elérhetősége, illetve a PHARE és INTERREG 
források lehívhatósága a határ menti fejlesztésekhez kapcsolódik. Az ugyancsak magyar-szlovák 
határon szerveződött legfiatalabb Sajó-Rima Eurorégió 211 szlovák és 124 magyar településen 
közel 1 millió főt tömörít. 
 
 
A Duna-Dráva-Száva Eurorégió érdekessége, hogy egy bosnyák, hazánkkal nem is szomszédos 
kanton is a tagja. Az utóbbi interregionális együttműködés a páneurópai közlekedési folyosók 
területfejlesztő és logisztikai szerepére helyezi a legnagyobb hangsúlyt. A közlekedés-fejlesztésen 
belül kiemelt a Duna és Dráva-mellékének az újjáépítése, valamint az Adria-kőolajvezeték 
hasznosítása. A gazdasági kapcsolatok fejlesztésében a közös vállalatok létrehozása, a kereskedelmi 
kötelékek erősítése, egymás jogi, pénzügyi szabályzatának a megismerését tartom a legsürgősebb 
feladatnak. 
 
A Bihar-Bihor Eurorégió (2003. május 7.) közel 60 települést és 200 ezer főt foglal magába. 
Összekötő kapocs a közös történelmi múlt, a családi és gazdasági kapcsolatok, melyek 
hatékonyságának a javítását célozza az eurorégió. Az interregionális együttműködés alapvető célja a 
vadászat, a turizmus és a gyógyászat közös pályázati forrásokon alapuló fejlesztése. A határ menti 
együttműködés a hazai Hajdú-Bihar és a román Bihor megye érintett településeinek a 
kiegyensúlyozott gazdasági fejlesztését célozza meg. Az eurorégió Tanácsának működésében a két 
megyei közgyűlés elnöke, valamint Debrecen és Nagyvárad polgármestere vesz részt. A Tanács elé 
kerülő döntések előkészítését az Elnökség végzi, melynek a munkáját Titkárság segíti. 
 
A Dráva-Mura Eurorégió (2000. szeptember 9.) a szlovén, a horvát és a magyar hármashatáron 
szerveződött interregionális együttműködés. Feladatai között szerepel a közlekedés fejlesztése, az 
V. páneurópai folyosó kialakítása, valamint kishatárátkelők nyitása. 
 
A határon átnyúló regionális együttműködések közül az 1997. november 21-én aláírt Duna-Körös-
Maros-Tisza (DKMT) Eurorégiónak hasonló, de mégsem azonos a helyzete a már klasszikusnak 
számító Alpok-Adria Munkaközösségével. Analóg, hiszen több ország határ menti együttműködését 
szorgalmazza; más, mert egyetlen uniós ország sem tagja az interregionális szerveződésnek. 
Gyakran hangzik el "sosem lesz itt Európa". Valóban: kevés a helyi tőke, magas a munkanélküliség, 
szennyezettek a vizek... és folytathatnánk a megoldásra váró problémák sorolását. 
 
Az eurorégió Délkelet-Magyarország, a szomszédos szerb és román területeken húzódik (10. ábra). 
Természetföldrajzát tekintve egységes képet nyújt az Alföld részeit alkotó Békés-Csanádi löszhát, 
Bánát, Bácska és a peremvidékek, melyek történelme is szorosan összefonódik. Az etnikai 
összetétel korántsem mutat homogén arculatot. A török hódoltságot követően - a Rákóczi-
szabadságharc alatti megtorpanás után - a hajdani magyar, lakatlanná vált területek benépesítése 
hatalmas méreteket ölt. A belső vándorlásban a magyar és a szlovák jobbágyok vettek részt. Ekkor 
keletkeztek az Alföld és a Temesköz szlovák szigetei. A bécsi kormányzat szervezett telepítése 
katolikus németeket hozott a térségbe. 
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10. ábra: A Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió 
Forrás: Balogh T. 1997 

 

A bevándorlók közül legtöbben románok érkeznek Erdélybe és az Alföld keleti peremére. A 
szerbek egy tömegben, fegyveres határőrként telepednek le a Bácskában. Az erőteljes gazdasági 
fejlődés az etnikai konfliktusokat tompítja, de a nemzetiségek közötti évszázados feszültséget nem 
sikerül elfojtani. A világégések idején és követően a protekcionista gazdaságpolitika is kedvező 
talajt szolgáltat a nacionalizmusnak. A tényleges nemzetiségi ellentét kisebb ott, ahol régóta 
személyes kapcsolatban élnek a különböző népcsoportok. 
 
A térség társadalmi-gazdasági életének fájó pontja a trianoni békeszerződés. Ennek megértéséhez 
elég a 19. század '60-as éveihez visszakanyarodni, amikor a Pest központú - hazánk közlekedését 
ma is meghatározó - centrális vasúthálózat és a peremvidékek transzverzális vasútrendszere 
kialakul. Említést érdemel az alföld-fiumei vasút az 1880-90-es évek vasútépítési konjunktúrájának 
eredményeként. A nagy tömegű és olcsó áruszállítás lehetősége fellendíti a régió helyi 
erőforrásokra építő élelmiszeriparát (Arad malomipar, Szeged Pick szalámigyár stb.). A tőkés 
gazdasági fejlődés kedvez a bankok és egyéb pénzintézetek megjelenésének is a térségben. A múlt 
század végéről a fellendülés számos, a régió nagyvárosainak arculatát meghatározó, a 
polgárosodásra valló köz- és lakóépületet hagyott örökül. 
A trianoni határrendezés azonban rányomja bélyegét a későbbi fejlődésre. Korábbi szállítási 
útvonalakat átvágva, a transzverzális vasútvonal is elveszíti gazdasági pozícióját. Számos 
feldolgozóipari üzem - nyersanyagbázisának elvesztése, illetve jelentős csökkenése miatt - 
kapacitás kihasználatlansággal küszködik. A hagyományos termelési-szállítási kötelékek 
megszakadnak. Újra kell szervezni a gazdasági életet, de az elmúlt nyolc évtizedben nem lett olyan 
erős külön-külön a három országba szakadt terület, mint a századforduló egysége. A Duna-Körös-
Maros-Tisza Eurorégió megalapításával, a régi, már-már feledésbe merült kapcsolatok 
újraélesztésével a felzárkózás hatékonyságának a fokozása a cél (Mészáros R. 1997). Az európai 
normáknak megfelelő fejlődéshez szükséges szellemi potenciált a régió három nagyvárosa: Szeged, 
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Temesvár és Újvidék fémjelzi. E városok egyetemei összefonódva a tömegkommunikációval 
jelentős szemléletformáló szerepet birtokolnak. 
 
Hasonló gazdasági adottságokkal rendelkezik mindhárom terület, ezáltal a regionális 
együttműködésnek kedvez, hogy legalább a közepesen fejlett kategóriába tartoznak. Az 
együttműködéshez mindhárom országban ajánlatos a helyi, regionális államhatalmi és önigazgatási 
szervek politikai támogatottság melletti közreműködési szándékának a megnyerése, valamint a 
nagytérségi kapcsolatrendszeren belül a kistérségi igényeknek megfelelő együttműködési formák 
megtalálása is. A határon átnyúló együttműködés elengedhetetlen kelléke a helyi modernizáció, a 
gazdasági és humán kapcsolatok stabilitása mellett. Ugyanakkor az eurorégió tagjai saját országuk 
jogrendszere alapján járnak el. Önálló jogi személy, közigazgatási egység, új kompetencia; és a 
működés során az érintett országok külpolitikájával szemben álló határozatok sem születhetnek. 
Más megközelítésben az állam külpolitikai kapcsolatrendszerének szerves része a határ menti 
együttműködés. Gazdasági tartalma az Unió négy szabadságelvével azonos, tehát a tőke, az áru, a 
szolgáltatások és a munkaerő szabad áramlásának a feltételeit mozdítja elő. Nem szabad 
megfeledkezni a bizalomerősítés és konfliktus-megelőzés kiemelt szerepéről sem, e vegyes 
etnikumú területen. 
 
A régió - Nyugat-Dunántúllal ellentétben - egyetlen fejlettebb, piaci mintákat adó európai régióval 
sem határos. Az együttműködés kezdeményezői főleg egymásra és önmagukra számíthatnak, de az 
Unió által diktált fejlesztés tőkeerős intézményi- és magánbefektetés célpontjává teheti a régiót. Az 
eurorégió természeti adottságainak megfelelően, hagyománya a mezőgazdasági tevékenységnek 
van. A közeljövőre az európai mércével is versenyképes termelési szerkezet, technológia és 
minőség kialakítása hárul. A nyugati piacokon exportképes, hézagpótló, ínyencségként eladható 
termékekre célszerű specializálódni a feldolgozási- és értékesítési rendszer kiépítése során, viszont 
a belső piac igényeit kielégítő mennyiség és áruszerkezet megtalálása sem elhanyagolható 
szempont. Az exporthoz a nyugat-európai akkreditálásnak megfelelő rendszer megteremtése 
szükséges. A térségben az agrárágazat innovációs lehetőségei, a fajfenntartással, vetőmag 
szaporítással, nemesítéssel és biotechnológiával kapcsolatos egyéb kutatások eredményei jól 
hasznosíthatók. Az ipar önerőből képtelen a megújulásra. A hagyományos és kedvezőbb helyzetben 
lévő élelmiszeriparban a fejlesztéshez jelentős tőkebevonásra, vagy multinacionális cégek 
letelepítésére van szükség. A K+F tevékenység szélesítése a versenyképes elektronikával, 
műszergyártással, vegyiparral és biotechnológiával minősíthető a leghatékonyabbnak. 
 
A határ menti együttműködésben nélkülözhetetlen az infrastruktúra fejlesztése. Ezen belül a 
kontinentális kelet-nyugati irányultság jelentőségének növekedése a vasúti, vízi, energia és 
távközlési rendszerek fejlesztését igényli. A vasúti közlekedésben elegendő a Trianon előtti és mai 
vasúthálózat rendszerének az összehasonlítása... A szerb vasút (CIP) 1992-ben kidolgozott egy, a 
Szeged-Temesvár közötti hiányos vasútvonal újjáépítését is tartalmazó, vasúthálózat-fejlesztési 
koncepciót (Balogh I. 1997). E fejlesztésben az apátfalvi híd újraépítésével a román fél is érdekelt. 
A hazai vasútfejlesztési tevékenységnél a profitcentrumok kialakítására, az ún. regionális vasúti 
egységek alapítására, a határ menti együttműködés a növekvő forgalom lehetőségét teremti meg. Az 
Unió krétai konferenciáján megjelölt főközlekedési utak közül kettő a térségen vezet át. Jelentős 
fejlesztés az M5-ös autópálya hiányzó szakaszának a megépítése, az 5. és 47. számú főút 
összekapcsolása, és a kelet-nyugati forgalmat lebonyolító 43. számú főút tehermentesítése, valamint 
autópályaként a román autópálya-hálózathoz (Budapest-Bukarest autópálya) csatlakoztatása 
(Tanács I. 1997). Fontos a városokat elkerülő és tehermentesítő új úthálózat kialakítása. Az 
autópályákból és autóutakból álló gyorsforgalmi úthálózat a „krétai közlekedési folyosók” részeként 
nemcsak hazai és határ menti, hanem nemzetközi közlekedési érdekeket is megtestesít. Az egyéb 
ágak közül a vízi közlekedésben a kelet-nyugati irányú Duna-Tisza-csatorna megépítése teremti 
meg a nemzetközi hálózatba való bekapcsolódást. A regionális légi közlekedésben Szeged-
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Temesvár és Szeged-Újvidék közötti próbálkozások nem vezettek komolyabb eredményre. A 
kombinált szállítás a hiányzó infrastrukturális elemek pótlását is jelentheti, a környezet- és 
természetvédelmi szempontok mellett. Indokolt a Kiskundorozsmán meglévő és jól bevált Ro-La 
terminál II fejlesztése, ezáltal egy logisztikai központ kialakítása. 
 
Az eurorégió társadalmi-gazdasági együttműködésének nélkülözhetetlen kelléke a határátkelők 
számának növelése és korszerűsítése. A közelmúltban adták át a nemzetközi forgalomnak a 
Battonya-Tornya, Méhkerék-Nagyszalonta, valamint Kiszombor-Csanád közötti átkelőket (de 
legalább 20 kilométerenkénti átkelési lehetőség szükségeltetne az önkormányzatok eredményes 
együttműködéséhez!).  
 
A környezet- és természetvédelem területén kizárt az együttműködés elhanyagolása. A víz, talaj és 
levegő szennyezése nem korlátozható egy-egy ország területére, hanem az eurokonform 
környezetvédelem megvalósítása összefogást igényel.  
 
A kulturális együttműködés a szomszédos országok egyetemeinek áthallgatási lehetősége mellett, a 
PhD-képzés és egyéb programokban (PHARE, TEMPUS) történő közös pályázati lehetőségek 
skáláját tárja fel. A regionális média megteremtése (három nyelven) az emberbaráti kapcsolatok 
erősítésében, azaz a társadalmi együttműködés megalapozásában létfontosságú. 
 
Európa nyugati részén évtizedek óta hatnak az integrációs törekvések, melyek a szocialista rendszer 
felbomlása után (KGST megszűnése) keltették fel hazánk és szomszédaink európaiságának az 
igényét. „A regionalizáció európai gyakorlatának, a térségi, történelmi, gazdasági, környezeti, 
kulturális egymásrautaltság kérdéseinek áttekintése, a szomszédos államok, népek között kialakult 
kapcsolatok és ezek fejlesztési lehetőségeinek számbavétele után megállapítható, hogy  
- a jól előkészített, 
- a résztvevők igényeit és lehetőségeit felmérő, 
- a rövid- és hosszú távú prioritásokat mielőbb meghatározó, 
- a nemzeti kormányokkal jó kapcsolatot fenntartó, 
- az Európai Unió támogatását élvező, a külső pénzforrások felhasználása mellett hosszú távon 

belső pénzügyi forrásokat kialakítani tudó, önkormányzati és civil alapokon álló regionális 
kooperáció sikere esetén az érintett népek és országok közötti történelmi megbékélés itt, ebben a 
térségben, regionális szinten konkrét példák által valósulhat meg” (Balogh T. 1997). 

 
Az 1980-as évektől az Egységes Európai Piac, illetve az egykori szocialista országok 
rendszerváltása a határ menti együttműködések előtt új távlatokat nyit. Az Európai Unió regionális 
politikája tovább ösztönzi az interregionális együttműködéseket. A nyugat-európaihoz hasonló 
„régiók” születnek a kelet-közép-európai országok határ menti térségében is. A határ menti 
kapcsolatok lényegét az érintett területek összehangolt – a projektek megfogalmazásától a 
kivitelezésig tartó – tevékenysége jelenti. Az együttműködések Európai Határ menti Területek 
Szövetsége és Európai Bizottság által elfogadott alapelvei szerint a partnerség elve a vertikális és 
horizontális partnerség egyidejű érvényesítésével a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió 
működésében is létfontosságú (11. ábra). 
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Vertikális Együttműködések                                                                Horizontális Együttműködések 

11. ábra: A vertikális és horizontális partnerség 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A szubszidiaritás elve „alulról felfelé történő építkezés”-t jelent, vagyis központi gondolata, hogy a 
problémás területeken helyben szülessenek a megoldást célzó intézkedések (12. ábra). A határ 
menti fejlesztési koncepciók, stratégiák kidolgozása általában a határ menti területek SWOT-
analízisének kidolgozásán nyugszik (6. táblázat). 
 
 
 
 
         Elnökök Fóruma 
 
Helyi szint és érdekképviselet              Munkaszervezet           Nemzeti Szint és Európai Unió 

 

12. ábra: A szubszidiaritás a DKMT szervezetében és feladatrendszerében 
Forrás: saját szerkesztés 

 

6. táblázat: A DKMT SWOT-analízise 
Erősségek Gyengeségek 

A fejlesztési prioritások közül kiemelt a határon 
átnyúló kapcsolatok bővítése 

Az országok közötti kapcsolatok 
egyenetlenségei, bizonytalanságai 

Az együttműködés eredményeként a partnerek 
közötti bizalom megteremtődött 

A DKMT Eurorégió nemzeti, nemzetközi és 
Európai Uniós elismertsége nem egyértelmű 

A partnerségben a nemzeti kisebbségek helye, 
szerepe megfelelő súllyal érvényesül 

Tőkehiány, külföldi befektetői érdeklődés 
hiánya 

A legerősebb kapcsolat a gazdasági kamarák, a 
vállalkozások és határ menti települések között  

A decentralizáció és az uniós harmonizáció 
országonként eltérő 

Transzeurópai korridorok szelik át az eurorégiót 
(IV., VII., X/a) 

A komparatív előnyök kihasználtsága 
minimális 

Országonként is kiemelkedő szellemi központok 
(Szeged, Temesvár, Újvidék) 

Kommunikációs probléma, az angol elégtelen 
elsajátítása az üzleti életben 

„Kapu” szerep betöltésére alkalmas adottságok 
(közlekedés, logisztika) 

Határon átnyúló környezetszennyezések 
egységes kezelése 

Közös médiakapcsolat  
(Eurorégió c. kiadvány) 

Elégtelen a helyi és regionális szintű 
együttműködés intézményesítése 

Lehetőségek Veszélyek 

A balkáni stabilizáció a DKMT előtt új 
perspektívákat nyit meg 

A politikai helyzet tartós bizonytalansága 

Történelmileg szétszakított struktúrák 
összekapcsolása 

A gyorsabb fejlődés reményéből való 
kiábrándulás 

Az egyetemek képesek szellemi potenciáljukkal 
az európai fejlődésre 

Infrastrukturális elmaradottság 

A gazdasági diverzifikáció megalapozható 
(azonos adottságok, tradíciók) 

Vidékfejlesztési problémák 

Az Unió bővülésével geo-és biztonságpolitikai 
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Eltérő ütemű csatlakozás által gerjesztett 
esetleges feszültségek 

A transzeurópai közlekedési elemek az eurorégió 
kohézióját erősítik 

A magyar „Schengen” megbéníthatja az 
együttműködést 

Forrás: Kulcsár L. 2000 alapján saját szerkesztés 
 

A Duna-Körös-Maros-Tisza interregionális együttműködés elmélyítése – az Európai Unió által a 
csatlakozással párhuzamosan kilátásba helyezett Strukturális Alapok fogadására és felhasználására 
való felkészülés végett – napjaink egyre fontosabbá váló kérdése. Területi aspektusból vizsgálva a 
DKMT eurorégió a „D” típusba tartozik. Álláspontom az, hogy a további fejlődési alternatívák 
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racionális kihasználásával a jelenlegi, lehetőségek széles körét ötvöző együttműködési fázisból 
kedvező feltételek kiaknázásával a „B” csoport integrált szervezetévé válhat.  
 
Az Unió forráselosztásában fontos szempont, hogy az együttműködés valamennyi szereplője 
pontosan meghatározza a helyét. A határ mentén, ugyanis változatos kép tárulhat a külföldi 
működőtőke elé. Elképzelhető – s a fejlődés szempontjából legkedvezőbb – a határ mellékén azonos 
gazdasági fejlettségű területek kialakulása. További tagolási szempont, hogy a nemzetközi mércével 
hasonló fejlettség az együttműködésben érintett országok nemzeti átlaga alatt helyezkedik-e el, 
vagy egy relatíve fejlett és fejletlen területet összekapcsoló integrációs szerveződés 
kibontakozásának az előzménye. A DKMT esetében egy régió GDP-je sem haladja meg az EU-
átlag 75%-át, tehát az egész terület az elmaradott térségek kategóriájába kerül. A viszonylag 
alacsony gazdasági potenciál Dél-Alföld országos átlag alatti, Nyugat-Románia és Vajdaság afölötti 
teljesítőképességéből ered. Tehát hasonló gazdasági adottságokkal rendelkezik mindhárom terület, 
ezáltal a regionális együttműködésnek kedvez, hogy legalább a közepesen fejlett kategóriába 
tartoznak.  
 
Az eurorégió eddig elsősorban a határ menti megyék összefonódását eredményezte, hiszen 
sikeresen pályáztak különböző PHARE-pénzekre. Az együttműködéshez mindhárom országban 
ajánlatos a helyi, regionális államhatalmi és önigazgatási szervek politikai támogatottság melletti 
közreműködési szándékának a megnyerése, valamint a nagytérségi kapcsolatrendszeren belül a 
kistérségi igényeknek megfelelő együttműködési formák – a kereskedelmi kamarákhoz hasonló 
(Németh Z. 2000) – megtalálása is. 
 
A DKMT tényleges hármas együttműködéséhez az intézményes szervezetek koordinálása és az 
INTERREG-be történő bekapcsolódás szükséges. Fokozza a problémát, hogy a decentralizáció 
magyar-román, magyar-szerb és román-szerb relációban mást jelent. A szubszidiaritás elvének 
erősítésével az eurorégió Munkaszervezetén belül a programok közös finanszírozását vezérlő 
Titkárság megerősítése szükséges. A jelenlegi európai területfejlesztési politika nehezen képezhető 
le a magyar-román-szerb határ menti területre, ami részben a rendszerváltással járó magyar, illetve 
román problémák eltérő időbeni ütemével és jellegével, részben a Szerbia-Montenegróval történő 
nyugat-európai kapcsolatfelvétel politikai akadályoztatottságával indokolható. A DKMT Eurorégió, 
hazánk egyik határ menti együttműködése egy olyan kezdeményezés, amely ismételten megmutatja, 
hogy Európa építése gyakran helyi és regionális szinten, alulról kezdődik. 
A Strukturális Alapokhoz jövőben hozzáférő DKMT-országok kétszeresen is megalapozzák a 
kötődésüket: a regionális programokon keresztül közvetve, illetve az eurorégió saját programja 
révén közvetlenül. A Vajdaságot is beolvasztó DKMT eurorégió azonban Szerbia-Montenegró 
tartós nemzetközi elszigetelődése miatt nem nyerhetett el uniós forrásokat.  
 
Az Agenda 2000 által lehatárolt időszak a transznacionális (nemzeteken átívelő) és multiregionális 
(több ország által érintett szomszédos régiókat érintő) stratégiák kidolgozására helyezi a hangsúlyt 
(CEC, 1998). A jelenlegi fejlesztési irányok az Európai Gazdasági Tér további erősítését szolgálják. 
A DKMT eurorégió jövőbeni fejlődésére kihat, hogy különböző időpontban csatlakozik a három 
ország az Európai Unióhoz. Ezért a térségből először a magyar megyék (NUTS 3-szint) és a Dél-
Alföld tervezési-statisztikai régiója (NUTS 2-szint) élvezheti a Strukturális Alapok által nyújtott 
támogatásokat. A magyar csatlakozás után a DKMT is az Európai Unió külső határterülete lesz, 
emiatt elkerülhetetlen a mai nyugat-európai külső határokra jellemző sajátosságok még részletesebb 
elemzése, a korábbi fogyatékosságok tudatos kiszűrése és az intenzívebb jövőbeni együttműködés 
megalapozása végett. 
 
Magyarország 2004. május 1-jével esedékes uniós csatlakozása további problémákat vet fel. 
Hazánk igyekszik az Európai Unió elvárásainak megfelelni, de a szomszédaival eddig kiépített 
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kapcsolatrendszert sem szeretné gyengíteni. A Romániai Magyar Közgazdász Társaság 
elképzeléseivel összhangban három lehetséges alternatíva jelölhető ki a magyar-román viszony 
jövőjét illetően. Az egyik elképzelés a fokozatos taggá válás, vagyis egy előre meghatározott 
átmeneti időszakot követő uniós érettség kivárása. Erre reális esélyünk van, ugyanis a magyar 
"schengeni" határ ténylegesen csak két éves tagság után erősödik meg. A következő tervezet a 
társulás gazdagításán alapul, melynek megfelelően a csatlakozásra váró országok - az első körben 
megvalósuló tagfelvétellel párhuzamosan - az uniós követelmények teljesítéséhez kibővített 
kedvezményeket kapnának. A harmadik megoldás a brüsszeli forrásból finanszírozott intenzív határ 
menti együttműködésen alapul (Balázs P. et al 1999).  
 
A hazai uniós tagság az interregionális kapcsolatok fejlesztéséhez előirányzott források belső 
pályázati lehetőségét is magában foglalja. Az előbb felvázolt jövőbeni lehetőségeket vizsgálva úgy 
vélem, hogy a leghatékonyabb a három módozat kombinációja lehet. Kétségtelen, hogy hazánknak 
átmenetre van szüksége a nyugat-európai három pillér hatékony átvételére, az is igaz, hogy 
továbbra sem szabad az eddigi határ menti kapcsolatainkat feladni, de közismert tény, hogy 
Románia felzárkóztatásához pénzügyi ösztönzők, megfigyelői státuszok, valamint gazdaságélénkítő 
programok szükségesek. 
 
Az 1948-89 közötti periódusban Románia totalitárius, hipercentralizált szocialista ország volt 
(Hunya G. et al 1990). A piacgazdasági átmenet időszakában lévő ország hatékony 
szerkezetátalakítása - az Európai Unió regionális politikájának megfelelően - a kis-és 
középvállalkozások fejlesztésén alapul. A fejlődéshez elengedhetetlen a regionális fejlesztés, ezzel 
összefüggésben az önkormányzatok támogatása, a kis-és középvállalkozói tevékenység ösztönzése, 
illetve a privatizáció.  
 
A határ menti kapcsolatokban is kiemelhetem az utóbbi vállalkozói kör elsődleges szerepét. Az 
Európai Unió által finanszírozott CREDO-program ugyanis két különböző típusú projektben ölt 
testet. Egyrészt a "hard" kisebb volumenű infrastrukturális projektekre irányul, másrészt a "szoft" 
típus üzleti tervezéssel, kiállításokkal, idegenforgalmi információs hivatalok felállításával 
összefüggésben említhető meg. Fontos, hogy e programokkal alátámasztva a határ mindkét oldalán 
tevékenykedő kis-és középvállalkozások ismerjék meg egymás üzleti kultúráját, az együttműködés 
gazdaságpolitikai és jogi feltételeit, illetve a két országot magában foglaló közös szervezet, a 
CEFTA által nyújtott mentességek és kedvezmények körét. 
 
1.10. A magyar-román határ menti együttműködést ösztönző uniós források 
 
A PHARE-programot az Európai Közösség 1989-ben indította útjára, eredetileg a rendszerváltó 
magyar és lengyel gazdaság (Poland Hungary Assistance for Reconstruction of The Economy) 
megsegítése volt a cél. A program az első, 1990-1997 közötti, időszakban, a piacgazdasági 
intézmények kiépítését támogatja. A következő szakaszban nagyobb szerepet kapnak az 
integrációhoz közvetlenül kapcsolódó - jogharmonizációs, közigazgatás-korszerűsítési, integrációt 
népszerűsítő kommunikációs - projektek. 1998-tól a PHARE új orientációja szellemében a 
támogatás technikai segítségnyújtás, twinning (ikerintézményi-egy uniós és csatlakozásra váró 
ország hasonló intézménye közötti) együttműködés, vagy beruházások társfinanszírozása 
formájában érvényesíthető (Heil P. 1999).  
 
A PHARE jelenleg valamennyi csatlakozásra váró ország intézményfejlesztését, az uniós szabályok 
átvételét megkönnyítő infrastruktúra kiépítését, a gazdasági és szociális kohézióra irányuló 
beruházásokat támogatja. A program rendelkezésére álló pénzösszeg nagysága a kedvezményre 
jogosultak bővülésével párhuzamosan növekedett. Az 1990-ben ajánlott 500 millió ECU az évtized 
végére közel háromszorosára gyarapodott. Az 1992-99 közötti időszakban hazánk támogatása 1,03 
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milliárd euró, 2000-ben 119,8 millió euró, 2001-ben 108,8 millió euró volt. A 2002. évi 87 millió 
euró értékű támogatás a PHARE 2002 intézményfejlesztési támogatással egészült ki. A 2000. és 
2001. évben folyósított támogatásokból 19 millió euró a határ menti együttműködés fejlesztésére 
irányuló CBC (Cross-Border Co-operations) keretében jelent meg. 2000-2002 között az 
előcsatlakozási alapok éves összege az alábbi volt: PHARE 96 millió euró, SAPARD 38,7 millió 
euró, ISPA 72,4-104 millió euró.  
 
A programkészítés, a kötött felhasználás és a társfinanszírozás elve alapján működő programok 
lényege, ha a kedvezményezett az elnyert forrásokat az előre meghatározott határidőre nem képes 
hasznosítani, akkor azok a befogadó ország számára elvesznek. A támogatások keretén belül a 
területfejlesztési programok (INTERREG II, CREDO, CBC) részeként 1995-től nyílt lehetőség a 
határ menti együttműködési programok megvalósítására. A PHARE CBC eredetileg az Európai 
Unió által indított, a nyugat-európai integráció külső határvidékét lefedő, felzárkóztatást célzó 
program. Az Ausztriával közös határszakaszon az osztrák fél uniós tagként az INTERREG 
programok támogatásaiból, míg a hazai partnerek a PHARE CBC által nyújtott keretből részesülnek 
A CBC programok döntési rendszerei, prioritásai szinte teljesen azonosak az Európai Unió 
strukturális politikáján belüli közösségi kezdeményezésű INTERREG programokéval. 
 
Az osztrák-magyar határ menti együttműködés sikere mellett a PHARE CBC programot először 
1996-ban terjesztik ki két PHARE ország viszonylatára is, ahol úttörő szerepet a magyar-román 
határ menti projektek játszanak. A magyar-román PHARE CBC feladata az érintett országok 
interregionális együttműködéseinek a támogatása, a legfontosabb gazdasági problémák és "szűkös 
keresztmetszetet" okozó tényezők mérséklése, illetve felszámolása. Az 1998. december 18-i 
Bizottsági Határozattal jogerőre emelt PHARE-PHARE együttműködés eredményezi a többi, 
például a magyar-szlovák határ menti együttműködési projektek beindítását. A PHARE CBC 
programnak, a PHARE programtól elkülönített, az Unió által meghatározott - az INTERREG 
kezdeményezéshez közeli - döntéshozatali rendszere van. Legfőbb döntéshozó szerve a Kormányzó 
Bizottság, felette a felügyeletet a közös osztrák-magyar, illetve román-magyar Programozó és 
Ellenőrző Vegyes Bizottság (JPMC) gyakorolja, melynek a határozatai kerülnek az Európai 
Bizottság PHARE Ügyvezető Bizottsága elé előterjesztésként. 
 
A CBC szabályozás 7. cikkelye szerint „az Együttműködési Vegyesbizottság (JCC) több évre szóló 
Közös Programozási Dokumentumot készít. A dokumentum meghatározza a határ menti térség, 
mint egységes társadalmi-gazdasági és földrajzi egység fejlesztési stratégiáját és prioritásait, 
valamint azok közös végrehajtásának alapelveit” (Magyar-román PHARE CBC programok, 1996-
2003). A Dokumentum a PHARE CBC és az INTERREG program egymáshoz való közelítésére 
irányul, mert az elkészítése az INTERREG közösségi kezdeményezés, tehát a Strukturális Alapok 
szellemében történik. A Dokumentum a 2000-2006 közötti költségvetési időszakra vonatkozik s 
felülvizsgálatát a ciklus felénél, tehát 2003-ban szükséges elvégezni. A PHARE CBC komplex 
területfejlesztési programként öt terület fejlesztésére koncentrál (Szervezési és Vezetési 
Tudományos Társaság, 1997): 
1. prioritás: határ menti műszaki infrastruktúra fejlesztése,  
2. prioritás: gazdasági és turisztikai fejlesztés, 
3. prioritás: intézményfejlesztés, 
4. prioritás: humán erőforrás fejlesztés, 
5. prioritás: környezet- és természetvédelem, valamint vízgazdálkodás.  
 
A DKMT területi egységei közül a Csongrád, Békés, Arad és Timiş (Temes), valamint Hajdú-
Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Satu Mare (Szatmár), és Bihor (Bihar) megyéket is érintő PHARE 
CBC Hu-Ro 1996. Programot az Európai Bizottság 1996. november 30-án hagyta jóvá, 5-5 millió 
ECU támogatást biztosítva a határ mindkét oldala számára. A magyar projektek a regionális 
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fejlesztés, az infrastruktúra, valamint a környezet- és természetvédelem területén jelentek meg. A 
projektek 2000 decemberéig befejeződtek.  
 
A regionális fejlesztés alapdokumentuma a határ menti fejlesztési koncepció és program. Az első 
célterület keretén belül említést érdemel "A nemzetközi üzleti, felnőttoktatási és továbbképzési 
programok szervezése a Békéscsabai Főiskolán" és "Az Euro-Régió tanulmányok központjának 
kialakítása a JATE-n" című projekt. A második célterületen belül a Békéscsabai Ipari Park című 
projektben egy magyar-román inkubátor központ épült meg. A harmadik prioritás minden projektje 
a teljes határszakaszt magába foglalva az összehangolt vízvédelem megvalósítására irányul (2. 
melléklet). A Kis Projektek Alapja, melynek időtartama 12 hónap és maximális keretösszege 
10.000 euró a határ menti civil és gazdasági szereplők kulturális és gazdasági kapcsolatait segíti elő. 
Az alapból 24 projektet valósítottak meg 1998. december 31-ig.  
 
1997-ben a PHARE nem biztosít külön keretet a Magyar - Román PHARE CBC program részére. A 
projektek finanszírozására az 1997. évi Nemzeti PHARE (COP’97/SOP’97 Regionális Fejlesztés) 
keretből 4 millió euró forrásból lehet gazdálkodni. A HU97-05-04 számú program "A Romániával 
határos régió gazdasági és szociális fejlesztése” néven szerepel. A projektek megvalósítása 2000 év 
végével zárult. (Kivételt képez a Kiszombor-Csanád határátkelőhelyhez szükséges útépítés, mely az 
1999. évi programban feltüntetett, előbbi határátkelő útjának korszerűsítésére irányuló projekttel 
összevonva később valósul meg). A program Dél-Alföldet érintő részén belül a Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara projektje Kelet-Közép-Európai Üzleti Információs Központot alakít ki, 
valamint korszerűsítik a battonyai határátkelőhöz vezető közutat. Említést érdemelnek a program 
mezőgazdasági projektjei is, melyek részben a „Határon átnyúló térségi agrárintegrációs fejlesztési 
modellkísérletre”, részben a „Határ menti térségek eurokonform mezőgazdasági szaktanácsadási 
rendszerének kiépítésére” irányulnak. A kis projektek finanszírozása - megvalósítás 2000. 
decemberéig - az előző programhoz hasonló elvek alapján történik. 

 
A PHARE CBC Hu-Ro 1999. Program az előző évi, támogatási keret hiánya miatt, meghiúsult 
program projektjeiből kerül kialakításra, figyelembe véve az új „2 millió eurós” szabályt, ezért két 
infrastrukturális projektet - a korábban említett Kiszombor-Csanád, és az Országhatár-Battonya-
Mezőkovácsháza-Orosháza út korszerűsítésének a II. ütemét – támogatják. 
 
A CREDO a PHARE Multi-country programelemként a PHARE-országok határ menti 
együttműködéseinek a támogatására irányul. A hazai CREDO Kísérleti Fordulója 1998-1999-ben 
két projektet érint. A Fő Forduló többlépcsős, pályázat elbírálási szakasza után a beérkezett 25 (17 
szoft és 8 hard) pályázatból (2,3 millió euró támogatási igény) 5 projekt támogatása mellett 
döntenek, melyek közül Délkelet-Magyarországot a Körösök vidékére pályázott gazdaságfejlesztés 
(később a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kérésére felmondták) és a Duna-Körös-
Maros-Tisza Eurorégió stratégiai tervének elkészítése nevű projekt érinti.  
 

A PHARE CBC Hu-Ro 2000 a korábbi programok folytatásaként két infrastrukturális projektet - 
Csengersima-Petea határátkelő modernizálása és a Bihari Vállalkozói Övezet II. ütem – illetve a Kis 
Projektek Alapját foglalja magába. Ugyan nem a Dél-Alföldön hatott, de a vállalkozói övezet a 
határon átnyúló termelési és integrációs rendszerre, valamint a helyi kis-és középvállalkozások 
támogatására koncentrál. Fontosnak tartom az észak-alföldi határon túlmutató agrárfejlesztést, mert 
hasonló, kiaknázatlan forrásai Dél-Alföldnek is vannak. Az előbbi megállapításom igazolására a 
dél-alföldi Homokhát Kistérség vidékfejlesztési tevékenységét vizsgálom egy későbbi fejezetben. A 
Kis Projektek Alapjában 2000-től változás következett be, az előírt többirányú egyeztetés a román 
partnerrel egyidejű kihirdetést és tényleges tükörprojektek kialakítását vonja magával. Az 
együttműködés ösztönzése végett a projektenként megpályázható összeg 100.000 euróra növekszik. 
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A PHARE CBC Hu-Ro 2001 program keretében a magyar-román határ menti kapcsolatok 
élénkítését célzó, kis-és középvállalkozásokat támogató Makó-Nagylak kistérségben létesítendő 
üzleti szolgáltatóközpontra és inkubátorházra (Makói Ipari Park) vonatkozó projektet fogadják el. A 
határ másik oldalán Temesváron szintén PHARE-forrásból valósítják meg a regionális üzleti 
központot. A hazai és román kis-és középvállalkozások jövőbeni együttműködése és fejlődése 
szempontjából fontos a különböző szolgáltatási és képzési lehetőségeket magában hordozó projekt. 
A Körös-völgy árvízvédelmének fejlesztésére irányuló projekt célja a gazdaságos és biztonságos 
együttműködésen alapuló, árvízvédelmi rendszer kiépítése a Körösök országhatár által megosztott 
vízgyűjtőjén. A projekt a gátak megerősítésén és korszerűsítésén túl, a vízvédelmi adatközlési és 
kommunikációs kapcsolatok javítására is koncentrál. A Közös Kis Projekt Alap a 2001-2002. évi 
keretek felhasználására irányuló támogatási céllal 2003. június 10-étől működik.  
 
A határ menti gazdaságfejlesztés célja az interregionális együttműködések fejlesztése, végső soron 
az érintett területek versenyképességének a növelése. A PHARE CBC Hu-Ro 2002. Program 
gazdasági és kereskedelmi fejlesztése közös üzletember találkozók, vásárok és konferenciák 
szervezésére irányul. Tovább tart a határ menti együttműködésben érdekelt kis-és 
középvállalkozásoknak helyet biztosító inkubátorházak és ipari parkok támogatása. A 
szolgáltatások üzleti tervezéssel, jogi, szakmai tanácsadással és marketing tevékenységgel 
egészülnek ki. A kapcsolódó képzések a minőségfejlesztéssel összhangban támogathatók. Az 
innovációs igényeket az informatikai és logisztikai ellátottság javítására, az új és versenyképes 
termékekre, valamint technológiákra irányuló közös K+F pályázatokkal biztosítják. A projektekhez 
70.000-500.000 euró keretösszeg pályázható meg. Az odaítélt támogatás nem lehet magasabb az 
összes költség 90%-ánál (PHARE és nemzeti társfinanszírozás), a saját források 10%-os arányát a 
pályázónak készpénzben kell rendelkezésre bocsátania. A pályázati felhívás 2003. nyarán jelent 
meg. 
 
A PHARE CBC Hu-Ro 2003. Program a környezetgazdálkodási infrastruktúra-hálózat, a felszíni és 
felszín alatti vízminőség összehangolt védelmének és a közös biztonsági beruházások, illetve adat-
és információs hálózat kiépítésének a tovább folytatására ösztönöz. A tanulmány írásakor 
kidolgozás alatt áll a projekt. Az elnyerhető maximális PHARE támogatás 2.500.000 euró, a 
nemzeti társfinanszírozás 1.203.000 euró, a 10%-os költségviselést e konstrukciónál is fel kell 
mutatni. A pályázat meghirdetésére 2004. év elején kerül sor. A határ menti gazdaságfejlesztés 
fókuszában a közös idegenforgalmi beruházások, a kulturális értékek megóvása, az erre irányuló 
képzések, valamint az innováció területe áll. A meghirdetett PHARE támogatás 2.000.000 euró, az 
állami társfinanszírozás 963.000 euró, az önrész 10%-os költségértéket képvisel e projektek 
tekintetében is. A konkrét pályázati szempontok 2004. év elejétől férhetők hozzá. A Közös 
Kisprojekt Alap 2003 (500.000 eurós keret) pályázati felhívását az előző évek gyakorlatának 
megfelelően 2003. év végén teszik közzé.  
 
Hazánk elsőként a társult országok közül 1998-ban a PHARE CBC támogatások és a 
társfinanszírozás követelményének érvényesítésével az INTERREG IIC kezdeményezés teljes jogú 
tagjává vált. A tagság azért játszik fontos szerepet, mert közösségi kezdeményezés először lépett ki 
az Európai Unió belső határvidékéről s nyílt meg egy külső ország számára, további finanszírozási 
forrásokat teremtve a határ menti együttműködések számára. Az előbbiek értelmében 1998 ősze óta 
hazánk valamely területfejlesztési egysége (megye, régió) egy nyugat-európai partner bevonását 
követően további nem uniós partnert is bekapcsolhat az interregionális együttműködésbe.  
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2. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
A dolgozat primer és szekunder kutatásokon alapul, melyek közül elsődlegesen a szekunder 
adatgyűjtéseim emelhetők ki. A szekunder információs bázis - a tanulmány célkitűzésének 
megvalósításához szükséges hazai és külföldi (elsősorban román) szakirodalom tanulmányozására 
épít. A céljaimm között megfogalmazott magyar-román interregionális kapcsolat elemzése – 
véleményem szerint – megköveteli a két ország régióival kapcsolatos módszertani kutatások 
összesítését is. 
 
A magyar-román regionális kötelék elemzése ugyanakkor magával vonja a vizsgálatba vont 
országok nemzetközi kereskedelmi életben képviselt szerepének, illetve a kétoldalú 
külkereskedelmi kapcsolat és tőkebefektetések analízisét is. Az elemzésem során makrogazdasági 
szintézis nélkül ugyanis nem adhatok korrekt véleményt a kisebb területi egységek, vagyis az 
interregionalizmus vonatkozásában. A magyar-román külgazdasági kapcsolatok elemzését a két 
ország nemzetközi kereskedelmi fejlődésének rövid áttekintése, illetve a CEFTA-ba lépéssel 
együttjáró változások feltárása után végzem el. Ezen vizsgálati anyagomat a szabadkereskedelmi 
övezet külkereskedelmi forgalomra gyakorolt hatásának a módszertani kifejtése végett vonom be a 
tanulmányba.  
 
A külföldi tőkebefektetések rendszerén belül alapvető vizsgálati célom a határ mentiség, illetve a 
kölcsönös tőkeáramlást befolyásoló komparatív előnyök feltárása. A makroszintű elemzéssel 
kívánom a területi differenciáltág alapján származó következtetéseimet megerősíteni.  
 
Kutatómunkámhoz a regionális gazdaságtan területi differenciáltság vizsgálatára alkalmas eszközeit 
és metodikáját veszem igénybe. Mivel a gazdasági és társadalmi jelenségek egymással 
összefüggésben jelentkeznek, az elemzésem során az egyes ismérvek gazdasági fejlettséget 
meghatározó kapcsolatrendszerének feltárása kitüntetett szereppel bír. A területi vizsgálatok során 
az országokra (hazánkra és Romániára), régiókra, valamint megyékre vonatkozó adatok 
rendszerezése dolgozatomban is mátrixok segítségével történik (13. ábra). 
 

Ismérvek 
Megfigyelési egységek 1 2 3 … m 

1 f11 f12 f13 f14 f1m 
2 f21 f22 f23 f24 f2m 

3 f31 f32 f33 f34 f3m 

4 f41 f42 f43 f44 f4m 

. . .0 . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

n fn1 fn2 fn3 fn4 fnm 

13. ábra: Adatmátrix tagolása 
Forrás: Korpás A-né – Molnár M-né – Szűts I. 1993 

 
A mátrixsorok a területegységek, azaz a vizsgálandó térstruktúra, az oszlopok pedig a területi 
differenciáltság elemzését teszik lehetővé. A tanulmányban az előbbi adatok rendszerezését 
követően a magyar-román interregionális kapcsolatrendszer objektív értékelésére a két országra 
vonatkozó térszerkezeti vizsgálatok egydimenziós egyenlőtlenségi mutatóit (Rechnitzer J. 1994) 
számszerűsítem. Alapvető módszertani célom a román és magyar régiók, valamint megyék területi 
szórásának a számszerűsítése, illetve a két ország népességében az elmúlt évtizedben történt 
országos szintű változások mellett, a megye-és régiósoros átlagos eltérések összevetése. 
 
A szórást ( ) az átlagolandó értékek számtani átlagtól való eltéréseinek négyzetes átlagaként 
határozom meg.  
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A szórás képlete 
 

n

xxi

2


  

ahol xi az átlagolandó értékek halmaza, x  a megfigyelési egységek számtani átlaga, n a sokaság 
egyedeinek száma.  
 
A szórás értékeinek számtani átlaghoz való viszonyításával az előbbi összefüggések relatív szórását 
is megvizsgálom. A szélsőséget képviselő területi és népességbéli értékek egymáshoz 
viszonyításával tovább kívánom pontosítani számításaim eredményét. A relatív szórást (V) az 

alábbi formula segítségével határozom meg: 
x

V


 , ahol az összefüggésben   a szórás értékét, x  

pedig a vizsgált egységek számtani átlagát jelöli. 
 
A népesség és területi egységek összefüggését a Hoover-index (h) alapján tekintem át. A Hoover-
index a következő képlettel írható fel: 

2
1








n

i
ii fx

h  

ahol xi és fi megoszlási viszonyszámok, melyekre az alábbi összefüggések teljesülnek: 

 xi = 100 és  fi = 100 

 
Az előbbi mutató segítségével arra keresek választ, hogy a népesség milyen arányát kell a 
területegységek között átcsoportosítani ahhoz, hogy azonos megoszlást jelezzen, tehát minden 
régió, illetve megye a népsűrűség tekintetében megegyezzen. A területegységre vetített népesség, 
azaz népsűrűség vonatkozásában is megvizsgálom a két ország legnépesebb és legkevésbé lakott 
területegységei közötti eltérés mértékét az 1990-es évektől 2002-ig terjedő időszakban.  
Elemzésembe bevonom a koncentráció vizsgálatában használatos Gini-együtthatót (G) is, azzal a 
megfontolással, hogy a megyénként, illetve régiónként meghatározott népességszám egymástól való 
eltérését megfogalmazzam az időszakra vetítve. A Gini-együttható számításakor az alábbi 
metodikára hagyatkozom: 
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, 

ahol n2 az összes lehetséges különbség négyzete,  


 

k

i

k

j1 1

│xi – xj│ ugyanazon x értékek különbségeinek az abszolút értékeinek i és j szerinti 

összegei. 
 
A térszerkezet változása mellett azért tekintem meghatározónak a népesség vizsgálatát, mert „a 
népességszám és annak változása jól reprezentálja egy terület pozícióját, felértékelődését, vagy 
leértékelődését a társadalmi-gazdasági térben” (Pál Á. 1999). 
 
Az irodalmi áttekintés is alátámasztja, hogy a klasszikus területi fejlettségre irányuló vizsgálatok a 
perifériát a határ menti perem területekhez rendelik. A határ ugyanis földrajzi értelemben mindig 
egy ország perifériájának minősül, viszont gazdasági és politikai tekintetben az átjárhatóság, illetve 
a határ túl oldalának gazdasági fejlettsége függvényében centrum sajátosságokat is hordozhat 
magában (Horváth Gy. – Rechnitzer J. 2000). Tágabb értelemben viszont „a periféria a centrum 
fogalmának ellenpárja, s elsősorban a rendszer működése során ható, kialakuló társadalmi 
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viszonyrendszer negatív, kiszolgáltatott helyzetű elemeinek összességét fogja meg” (Nemes Nagy J. 
1993).  
 
A periféria-index segítségével a gazdasági térszerkezet centrum, félperiféria és periféria régiói 
jelölhetők ki. A dolgozatban az összes magyar és román régió vásárlóerő-paritáson számított 1 főre 
vetített GDP-jét Gi, illetve Gj jelöli, dij a régiók központja közötti távolságra utal, míg T az adott 
régió területét reprezentálja. A becsült, régión belüli távolság az alábbi összefüggésen alapul: dii = 
1/3 √ T/Π.  
 
 
 
 
 
 
 
 
A periféria-index a következő összefüggésrendszer alapján határozható meg: 
 

     n 

Pi=Gi/dii + Σ (Gj/dij) 
j=1 
i≠j 

Jelmagyarázat: Pi = periféria-index 
   Gi = i régió 1 főre vetített GDP-je 
   dii = 1/3 √ T/Π (T az i régió területe) 
   Gj = j régió 1 főre vetített GDP-je 
   dij = i és j régió központja közötti közúti távolság 
 
A régiók fejlettség szerinti elkülönítését matematikai alapon végzem el. A relatív szórás 52%-os 
arányával jelölöm ki a félperiféria, magasabb aránnyal a centrum és alacsonyabb részesedéssel a 
periférikus területi egységek halmazát. A periféria-index segítségével osztályozott hármas tagoláson 
(centrumtól a perifériáig) belül összehasonlító elemzést végzek a népsűrűség és urbanizációs szint, 
valamint a külföldi tőke, a vásárlóerő-paritáson számított 1 főre eső GDP és a munkanélküliség 
vonatkozásában. A kiválasztott tényezők körét azzal indokolhatom, hogy Gorzelak (1995) ezen 
ismérvek alapján különítette el a periférikus területeket. A centrum-félperiféria, és periféria 
sajátosságokat mutató régiók lehatárolása után, az előbbi kritériumok alapján megvizsgálom a 
Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiót alkotó hazai és román megyék egymáshoz viszonyított 
fejlettségi jegyeit. Módszertani célom a nemzetközi szakirodalomból származó szempontok 
segítségével a magyar-román területi egységek átfogó társadalmi és gazdasági helyzetértékelése. 
 
A tanulmányban hasznosítani szeretném a többváltozós statisztikai módszerek alkalmazásának azt 
az előnyét is, hogy viszonylag sok mutatót komplexen kezelnek, és a mutatók helyes 
megválasztását követően minimális a szubjektív tévedés valószínűsége. A módszer további 
előnyének tekinthető, hogy a statisztikai adatbázisra alapozható. Az eljárások közül az általam 
preferált faktoranalízis olyan aggregálási eljárást jelent, melynek során több, egymással 
kölcsönösen összefüggő változó kevesebb változóba összevonva egy nagyobb számú dimenziót 
kisebb számú dimenzióra képez le (Hajdu O. – Hunyadi L. – Vita L. 2001). A faktoranalízis 
alkalmazásánál tehát abból a tényből célszerű kiindulni, hogy a megfigyelt változók között szoros 
sztochasztikus kapcsolat van, feltételezve, hogy ezen összefüggések valamilyen hatótényezők 
következményei. A megfigyelt változók alapján kiemelt közös rész a faktorokat, a fennmaradó rész 
pedig a reziduálist képezi. A reziduális korrelációs mátrix a nem megmagyarázott hányadot adja. 
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Az összevonás célja, hogy a faktorok a teljes variancia minél nagyobb hányadát magyarázzák meg. 
A közös faktorok az eredeti változók korrelációján alapulnak, s a kapcsolatokat kifejező korrelációs 
együtthatók mátrixa alapján határozhatók meg a konkrét értékek. A faktorok száma általában 
kevesebb, mint az eredeti változóké, ezért az adott probléma egyszerűbb és áttekinthetőbb lesz 
(Faluvégi A. 1995). Az elemzéshez az adatbázist hazánk és Románia megyéinek társadalmi 
helyzetére, vállalkozói aktivitására és gazdasági helyzetére vonatkozó mutatószámok alapján 
állítom össze. 
 
Általános érvényű, hogy annál erősebb a változók közötti korreláció, minél jobban közelít a 
kiszámított érték abszolút értéke az 1-hez, korrelálatlanság, tehát a teljes kapcsolat hiánya 0 esetén 
jelentkezik. A módszertan kialakításánál és az elemzésben figyelmet kell arra is fordítanom, hogy 
ha az adatbázis alapján képzett korrelációs mátrix a változók egyetlen faktorát adja, tehát nem 
képezhető a vizsgálatba vont változókból második és további faktor, mert azon változók között 
alakult ki magas korreláció, melyek az első faktor alapján is jelentős, 1 közeli értéket képviselnek 
abszolút értékben, az eredeti elképzelés főkomponens analízis vizsgálattá módosul. A további 
vizsgálatban, a legkevésbé befolyásoló változók kiszórását követően tehát célravezetőbb az 
eredetileg tervezett faktoranalízis helyett főkomponens analízist elvégezni. A főkomponens analízis 
hasonló elven nyugszik, mint a faktoranalízis, azzal a különbséggel, hogy annak a tudatában 
szükséges tovább dolgozni, hogy a felhasznált változók egyetlen látens, vizsgálatomban a gazdasági 
fejlettségnek nevezve, változó elemei. Mivel az általam kiválasztott változók a gazdasági 
fejlettségre utalnak, az elemzés végső célja az eredeti változók szórását megőrizve egyetlen 
főkomponensbe összevonva számszerűsíteni a fejlettséget jelző értékeket.  
 
A főkomponens területi egységenkénti meghatározását követően polinomális trendvizsgálattal 
vizsgálom magyar, román, illetve a két ország együttes gazdasági fejlettségét reprezentáló adatbázis 
és a vásárlóerő-paritáson számított 1 főre eső GDP összefüggését. Az utóbbi analízisemet azzal 
magyarázom, hogy a gazdasági-társadalmi kohézió mérése az Európai Unióban az 1 főre vetített 
GDP alapján történik. A kohézió mérése egyben hasonló elven alapul a versenyképesség 
vizsgálatával is (Farkas B. – Lengyel I. 2001). A regionális gazdaságfejlesztés végső célja ugyanis a 
versenyképesség javításában szükséges megfogalmazódjon, melyre bottom-up (alulról felfelé 
szerveződő) stratégiák épülnek (Lengyel I. 2000). 
 
A régió, illetve megyesoros elemzést követően feltárt közgazdasági összefüggések rendszere után 
az eurorégión belüli gazdasági kapcsolatokat élénkítő lehetőségek kifejtésére törekszem. A román 
gazdaság „D” zónáinak, illetve a vámszabad területek Vest régióbéli sajátosságainak jogi 
szabályozásával hiánypótló információnyújtás a célom, a dél-alföldi gazdaságban ismeretlen 
befektetési kedvezmények struktúrájára vonatkozóan. Mivel a román ösztönzők dél-alföldi 
párhuzama nem létezik, ezért egy dél-alföldi, de Vest régiós összefüggésbe nem állítható elemzés is 
vizsgálati anyagaim közé kerül. A vizsgálatom a Homokhát Kistérség aktív pályázati rendszerének 
a felvillantásával egy román gazdasági hiánypótlást céloz, ugyanis egységes kistérségi szint nincs 
Romániában.  
Terjedelmi korlátok következtében a kistérség központjában, Mórahalmon működő első hazai 
Termelő Értékesítő és Szolgáltató Szövetkezet gazdasági környezetére és gazdálkodására vonatkozó 
esettanulmányom csak a mellékletek között jelenik meg. 
 
A disszertáció módszertanát a területfejlesztési lehetőségek és alapvető makrogazdasági, illetve 
regionális léptékű összefüggések keresésének előtérbe helyezésével alakítom ki. A terület-és 
vidékfejlesztés egymáshoz való viszonyában számos egymással ellentétes nézetet valló értelmezés 
alakult ki. Az egyik irányvonal szerint a két politika között átfedés van. „Ez az átfedés a kistérségek 
fejlesztése. Ezen a területi szinten mindkét fejlesztési tevékenységnek van létjogosultsága, de amíg 
a vidékfejlesztés számára ez a szint a legfontosabb, addig a területfejlesztés esetében ez csak az 
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egyik beavatkozási szint” (Farkas T. 2002). Az előbbi értelmezés is indokolttá teszi, hogy a 
vizsgálandó anyagok közé, egy, az interregionális együttműködési lehetőségeket magában hordó 
kistérséget is bevonjak. 
 
A területi egyenlőtlenségek módszerének alaposabb vizsgálatát azzal indokolhatom, hogy a 
természetföldrajzi környezet és a történelem egyaránt differenciált társadalmi-gazdasági teret 
alakított ki. Az eltérés mindannyiunk életkörülményeit befolyásolja. „Keleten élve” alapvetőnek 
tekintem, hogy a már-már hétköznapivá vált nyugat-keleti szakadék szomszédos országunkra, 
Romániára való kiterjesztésével egyértelmű képet vázoljak fel az eltérések tekintetében. A két 
ország dél-alföldi határánál „kicsit többet időzve” s a statisztika eszköztárát segítségül hívva a 
differenciáltság Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiót, mint meghatározó vizsgálati anyagot a 
fejezetben ismertetett módszerekkel elemzem. 
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3. ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG REGIONÁLIS DIFFERENCIÁLTSÁGA 
 

3.1. A két ország bekapcsolódása a nemzetközi kereskedelembe 
 

Tudatában vagyok annak, hogy a két ország gazdaságtörténetének a rövid összefoglaló értékelése 
eredendően az irodalmi áttekintés részét képezi, viszont az aktuális külgazdasági kapcsolatrendszer 
vizsgálata azt is indokolttá teszi, hogy e fejezetben mutassam be a jelenlegi pozícióig vezető utat. 
Az alfejezettel az a célom, hogy a két ország makroszintű kapcsolatrendszerét feltárva 
megfogalmazzam, van-e létjogosultsága a közös eurorégióban való gondolkodásnak, tehát 
közeledik egymáshoz, vagy távolodik egymástól a magyar-román külkereskedelmi forgalom, illetve 
a tőkebefektetések.  
 
Magyarország napjainkra egy meglehetősen kiterjedt szabadkereskedelmi hálózatnak a tagja. A 
rendszerváltásig eltelt időszakban mindössze egy egyezmény - Finnországgal - megkötésére kerül 
sor, de ez sem járt jelentősebb eredményekkel. Az élénkebb gazdasági kapcsolatok kiépítése miatt 
szorgalmazza hazánk már a tervgazdálkodás éveiben a GATT-hoz való csatlakozást (Galló B. 
2000). A GATT a kereskedelmi akadályok fokozatos felszámolására irányuló multilaterális 
kereskedelmi egyezmény, pontosabban egy nemzetközi szervezet, amely több forduló keretében 
folytatott nemzetközi kereskedelmi tárgyalásokat. Magyarország 1958-tól közeledik a GATT-hoz és 
1966-ban már megfigyelői státust tölthet be. 1968-ban bevezetésre kerül az aktív magyar 
vámpolitika, 1969-ben pedig benyújtja hazánk a memorandumot a GATT-nak. A memorandum a 
magyar gazdaságpolitikát elemzi, azon belül is leginkább a KGST országokkal folytatott 
kereskedelem kerül nagyító alá. 1973-ban megtörténik a csatlakozás a GATT-hoz, ezzel megteszi 
Magyarország az első lépéseket a közös piacgazdaság kiépítése felé. Az 1973. évi csatlakozás 
következtében valamennyi nyugati ország megszüntetni kényszerült az állami kereskedelmi 
rendszerű országokra vonatkozó mennyiségi korlátozásait, a kvóták azonban az Európai Közösség 
(EK) és Magyarország között a korábbiakhoz képest nem változnak. 
 
A szocializmus összeomlását követően a ’90-es évek elejétől előtérbe kerül a piacra jutási feltételek 
nagymértékű javítása, melyet elsősorban a szabadkereskedelmi egyezmények tesznek lehetővé. 
1991. december 16-án aláírják a magyar-EK Társulási Megállapodást, ugyanakkor a teljes 
megállapodás 1994. február 1-jén lép életbe. Ez egy szabadkereskedelmi megállapodás, amely 
biztosítja az ipari termékek szabad áruforgalmát és könnyítéseket tartalmaz a mezőgazdasági 
termékek kereskedelmére.  
 
A magyar-EFTA Szabadkereskedelmi Megállapodás 1993. október 1-jén, a Finnországgal kötött 
1994. március 1-jén, az izraeli pedig 1994. június 1-jén születik meg. Az előbbi megállapodások 
célja az ipari termékek szabad áramlása, a mezőgazdaságra vonatkozó könnyítések bevezetése, 
valamint a piaczavarás esetén használható védintézkedések lehetőségeinek és dömping esetén az 
antidömping-eljárás alkalmazásainak a szabályozása. 
 
Románia, mely Közép-Európa délkeleti részén, illetve a Balkán-félsziget északi részén fekszik, egy 
a piacgazdasági átmenet nehézségeivel küzdő ország. A Romániát határoló országok – Moldávia, 
Ukrajna, Bulgária, Szerbia-Montenegró és Magyarország – közül hazánk tekinthető a 
legfejlettebbnek. A szocializmus - és az ezzel együtt megszűnő KGST - összeomlása után a 
rendszerváltó országoknak megfelelően, Romániában is felértékelődnek a nyugat-európai 
integrációs törekvések (Balogh L. 2001).  
 
Románia a GATT utódszerve, a WTO (Világgazdasági Szervezet) alapító tagjai közé tartozik. A 
tokiói forduló legtöbb fejezetét ratifikálja és az uruguay-i forduló aktív résztvevője. A tokiói forduló 
a nem vámjellegű akadályok, a szubvenciók és az engedélyezési eljárások első komoly vitájának 
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színhelye. Az Uruguay Forduló tárgyalásai során tovább csökkentik az ipari vámokat, az 
exporttámogatásokat és az importengedélyeztetést (OECD Economic Surveys, 1998).  
 
1993. február 1-jén Románia aláírja az Európai Unióval a csatlakozási szerződést (Simon Gy. 
2000), ami az első jelentősebb mérföldkő az ország hosszú távú, európai integrációs terveiben. 
Egyezményt köt az EFTA-val (Európai Szabadkereskedelmi Társulás) és 1997. július 1-je óta a 
CEFTA-nak (Közép-Európai Szabadkereskedelmi Társulás) is tagja. Az ország aláírja a fejlődő 
országok preferenciális kereskedelmére vonatkozó egyezményt is. Izraellel, Törökországgal és 
Moldáviával kétoldalú megállapodások rögzítik számos termék vámmentességét. Románia 176 
országgal folytat diplomáciai kapcsolatot (OECD Economic Surveys, 1998).  
 
Románia 2002. évi exportösztönző gazdaságpolitikája az export-nyereségadó (414/2002. Törvény a 
nyereségadóról) lépcsőzetes felszámolásán kívül kedvezményes hiteleket, garanciákat és 
támogatásokat léptet életbe a nemzetközi versenypozíció javítása érdekében. Az elmúlt évben az 
ország legfontosabb, vagyis uniós piacán növekvő részesedése elsődlegesen az alacsony 
munkabérek és a javuló minőségű termelés következménye. A 2002. évi koppenhágai deklaráció 
legkorábban 2007-re jelöli meg Románia (és Bulgária) uniós csatlakozásának az időpontját. Az 
előbbi cél értelmében az ország legfontosabb feladata a még nyitva álló uniós csatlakozási fejezetek 
lezárásához szükséges jogi és intézményi háttér kialakítása (Weber, R. 1998). Románia nyitott a 
külföldi tőke felé, a piacra lépésnek és működésnek nincs különleges feltétele (116/2002. sz. 
rendelet). A centrum országok közül, az amerikai és távol-keleti exportőrök számára hátrányt jelent 
a nyugat-európai versenytársaknak nyújtott preferenciális vámelbánás. A kontinens 
szabadkereskedelmi egyezményei értelmében a vámok fokozatos lebontása tovább nehezíti az 
amerikai és japán termékek román piaci térhódítását. 
 
3.2. A külkereskedelem és külföldi tőke szerepe a magyar és román gazdaságban 
 
Magyarország 2002. évi 34.348 millió dollár (USD) értékű összkivitele 1,44%-kal növekedett az 
előző évhez képest. Az import 37.613 millió USD értéke 0,4%-kal haladja meg a 2001. évi 
behozatal értékét. 2002-ben az ország Európai Unióval folytatott külkereskedelme 65,27%-os 
arányt képvisel az összforgalomból. Hazánk meghatározó partnerországai: Németország, Ausztria, 
Olaszország, Franciaország, Oroszország, Nagy-Britannia, Amerikai Egyesült Államok, Hollandia, 
Kína és Svédország. A Németországgal folytatott külkereskedelem fokozódó aktívuma (14. ábra) a 
német anyavállalatok hazai kapcsolt vállalkozásaival függnek össze. A legdinamikusabban a 
Svédországgal folytatott külkereskedelem növekedett. A 2002. évi összforgalom értéke 1.927,7 
millió USD, 1.042,98 millió USD magyar többlettel. 
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14. ábra: Hazánk német külkereskedelmének alakulása (1991-2002, millió USD) 
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján saját szerkesztés 
 

A román export 2002-ben 13.868 millió USD összértékével 21,8%-kal fokozódott az előző évhez 
viszonyítva. A 2002. évi import összesen 17.856 millió USD értéke közel 14,8%-kal nagyobb a 
2001. évi behozatal értékénél. A fejlett nyugati ipari országokkal történő gazdasági és kereskedelmi 
kapcsolatok kiépítése képezi a román külgazdasági politika magvát. Románia exportjának közel 
háromnegyede lohn típusú (bérmunka) ügylet, mely 2002-ben a hagyományosan 
bérmunkaágazatnak számító könnyűipari (textil, bőr, cipő) tevékenységek mellett a gépiparban és 
az élelmiszeriparban is dominánssá vált. A lohn típusú kivitel magas aránya megnöveli a román 
export kockázatát, mert elsősorban az olcsó munkaerő kiaknázása a mozgatórugója.  
 
2002-ben az Európai Unió országainak román külkereskedelemből képviselt részesedése 62,2%. 
Románia legfontosabb kereskedelmi partnerei: Olaszország, Németország, Franciaország, 
Törökország, Nagy-Britannia, Amerikai Egyesült Államok, Oroszország, Magyarország, Ausztria 
és Hollandia. Különösen dinamikusan fejlődött a Németországgal folytatott, román passzívummal 
záruló árucsere, mely a többi kelet-közép-európai országtól eltérően (Inotai A. 2001) nem a 
legfontosabb, hanem Olaszországot követően csak a második helyen álló partnerországa 
Romániának. A 2002. évi összforgalom 4.813,7 millió dollárt ért el, 488,1 millió dolláros német 
többlettel (15. ábra). 
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15. ábra: Románia német külkereskedelme (1991-2002, millió USD) 
Forrás: Ministerul Dezvoltarii şi Prognozei adatai alapján saját szerkesztés 

 

A rendszerváltást követően a külföldi befektetések két formája, a privatizáció és a zöldmezős 
beruházás jelenik meg a hazai gazdaságban. A hatékonyabb, új technológiára és 
munkahelyteremtésre irányuló zöldmezős beruházások nagy arányához a rendszerváltást követően 
hozott kormányzati és helyi kedvezmények is hozzájárulnak. A külföldi befektetők 
terjeszkedésének legfontosabb módja azonban a privatizáció, melyben hazánk a szomszédos 
országokhoz képest élen áll, ugyanis a gazdaság 80%-a magántulajdon. A magánkézben lévő 
külföldi tulajdon Kelet-Közép-Európában szintén a hazai gazdaságban a legerőteljesebb. A 
sajátosság kialakulásában véleményem szerint az az esélyegyenlőtlenség is közrejátszott, mely a 
külföldieknek adott adókedvezményekkel gyakran nyereséges hazai cégeket is kiszorított a 
magánosításból. A Magyarországra irányuló tőkebefektetések harmada Németországból származik 
(16. ábra).  
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16. ábra: A legnagyobb külföldi befektető országok hazánkban (2002, millió USD) 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján saját szerkesztés 
 

A német befektetések közel fele a feldolgozóiparba irányul, illetve 20%-nál magasabb a szállítás, 
raktározás, posta és távközlés részesedése. A második és harmadik helyen álló holland, valamint 
osztrák befektetések szintén a feldolgozóipart részesítik előnyben, de az előbbiek a 
kereskedelemben, az utóbbiak az ingatlanügyletekben képviselnek magasabb arányt. Az amerikai 
befektetések 80%-nál magasabb hányada a feldolgozóipart, a franciák viszont a villamosenergia, 
gáz-, gőz-és vízellátást preferálják. A külföldi tőke területi megoszlásában csökkenő mértékben 
ugyan, de változatlanul Budapest és agglomerációja jelentős fölényt képvisel (7. táblázat).  
 

7. táblázat: A külföldi érdekeltségű vállalkozások tőkéjének területi megoszlása (%) 
Régió 1993 2001 

Közép-Magyarország 68,3 65,0 
Közép-Dunántúl 8,1 8,3 
Nyugat-Dunántúl 8,0 12,4 
Dél-Dunántúl 3,6 2,0 
Észak-Magyarország 4,3 5,0 
Észak-Alföld 3,1 4,1 
Dél-Alföld 4,6 3,2 

Összesen 100,0 100,0 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján saját szerkesztés 
 

Az Európai Unióból származó befektetések a földrajzi közelséget és infrastrukturális szempontokat 
mérlegelve a fővárosi régió után Nyugat-és Közép-Dunántúlt célozzák meg. Észak-Magyarország 
és Észak-Alföld régiójának – a periféria-index vizsgálatánál megállapított – néhány tőkeerős 
beruházással sikerült növelnie részesedését. A külföldi tőke szempontjából a sereghajtó Dél-
Dunántúl és Dél-Alföld tekinthető vesztesnek. A szerény befektetés oka álláspontom szerint a 
felvevőpiacok kedvezőtlen földrajzi helyzetében, a rossz infrastrukturális adottságban, illetve a 
gazdasági szerkezetben és kapacitásokban keresendő. A közelmúlt történései alapján arra a 
következtetésre jutottam, hogy lassan befejeződik az a korszak, mely az olcsó munkaerőre és 
kedvezményekre alapozza hazánk tőkevonzását. A tőkeáramlás fenntartása napjaink egyik 
legégetőbb problémája, véleményem szerint olyan módszerek kidolgozását elodázhatatlanná téve, 
amelyek magasabb költségszint mellett nagyobb igényt támasztanak a külföldi befektető és hazai 
munkavállaló felé. Az előbbi szempontok érvényesítése a K+F tevékenység, illetve a 
szakképzettség erősítésén alapul. 
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A román befektetéspolitika és a külföldi befektetésekkel kapcsolatos kihívás a reformfolyamatok 
fontos eszközeként jelentkezik, mely egy nyugati típusú teljesítőképes menedzsment elvének a 
bevezetését és megfelelő piaci magatartás meghatározását szükséges képezze. Ebben Románia 
Németországot ideális partnernek tekinti. A 2002. év végéig 882,5 millió dollár német befektetés 
áramlott Romániába. Az elmúlt évtizedben a Romániába irányuló 8 milliárd dollár körüli külföldi 
tőkebefektetés rendkívül szerénynek tekinthető (17. ábra). (Magyarország ugyanebben az 
időszakban 25 milliárd dollárt meghaladó külföldi tőkét fogadott!) A Romániában jegyzett külföldi 
tőkerészvétellel működő 89.911 vállalat 11,4%-a, azaz 10.231 a német vegyesvállalat.  
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17. ábra: A 10 legnagyobb befektető ország Romániában (2002, millió USD) 
Forrás: Ministerul Dezvoltarii şi Prognozei adatai alapján saját szerkesztés 

 

Románia garantálja a külföldi befektetők szabad, diszkriminációmentes belépését a piacokra és 
gazdasági szektorokba, a vállalkozási szabadságot és a korlátlan tulajdonjogot.  
 
 
 
Román sajátosságok, melyek a befektetők számára a következő előnyöket képezik: 

- a fogyasztópiac nagysága alapján a második helyen áll Közép-Európában, 
- az ország stratégiai fekvése, a balkáni összeköttetés lehetősége által, 
- tengeri-és légi közlekedési lehetőségek (legnagyobb kikötője Constanta), 
- jól képzett munkaerő és relatíve alacsony bérszínvonal, 
- változatos ipari szerkezet,  
- a természeti erőforrások változatossága (pl. termékeny talaj),  
- jelentős idegenforgalmi potenciál. 

 
A német befektetőknek ezentúl nyelvi előnyük is van. Sokan beszélnek németül, megkönnyítve az 
üzleti kommunikációt. A külföldi befektetők a következő befektetési lehetőségekkel élhetnek 
(194/2002. sz. Sürgősségi rendelet): 

- 100%-os külföldi tulajdonú, vagy román jogi, illetve természetes személlyel társult 
vállalkozás alapítása (gazdasági társaság, szövetkezet, leányvállalat), 

- részesedés szerzése, egy már működő társaság alaptőke-emelésekor, részvények jegyzése, 
átváltható kötvények vagy egyéb értékpapírok beszerzése, 

- koncessziók vásárlása, 
- lízing megállapodások, 
- ingó-és ingatlan javak megszerzése, 
- szerzői jogok, szabadalmak, know-how-ok, licencek megszerzése. 
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1999-ben a román kormány egy, a Világbank által támogatott törvénycsomagot fogadott el, mely a 
magánvállalkozások gyenge pontjainak a megszüntetésére irányult. A keretek jelentős változása 
ellenére a romániai külföldi beruházások nem felelnek meg a várakozásoknak. Az 1996-os 
kormányváltást követően sok befektető jelentős növekedést várt a külföldi portfolió 
beruházásokban. Az 1997 első felében tapasztalt erős növekedést az év második felében - az óriási 
inflációból (150%) eredő - nagymértékű tőkekivonás követte. A lassú gazdaságátalakítás, valamint 
a délkelet-ázsiai és orosz recesszió tovagyűrűző hatása erősen visszavetette a külföldi befektetők 
lelkesedését. Az előbbi tényezők együttes hatására a várakozásoknál kisebb mértékben 
„csordogálnak” a külföldi közvetlen beruházások is a román gazdaságba.  
 
A költségvetést is érintő beruházások (akár állami garanciavállalás útján, akár az Állami Tulajdon 
Alap közreműködésén keresztül) általában sokkal bonyolultabbak, mint a zöldmezős beruházások 
vagy a román cégekkel közösen létrehozott vegyes vállalatok. A nagy tranzakciókat gyakran 
gátolják politikai és gazdasági érdekszövetségek, vagy elakadnak a kormány, illetve az illetékes 
minisztériumok döntésképtelensége miatt. A kevésbé komplex, magán és állami kis-és 
középvállalkozásokba irányuló ügyletek jóval eredményesebbek. Előnyös befektetési területet 
képvisel az informatika, ingatlanpiac, energiaszektor, szakképzettségre és hagyományokra épülő 
nehézipari ágak, telekommunikáció, bankszektor és az idegenforgalom.  
A román gazdasági sajátosságok alapján az a véleményem, hogy a külföldi befektetőknek érdemes 
az amerikai gyakorlatot követniük. A sikeres tengerentúli vállalatok ugyanis először betelepednek 
Romániába, hogy elemezni tudják a helyi sajátosságokat és a leghatékonyabb vállalati stratégiát 
dolgozzák ki. A piacra lépési stratégia hosszú távú elkötelezettséget jelez a piac és a kormány 
irányába és gyakran elősegíti az Állami Tulajdoni Alappal, érdekvédelmi szervekkel és a helyi 
szereplőkkel folytatott tárgyalások sikerét is.  
 
A román beruházásokra vonatkozó jogszabályok állandó változása nehézséget jelent a befektetők 
számára. Ezt példázza az 1999. évi költségvetési törvény által felfüggesztett és a 2000. januárjában 
hatályon kívül helyezett hazai és külföldi befektetőknek nyújtott kedvezmények köre, ami erősen 
megrendítette a befektetők bizalmát. 2001-ben további törvénymódosítások érintették a 
privatizációt és a gazdasági társaságokat is. A törvénycsomag biztosítja a külföldi befektetők 
számára a nemzeti elbánást, a hazai piacokhoz való hozzáférést és a privatizációba történő 
bekapcsolódást. A kereskedelmi vállalatokban való külföldi részesedés nincs maximalizálva, tehát 
annak ellenére, hogy a vegyes vállalatok dominálnak, a potenciális befektetőknek akár 100%-os 
külföldi tulajdonú cég alapítására is lehetőségük van.  
 
A Romániába eszközölt beruházások nem sajátíthatók ki, hacsak ez nem a közösség érdekét 
képviseli. A külföldi befektetőket ezenkívül az alábbi jogok illetik meg: 

- az általuk realizált nyereség egészének átutalása külföldre, az adó-és járulékfizetési 
kötelezettség, valamint egyéb, az országban hatályos kötelezettség teljesítése után (83/1998, 
402/2000 és 1394/2000 határozatok), 

- az üzletrészek, részvények értékesítéséből származó tiszta bevétel külföldi kivonása, 
- a kárpótlásból származó bevétel külföldre történő átutalása. 

 
Azok az új, közvetlen beruházások, amelyek értéke 1 millió dollár, vagy a bekerülési értéke lei-ben, 
illetve egyéb konvertibilis valutában meghaladja az 1 millió dollárt a Fejlesztési Minisztériumnál 
történő regisztrációt követően a következő kedvezményekben részesülnek: 

- a külföldi beruházáshoz beszerzett Fejlesztési és Pénzügyminisztérium által jóváhagyott 
közös katalógusban szereplő gyártási eljárások, berendezések, felszerelések, mérő-és 
vizsgálóberendezések és szoftverek vámfizetése alóli mentesség, 
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- azok számára, akik külföldről vagy az országból a befektetési tevékenységet szolgáló új 
javakat teremtenek elő, a hozzáadottérték- adó alól az üzembe helyezésig terjedő időszakra, 
illetve az aktiválástól számított 25 hónapra mentességet nyújtanak.  

(Azok a javak tekintendők újnak, melyeket legfeljebb egy évvel a behozatal előtt állítanak elő, de 
még nem hasznosították. Ugyanezek a feltételek érvényesek a Romániában gyártott termékekre is.) 
3.3. Szabadkereskedelmi társulás Közép-Európában  
 
A tervgazdálkodás éveiben az akkori szocialista országok a KGST keretében folytatnak integrációs 
kísérletet. A KGST hosszú távú szerződései azonban nem hatnak az innovációra ösztönzőleg. A 
valós verseny kialakulását gátolja a szovjet igényeknek megfelelő nyersanyagigényes, nagyobb 
kapacitású termelés, a közös beruházások szintén Szovjetunió érdekeit tartják szem előtt. A 
világgazdaságot megrázó folyamatok a transzferábilis rubel (a világpiaci árakat öt éves késéssel 
követő mesterséges árrendszer) elszámolás miatt is csak később gyűrűznek be a szocialista országok 
gazdasági életébe. 
  
A rendszerváltás után Közép-Európa országainak egymás iránti külkereskedelmi érdeklődése 
hirtelen mélypontra zuhan (Réti T. 2000a). A bizalmatlanságot az egyes országok egyéni, nyugati 
normákhoz történő igazodása és attól való félelem fokozza, hogy az esetleges gazdasági kohéziót a 
fejlett országok „rossz szemmel nézik” és integrációként kezelik. Az elmúlt évtized során azonban 
bebizonyosodott, hogy Nyugat tudatában Közép-Európa egységként, egyetlen régióként él. Részben 
az előbbi szemléletmód, részben a már halódó Szovjetunióval szembeni összehangolt politika 
motiválja Magyarországot, Cseh-Szlovákiát és Lengyelországot 1991. február 15-én a Visegrádi 
Nyilatkozat aláírására. Az utóbbi szempont Szovjetunió utódokra bomlásával elveszítette 
jelentőségét.  
 
A Visegrádi Országok eredetileg fizetési uniót kívántak létrehozni, végül 1992. december 21-én 
megalapították a CEFTA szervezetét, mely valamennyi ipari és mezőgazdasági termék szabad 
kereskedelmét irányozza elő. Az uniós tagságra váró Visegrádi Országok az egymás közötti 
vámjellegű és nem vámjellegű kereskedelmi korlátok fokozatos leépítésére szövetkeztek. Az 
egymás közötti vámok lebontását az integráció fejlettebb szerveződési szintje, a vámunió is 
biztosítja, de a Visegrádi Országok politikai okok miatt elvetették a közös védővámok rendszerét, 
ugyanis konfliktusforrást képezhetett volna az egységes importszabályozás, illetve a vámok közös 
felhasználása. Egyik ország sem kívánt, egy a nyugati integrációs szándékát háttérbe szorító 
együttműködést létrehozni, ezért kevésbé erős gazdasági kötelékbe, szabadkereskedelmi övezetbe 
tömörültek.  
 
A fejlettebb országokkal kötött megállapodások nem egyenlő mértékű liberalizációt eredményeznek 
a szerződő felek számára (Inotai A. 1997). Ennek értelmében az Unióba irányuló hazai ipari 
termékek exportja 1998. január 1-jétől teljesen liberalizált. Az EU-ból származó ipari termékek 
importvámját fokozatosan mérséklik. Az EFTA egyezményekben hasonló mértékű a liberalizáció. 
A CEFTA-társulás az EU/EFTA megállapodásoktól a szimmetria és a kölcsönös előnyök 
egyensúlyának hangsúlyozásában is eltér. 
 
1993. január 1-jével a „bársonyos forradalom” révén szétszakadt Csehszlovákia helyett az utódok, 
Csehország és Szlovákia képviseltetik magukat a CEFTA-ban. Magyarország Szlovéniával 1994. 
április 6-án aláír egy szabadkereskedelmi megállapodást. 1996. január 1-jétől Szlovénia, 1997. 
július 1-jétől Románia, 1999-től pedig Bulgária is CEFTA-tag. 2003. január 1. óta újabb 
szomszédos ország, Horvátország is a szabadkereskedelmi övezet tagja.  
 
A rendszerváltás óta eltelt időszakban Közép-és Kelet-Európa legfontosabb gazdasági partnere az 
Európai Unió, viszont egymás irányában is élénkült a külkereskedelmi forgalom (Ligeti Cs. – 
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Nagyné Pakula U. 1999. és Nagyné Pakula U. 2002). A kereskedelem fellendülését a vámok és 
mennyiségi korlátok fokozatos leépítése mellett azonban a belföldi kereslet élénkülése is 
befolyásolja.  
 
A magyar külkereskedelemben a CEFTA-részarány kisebb töréssel ugyan, de növekedést mutat (18. 
és 19. ábra). Bár a CEFTA-tagokkal a kereskedelem kevésbé növekedett, mint az Európai Unióval, 
hazánk a második legjelentősebb eredményt ezen országokkal folytatott külkereskedelmével éri el 
(Réti T. 1997). A CEFTA kétségtelenül sokat segít az egykori KGST országok közötti 
kereskedelem helyreállításával és felélesztésével. Mióta életbe lépett a tagországok 
szabadkereskedelmi egyezménye, a tagállamokba irányuló magyar export éves növekedése elérte a 
9%-ot is, míg a rendszerváltástól 1995-ig eltelt időszakban 4% körül mozgott. Hazánk számára a 
másik pozitívumot az jelenti, hogy kereskedelmi mérlege nyereséges ezen országokkal szemben. A 
statisztikák alapján az aktívum az ipari termékek körén kívül a sokkal érzékenyebb mezőgazdasági 
tevékenységekről is megállapítható.  
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18. ábra: Magyarország CEFTA országokba irányuló exportja 
Forrás: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium adatai alapján saját szerkesztés 
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19. ábra: Magyarország CEFTA-országokból származó importja 
Forrás: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium adatai alapján saját szerkesztés 

 

A külkereskedelemben törés 1999 első felében következik be, melynek a fő oka, hogy a korábbi 
egy-két évben a CEFTA-partnerek számos kereskedelmet akadályozó, protekcionista intézkedést 
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vezettek be (Nagy L. 1999). A protekcionizmus elsősorban az agrártermékeket érinti, néha 
lehetetlenné téve a magyar exportot (Szirmai S. P. 1996). Néhány partnerország piacvédelme – 
elsősorban Lengyelország és Románia által életbe léptetett intézkedések – amely az agrártermékek 
széles körét érinti, Magyarország számára a CEFTA-engedmények elvesztését jelenti, holott nem 
bizonyított, hogy a magyar export kárt okozna az adott ország piacának (Kiss J. 2000). Ezen 
határozatok sem a WTO, sem a CEFTA előírásainak nem felelnek meg. Az intézkedések bevezetése 
előtt a partnerországok nem konzultáltak Budapesttel és az esetek egy részében bebizonyosodott, 
hogy az „állítólagos ok” nemzetközi környezetben nem volt megvédhető. Az előbbi állítást 
támasztja alá a Szlovákia és Csehország által bevezetett protekcionizmus, mely a magyar 
mezőgazdasági export korlátozására irányult, ugyanis mindkét ország visszavonta határozatát 
miután Magyarország a WTO-hoz fordult.  
 
A vámok lebontása az ipari termékek tekintetében eredményezi a legnagyobb sikert, az agrár 
termékek esetében azonban még várat magára. Az oka, hogy a tagállamok – főleg a már említett 
Románia és Lengyelország – egy része vonakodik a viszonylag olcsó és jó minőségű magyar 
mezőgazdasági termékek zavartalan kereskedelmétől. Hazánk a többi tagországgal szemben 
agrárkereskedelmi többlettel rendelkezik, ezért érthető, hogy miért Magyarországot éri a legtöbb 
protekcionista intézkedés. A túltermelés csaknem valamennyi CEFTA-ország agrárgazdaságáról 
elmondható (Réti T. 2000b). Az érintett felek az erősen védett nyugati piacok helyett egymásnak 
igyekeznek a terméktöbbletüket eladni. Magyarország viszonylag jó minőségű és versenyképes 
termékei miatt már több „agrárháború” is kialakult a szabadkereskedelmi övezeten belül. Az 
akadályoztatást jól szemlélteti, hogy a lengyelek és a románok CEFTA történelemben gyakran 
megszigorították több magyar termék, például a búza, kukorica és hús bevitelét. 
 
Magyarország Románia legfontosabb CEFTA-partnere (Baracs D. 1997), mellyel külkereskedelmi 
termékforgalmának közel felét bonyolítja le. A magyar-román gazdasági kapcsolatok egyik 
meghatározó éve 1996, amikor jelentős kereskedelmi forgalom növekedésre kerül sor. 1997. július 
1-jével Románia felvételt nyert a CEFTA-ba. A román szabadkereskedelmi szervezetbe történő 
csatlakozás ösztönzőleg hat a vizsgált országok közötti kereskedelem dinamikus növekedésére (20. 
ábra). 
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20. ábra: A magyar-román külkereskedelmi forgalom alakulása (1997-2002) 
Forrás: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium adatai alapján saját szerkesztés 

 

A két ország külkereskedelmi forgalma 1998-ban 59,2%-kal növekszik az előző évhez képest, 
melyhez jelentősen hozzájárul Románia CEFTA-tagsága. A külkereskedelmi szerkezetben erősen 
megnövekedett román veszteségért a partnerország elsősorban a magyar élelmiszervertikumból 
kikerülő termékek szubvencióját okolja. Valójában a magyar termékek jobb minősége és a román 
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árucikkek magasabb előállítási költsége okozza a deficites külkereskedelmet. Mivel a fogyasztók 
elismerik a magyar termékek jobb minőségét, a magyarországi árucikkek keresettek a román piacon 
(Magyar-román határ menti térség fejlesztési koncepciója és programja, 1999).  
 
A két ország tekintetében a 2002. év az 1.207 millió dollár összforgalmával, valamint a 351,2 millió 
dollár értékű magyar export többletével eredményesnek tekinthető. A magyar külkereskedelmi 
forgalomban Románia a tizenötödik helyen, az exportban a tizenegyedik helyen, a realizált 
aktívumot vizsgálva a negyedik helyen van. A román külkereskedelemben még nagyobb hazánk 
szerepe, ugyanis importban a hatodik, exportban a nyolcadik legfontosabb partnerország (Magyar 
Kereskedelmi Iroda, 2002). 
A magyar exportban a CEFTA-megállapodásokat felrúgó szigorított vámkövetelmények miatt 
csökkent az élelmiszerkészítmények kivitele, viszont összességében az agrárkivitel növekedett. A 
CEFTA-vámlebontás előnyeit élvező ipari termékek exportja - a kedvezőbb kereskedelmi feltételek 
miatt - szintén növekedett a korábbi évekhez képest, amit tovább fokozott a bérmunka 
megerősödése. Az ipari importunkban jelentős a gépipari és a kohászati termékek, míg az 
agrárimportban az élő juh behozatalának növekedése. Több árukategóriában a növekedés forrása a 
magyarországi cégek román vegyesvállalatainak a tevékenysége.  
 
A 2002. esztendő kiemelkedő román relációjú külkereskedelmi teljesítménye az intenzív 
kereskedelemfejlesztő tevékenységből következik. Az előbbieket igazolja, hogy az ötször nagyobb 
lengyel piacon közel azonos exportot ért el Magyarország, valamint Romániával többé-kevésbé 
megtalálta a megoldást az agrárprotekcionista intézkedések hatásának enyhítésére. Az előbbieken 
túl még számolni kell a statisztikai felmérésekből hiányzó, de vámhatósági becslés alapján 
megállapított, közel 35 millió dollár értékű bevásárló-turizmusból származó magyar 
élelmiszerexporttal is. A kereskedelmi kapcsolatokat jól kiegészítik a tőkebefektetések. Sajnos 
napjainkban is csak „látszólagos” tőkebefektetések állapíthatók meg a tényleges lehetőségekhez 
képest (Balla A. 2000). A Romániába irányuló alacsony tőkebefektetés az alábbi tényezőkre 
vezethető vissza. 
 
Az ország a befektetési kedvezmények (Kegyes K. 1993) jelentős részét – a hátrányos övezetek 
kivételével – visszavonta, ami több visszaélésre ad okot. A törvények kijátszását jól példázza, hogy 
számos élelmiszeripari cég telepedett a vámmentességet kihasználva az elmaradott térségekbe, de a 
továbbfeldolgozást a korábbi fejlettebb területekre települt vállalkozások veszik át. A tőkét vonzó 
beruházási infrastruktúra nem épült ki (Kocsis Gy. – Nagy G. 2001). A követő infrastruktúrát, 
melyet Románia még a szocializmus évtizedeiből örökölt, nem sikerült a párhuzamos infrastruktúra 
irányába elmozdítani. A közúti közlekedési hálózat állapotát mutatja, hogy mindössze 100 km 
Bukarest-Pitesti közötti autópályával rendelkezik az ország.  
 
Az 1991-ben vontatottan elinduló (Hunya G. 1991) és több formában meghirdetett – a 
vagyonjegyes (Szalavetz A. 1996), a közvetlen eladás (Irházi J. 1996), a belső kivásárlás, azaz 
MEBO (Management Employee Buyout) (Novák T. 1997), valamint a tömeges – privatizációs 
program (Earle J. S. – Telegdy Á. 1998) ellenére óriási privatizációs hátrány. Több nagyvállalat és 
közüzemi intézmény még mindig az állam kezelésében van. A rendezetlen tulajdonviszonyok 
jelentős árnyékgazdaság (szürke-és feketegazdaság) kialakulásához vezetnek (Fákó P. – Godra Á. 
2001). A kétkamarás parlamenthez lassú törvényhozási folyamat kapcsolódik (Irházi J. 2001). A 
gyors döntéshozatalt sürgősségi rendeletekkel valósítják meg, de ezen rendeleteket a képviselőház 
módosíthatja és általában él is ezzel a lehetőségével. Az előbbiek miatt az ország erőteljes 
jogbizonytalansággal küzd. A külföldi tőkét taszítja a kettős adózás problémája, illetve az általános 
pénzhiány. Még mindig erős a bürokrácia szerepe (Neményi J. N. 1999) és a magas hitelkamatok 
miatt nehezen jutnak forráshoz a vállalkozások (Réti T. 1999). A megnövekedett bérmunka hányad 
a foglalkoztatási gondok enyhítésével egyidőben alacsony hozzáadott értéket eredményez. A román 
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gazdasági reformok azonban még nem fejeződtek be, például a kis-és középvállalkozások tényleges 
támogatásának jogi szabályozása még kiforratlan, illetve az ország kevésbé aknázta ki a 
globalizáció és regionális integráció nyújtotta lehetőségeket. 
 
A CEFTA-országok közül a magyar tőkebefektetések elsősorban Romániába irányulnak. Románia 
éves szinten 13 milliárd dollár körüli értékben képes exportálni és 11 milliárd dollár értékű import 
tőkebefektetést fogadni. 2002-ben a magyar tőkerészvétellel alakult vegyes vállalatok száma 4.019, 
az összes jegyzett tőkéje 217.696,87 ezer dollár. Hazánk a romániai befektetők sorában a külföldi 
működőtőke nagyságát tekintve a tizennegyedik helyet foglalja el (Magyar Kereskedelmi Iroda, 
2002). 
 
A román-magyar vegyes vállalatok sorában a legnagyobb a MOL tőkebefektetés 87,03 millió dollár 
(2002. december 31-én) nagyságú alaptőkével (8. táblázat). A társaság székhelyének Bukarestből 
Kolozsvárra történő áttelepítése révén nemcsak a vegyes vállalatok, hanem a tőkenagyság 
vonatkozásában is Erdélyben (Nord-Vest és Centru) koncentrálódnak a magyarországi 
tőkebefektetések (21. ábra).  
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21. ábra: A 
magyar tőkebefektetések területi alakulása Romániában (2002) 

Forrás: Román Cégbíróság adatai alapján saját szerkesztés 
 

A magyar tőke elsődleges célterülete tehát Erdély, melyet Bukarest követ. A tőkebefektetések 
értékét és az alapított cégek számát vizsgálva arra a megállapításra jutottam, hogy a határ menti 
együttműködések által nyújtott komparatív előnyök kiaknázása még várat magára, hiszen az erdélyi 
magyarság nyújtotta kommunikációs előnyt nehéz egyéb tényezőknek felülmúlniuk. Bukarest 
tőkevonzó képességét a szakképzett munkaerőre, a fővárosnak megfelelő K+F és infrastrukturális 
háttérre vezetem vissza. Csupán e két célterületet követik a befektetések sorában a határ menti 
térségek. 

 

8. táblázat: A legnagyobb magyar tőkebefektetők Romániában (2002. dec. 31.) 
Cégnév Alaptőke 

(USD) 
Székhely Tevékenység 

MOL ROMANIA PETROLEUM 
PRODUCTS SRL (Kft.) 

87 034 662 Kolozsvár Üzemanyag 
kiskereskedelem 

GEDEON RICHTER ROMANIA SRL  17 549 065 Marosvásár-
hely 

Gyógyszergyártás 

CESAROM SA (Rt.) 11 525 499 Bukarest Kerámiatermék-gyártás 

PROFI ROM FOOD SRL 9 229 953 Temesvár Élelmiszer- ital, dohány-
áru kiskereskedelem 

DUNAPACK RAMBOX 8 510 635 Sepsi- Papír- és karton 
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PRODIMPEX SRL  szentgyörgy csomagolóanyag-gyártás 

SALINA INVEST SA 6 360 893 Szováta Szállodaipari 
szolgáltatások 

PIPELIFE ROMANIA SRL 5 617 077 Bukarest Lapok, fóliák, csövek 
gyártása műanyagból 

ZORA SERV COM SRL 3 653 067 Marosvásár-
hely 

Épitőipari szolgáltatások 

HOTEL TARNAVA 2000 SA 3 424 000 Székelyud-
varhely 

Szállodaipari 
szolgáltatások 

CARB SA 3 416 583 Brassó Épitőipari kőkitermelés 

Forrás: Román Cégbíróság adatai alapján saját szerkesztés 
 

Az elmúlt évekre vetítve megfigyeltem, hogy a kereskedelmi cégeken kívül a termelőszférát 
célozzák meg a magyar tőkebefektetések. Az előző állításom igazolja, hogy a román szektorban, 
elsősorban vegyipari, könnyűipari, részben idegenforgalmi beruházásokra került sor (22. ábra). 
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22. ábra: A magyar tőkebefektetések tevékenységi kör szerinti megoszlása (2002) 

Forrás: Román Cégbíróság adatai alapján saját szerkesztés 
 

Románia CEFTA-tagsága óta jelentős lendületet vett a partnerországokkal folytatott 
külkereskedelem, de az ország egyenlege mindvégig - a tagságot megelőző időszakhoz hasonlóan - 
veszteséget mutat, vagyis nagyobb az érintett országokból történő import az oda irányuló exportnál 
(23. ábra). Bár az ipari termékek vámját 2001. január 1-jén felszámolták, az agrártermékek 
kereskedelmében a CEFTA továbbra sem irányozza elő a vámok teljes megszüntetését.  
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23. ábra: Románia CEFTA-országokkal folytatott külkereskedelme (1993-2002) 

Forrás: Romania – Foreign Trade Flows with CEFTA in 2002 adatai alapján saját szerkesztés 
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Az egységes vámkedvezmények mellett léteznek további kétoldalú kontingensek, mennyiségi 
korlátozások (Többször módosított CXLI/1997. Vámtörvény). Az agrárkereskedelemben a 
fokozatos visszaléptetés lenne célszerű, hogy Románia is csatlakozzon a CEFTA multilaterális 
megállapodásaihoz. Az általános megállapodásokon kívül Romániának valamennyi CEFTA-
partnernek a bilaterális egyezményei által meghatározott engedményeket is meg kell adnia. Ez a 
vámtételek 50%-os átlagos, szerződés szerinti csökkentését irányozza elő számos közös érdekeltség 
alá tartozó termékre. Az Európai Unióba vámmentesen kerülhetnek azok a termékek, amelyek 
célállomása az Unió és legalább 60%-ban CEFTA származékok. Tehát ha egy termék 40%-ban 
román és 20%-ban magyar, az uniós elbánás szerint vámmentességet élvez.  
 
2002-ben a Cégbíróság nyilvántartása szerint Magyarországon 6.102 működő román tulajdonnal 
bejegyzett cég található. A jegyzett tőke nagysága szerint elsősorban a családi vagy baráti kötelékek 
által szerveződött kis-és középvállalkozások dominálnak (9. táblázat). 
 
 
 
 
 
 
 

9. táblázat: A hazánkban működő román cégek tőkenagyság szerint (2002) 
Jegyzett tőke nagysága Vállalkozások száma 

100.000 Ft alatt 2.465 
100.000 – 1.000.000 Ft 1.995 
1.000.001 – 5.000.000 Ft 1.516 
5.000.001 – 10.000.000 Ft 46 
10.000.001 – 40.000.000 Ft 58 
40.000.000 Ft felett 22 

Összesen: 9.200.000.000 Ft (közel 35.730.000 USD) 6.102 

Forrás: Magyar Kereskedelmi Iroda adatai alapján saját szerkesztés 
 
Arányaiban kiemelkedik a PETROM Nemzeti Olajtársaság, mely az összes hazánkban befektetett 
román tőke közel negyedét képviseli (10. táblázat). További lehetőséget jelent az ipari parkokba 
történő befektetés, az ottani kedvezmények és adottságok kihasználásával. Elsősorban 
Magyarország keleti felén fontos az idegen tőke becsalogatása, a még meglévő szabad munkaerő 
lekötése és a tőkehiány mérséklése végett. Kovács Csaba (2000) 1990-es évekre elvégzett 
vizsgálatát aktualizálva megállapíthatom hogy a román tőke sem a határ menti területeket, hanem a 
fővárost, Közép-Magyarországot, illetve a Dunántúlt részesíti előnyben (24. ábra). Míg a hazai 
Romániába eszközölt külföldi működőtőke kivitelében minden harmadik vállalkozás a határ 
közelében létesült, addig az Magyarország esetében csak minden tizedik román befektetésről 
mondható el. A területi megoszlásból arra következtetek, hogy Románia az eltérő ütemű uniós 
felvétel miatt hazánkat nyugat-európai kiindulópontként kezeli és elképzelhető a későbbi 
tőkekivonás más nyugati országok javára. Ahhoz, hogy az előbbi hipotézisem ne következzék be, 
stabil hazai gazdaságpolitikai környezet szükséges, mely nemcsak a fővárosi és nyugat-dunántúli 
tőke megóvását eredményezi, hanem ösztönzőleg hathat a keleti határ menti befektetések irányában 
is. 
 

10. táblázat: A legjelentősebb román tőkével működő magyarországi cégek (2002) 
Cég neve 

 
Székhely 

 
Jegyzett tőke 

(ezer Ft) 

PETROM Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Telekgerendás 2.125.970 
ANEX-Invest Befektetési, Ingatlanforgalmazó és 
Kereskedelmi Rt. Budapest 670.200 
EMKTV Egyesült Magyar Kábel Televízió 
Híradástechnikai Kereskedelmi Kft. Budapest 350.000 

GOLDEN FORTUNA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Eger 238.600 
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SABEDU Elektronikus Oktatási Technológiákat Fejlesztő, 
Szolgáltató és Értékesítő Kft. Szentendre 130.000 

ÖKOPLANT Növény Kft. Sopronhorpács 111.240 
TINLOV HUNGARY Termelő, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. Budapest 80.000 

SCANDIC ROYAL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Miskolc 72.000 

HELIODOR 2000 Kereskedelmi Kft. Budapest 70.000 

HUNITAL 97. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest 69.000 

Forrás: Magyar Kereskedelmi Iroda adatai alapján saját szerkesztés 
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24. ábra: A 
hazánkban bejegyzett román cégek számának területi aránya (2002) 
Forrás: Magyar Kereskedelmi Iroda adatai alapján saját szerkesztés 

 

Összegezve a külgazdasági kapcsolatrendszer vizsgálatát leszögezem, hogy a CEFTA a kelet-
közép-európai országok által működtetett szabadkereskedelmi társulásként a rendszerváltó 
szocialista országok között ismét erősödő külkereskedelmi kapcsolatot eredményezett. A Visegrádi 
Országok időben felismerték a társulás szükségességét, mely az alapítástól eltelt években 
fokozatosan bővülő tagsággal látja el szerepét. A részletesebben elemzett magyar-román 
külgazdasági relációban is kirajzolódik a közös CEFTA-tagság jótékony, gazdasági kapcsolatokat 
serkentő hatása. Dinamikusan fejlődő kétoldalú gazdasági kötelék jellemzi a két ország viszonyát, 
annak ellenére, hogy a román fél időnként kiszámíthatatlan protekcionista intézkedésekkel sújtja a 
magyar agrárgazdaságot. A tőke területi elhelyezkedésében megfogalmaztam, hogy a komparatív 
előnyök között a határ menti földrajzi közelséggel szemben az Erdély okozta vonzerő, illetve 
Románia nyugati terjeszkedési szándéka játssza a legjelentősebb szerepet. 
 
3.4. A magyar-román centrum-periféria sajátosságok a társadalmi - gazdasági fejlettség 
függvényében 
 
A közép-és kelet-európai átalakulási folyamat vezető régiói egy központi térséget, ún. „közép-
európai banánt” alkotnak (Gorzelak, G. 1995). A banán központjai Gdansk – Poznan – Wroclaw – 
Prága – Brno – Pozsony – Bécs - Budapest. A banán további gyarapodását a környező periférikus 
helyzet akadályozza. A perifériát meghatározó jegyek: 
- alacsony népsűrűség és elmaradott urbanizáció,  
- alacsony 1 főre vetített GDP, magas munkanélküliségi ráta és a külföldi tőkebefektetések hiánya 

vagy alacsony szintje. 
Az alfejezetben a Dél-Alföldön szervezett magyar-román interregionális kapcsolatrendszer 
vizsgálatát megelőzően a két ország területi tagoltságának statisztikai módszerekkel történő 
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elemzését végzem el. A román regionális rendszer kialakításánál a közel azonos területű és 
népességű régiók képzésére helyezték a hangsúlyt, kivéve a fővárosi régiót, mely lényegesen kisebb 
területen, a többi fejlesztési régióval közel azonos népességet tömörít (11. táblázat).  
 
11. táblázat: Románia regionális rendszere 

Statisztikai 
régiók 

Megyék 
száma 

Terület (km2) Terület (%) Népesség (fő) 
2002 

Népesség 
(%) 

Nord-Est 6 36.850 15,46 3.685.393 16,98 

Sud-Est 6 35.762 15,01 2.852.480 13,15 

Sud 7 34.453 14,45 3.380.516 15,58 

Sud-Vest 5 29.212 12,25 2.332.194 10,75 

Vest 4 32.034 13,44 1.959.985 9,03 

Nord-Vest 6 34.159 14,33 2.744.008 12,65 

Centru 6 34.100 14,3 2.521.745 11,62 

Bukarest 2 1.821 0,76 2.221.860 10,24 

Átlag 5,25 29.798,88 12,5 2.712.273 12,5 

Románia 42 238.391 100 21.698.181 100 

Forrás: Analiza rezultatelor preliminare adatai alapján saját számítás  
 
Területi aspektusból vizsgálva a román régiók megyéket jelentősen meghaladó szórása, vagyis az 
átlagterülettől való erőteljesebb négyzetes átlagos eltérése állapítható meg (12. táblázat).  
 

12. táblázat: A román regionális rendszer egyenlőtlenségei 
 Régiók Megyék 

Terület 

2002 2002 

Szórás 10.796,7 km2 1.717,4 km2 

Relatív szórás 36,2% 30,3% 

Max/Min 20,24 36,54 

 Népesség 

 1992 2002 1992 2002 

Szórás 536.140 fő 547.880 fő 290.188 fő 272.504 fő 

Relatív szórás 18,8% 20,2% 53,4% 52,7% 

Max/Min 1,78 1,88 8,86 8,65 

 Népsűrűség 

 1992 2002 1992 2002 

Hoover-index 11,71% 12,13% 16,82% 16,56% 

Max/Min 19,61 19,93 272,33 265,61 

Területegységek 
száma 

n=8 n=8 n=42 n=42 
 

Forrás: saját számítás 
A legkisebb területű román fejlesztési régió a fővárost magában foglaló, Bukarest-Ilfov (az 
átlagterület 6,1%-a), a legnagyobb területen pedig a Nord-Est régió fekszik (az átlagterület 123,7%-
a). A két szélsőséget képviselő régió területi különbsége több mint 20-szoros. Románia megyéi 
alapján a legkisebb területen szintén a főváros (az átlagterület 0,1%-a) helyezkedik el, míg a 
legnagyobb területet Temes (az átlagterület 3,6%-a) foglalja el. A legnagyobb és legkisebb területű 
megye különbsége több mint 36-szoros. A relatív szórás területi értékeiből következik, hogy a 
megyék szórásának átlagos mérethez (5676 km²) viszonyított aránya nem olyan jelentős, mint a 
régiók átlaghoz (29.798,88 km²) képest jelentkező területi differenciája. A területi szempontok 
alapján tehát a történelem által kialakított megyék lényegesen homogénebb képet mutatnak, mint az 
uniós normák miatt szervezett régiók. 

 



 79 

A népesség a gazdasági térszerkezet fontos elemét képezi, hiszen a gazdasági környezeten belül 
termelőerőként jelenik meg. A népességszám alakulását a születések, az elhalálozások, illetve a 
vándorlások befolyásolják. Romániában a munkaerő demográfiai összetétele, a gazdasági potenciál 
és szerkezet is meghatározó regionális sajátosságokat hordoz. Az előbbi három tényező az ország 
társadalmi-gazdasági, illetve globális fejlődésére egyaránt jelentős hatással van. Lengyelországot 
követően Románia Kelet-és Közép-Európa legnépesebb országa, viszont a többi posztszocialista 
országhoz hasonlóan a népességszám csökkenést mutat. A népességszám visszaesése 1990-től 
jelentkezik. A 2002. évi népszámláláson közel 1 millió fővel alacsonyabb a népességszám az előző, 
1992. évi népszámláláshoz képest. Bebizonyosodott, hogy az ország népességének fogyása 
állandósult és nem véletlenszerű jelenség, vagyis az évtized során markánsan érvényesül.  
 
A népességszám csökkenésének az okai összetettek, de ezek közül az elemzésem során arra a 
megállapításra jutottam, hogy a születések számának a visszaesése játszik meghatározó szerepet. A 
születési ráta értéke állandóan csökken az 1990. évi 13,6‰-ről 2000-re 10,5‰-re esik vissza. A 
negatív természetes szaporodásban a halálozási ráta - különösen a gyerekkori halandóság - 
(Teodorescu, V. 1996) növekedése is kitüntetett jelentőséggel bír. A vizsgálataim alapján a 
halálozási ráta 1990-2000 között ugyanis 10,6‰-ről 11,4‰-re növekszik  
 
Véleményem szerint a kedvezőtlen népesedési jegyek elsősorban a korábbi erőltetett 
népesedéspolitika elvetésének (1989-ben megszüntették a terhesség-megszakítást tiltó törvényt, 
ezzel liberalizálva a fogamzásgátló eszközök használatát) a következményei. A halandóság 
növekedése a második legfontosabb tényező, mely a népességszám visszaesését eredményezi. 
Álláspontom alapján a halálozások arányának növekedése főleg abból ered, hogy romlanak az 
életkörülmények és tönkremegy az egészségügyi szolgáltatás.  
 
A külföldre való távozást tiltó törvények hatályon kívül helyezése szintén a népességszám 
csökkenését vonja magával. E jelenség elsősorban 1990-95 között hat, amikor az emigrált 
személyek száma megközelíti a 150 ezer főt. Később ez a külső migráció nagy intenzitással 
csökken és az 1995-98 közötti időszakban az éves kivándorlások száma 20 ezer főre esik vissza. 
Nagy valószínűséggel elmondhatom, hogy Románia emigráló potenciálja az utóbbi értéknél 
nagyobb, viszont a kivándorlást több fejlett országban az új személyek letelepedésére vonatkozó 
korlátozások lecsökkentik. Kétségtelen, hogy ezen tiltó intézkedések hiányában a román 
népességfogyásban az emigráció nagyobb súllyal szerepelt volna.  
 
Nézetem szerint a romániai fiatalság az a korcsoport, mely szakmailag a legképzettebb, de a 
munkanélküliség veszélyének is leginkább ki van téve, ezért sokkal nyomatékosabban jelentkezik 
náluk a kivándorlási tendencia. Románia általános gazdasági és szociális fejlődésének 
megtorpanása, a számos joghézag, az életszínvonal csökkenése, a bizonytalan jövőkép sok fiatalt 
arra kényszerít, hogy szakmai érvényesülését egy másik, fejlettebb országban próbálja 
megvalósítani. A külföldi szakmai továbbképzések, ösztöndíjak, időszakos munkavállalási 
engedélyek azok az eszközök, amelyeket főleg a fiatalok használnak ki, hogy egy fejlettebb, 
nagyobb társadalmi és gazdasági biztonságot nyújtó országban maradjanak.  
 
A népesség nemek szerinti megoszlásában is változást fogalmazhatok meg. 1990-ben a nők aránya 
50,7%, mely 2000-re 51,1%-ra növekszik. Ezt az eltolódást a nők születéskor várható magasabb 
élettartamával magyarázom. A nők átlagos életkora ugyanis az 1990. évi 73,9 évről 2000-re 74,2 
évre növekszik, ellenben a férfiak születéskor várható átlagos életkora a 90. évi 69,8 évről az 
ezredfordulóra 67 évre csökken. 
 
A kor szerinti összetételben – vizsgálatomban – a fiatal népesség csökkenése az idősebb korcsoport 
arányának természetes növekedéséhez vezet. 1990-2000 között a 0-14 éves korosztály aránya 
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23,6%-ról 18,3%-ra csökken, a 60 évnél idősebbek részesedése az össznépességből viszont 15,7%-
ról 18,8%-ra növekszik. E számadatokból arra következtetek, hogy a jövőbeni aktív korosztály 
csökkenésével egyre határozottabb jelleget kap a népesség öregedő arculata. Gazdasági 
szempontból az aktív korosztály bír a legjelentősebb szereppel, mert a társadalom munkaerejét 
képviseli. Az aktív népesség ugyanis a munkaerő-kínálat alapvető megnyilvánulása, melyet a 
demográfiai folyamatok, tehát a születések, halálozások, házasságkötések, migráció, elöregedés 
egyaránt befolyásolnak. Románia demográfiai hanyatlása tehát rányomja bélyegét az aktív 
népességre is, mely szintén állandó fogyást mutat. Az aktivitási ráta az 1989. évi 70%-ról 1992-ig 
75%-ra gyarapodik. A növekedést azzal indokolom, hogy az össznépességen belül a 
foglalkoztatottság bővül. Az 1993-2000 közötti időszakban visszaesés tapasztalható, mely 
álláspontom alapján a népességszám csökkenésével, a munkahelyek megszűnésével növekvő 
munkanélküliséggel és a népesség elöregedésével egyaránt összefügg.  
 
A piacgazdasági átmenet jelentős hatással van a foglalkoztatottság alakulására, befolyásolva a 
munkaerőpiac volumenét, összetételét, intézményeit, politikáját és a hatékonyságát. A korai átmenet 
időszakában a gazdaság összeomlását a foglalkoztatottság hanyatlása követi. A vállalkozások 
erőltetett munkahely megtartásra irányuló törekvése számos esetben jelentős pénzügyi hiányhoz 
vezet. Az egymást követő kormányok elnézték, hogy a bankok hitelt nyújtottak a fizetésképtelen 
vállalkozásoknak és többször elnapolták a csődtörvény bevezetését is. A későbbi restriktív 
intézkedések és a csődtörvény bevezetésével a fizetésképtelen vállalkozások felszámolása 
nagyszámú munkahely elvesztését eredményezte. Bár 1989 után erőteljesen fejlődött a 
magánszektor, ahhoz azonban még túlságosan kicsi, hogy új munkahelyek teremtésével a 
munkaerőpiaci igényeket kielégítse.  
 
A munkaerőpiaci politika egy nagyon kényelmetlen megoldási formát öltött magára: 

- azon állami vállalatoktól, amelyek veszteségesen működtek teljesen megvonták a pénzügyi 
támogatást, 
- a korábbi tömeges elbocsátást elkerülő politikai nyomás kirobbanva széles 
munkanélküliséget eredményezett (Gáspár P. – Ludányi A. 2002). 

 
A foglalkoztatottságot továbbra is a piacgazdasági átmenet egyik legkritikusabb területének tartom. 
A munkaerőpiacon ugyanis felgyorsult a vállalatok átszervezése, növelve a munkahelyek 
bizonytalanságát. A mai román társadalom egy különleges vonása a regionális eltéréseket mutató 
munkaerőpiac is. A rendszerváltó országok mindegyikénél a gazdasági összetétel és átalakulás 
magával vonja a munkaerőpiac új modelljének az elfogadását. A politikai és társadalmi-gazdasági 
reformok bevezetésével egyidőben a túlhaladott centralizált munkaerőpiaci modell helyett 
szükségessé vált a munkaerőpiac liberalizálása és a magánszférában foglalkoztatottak számának 
növekedése. 
 
A gazdasági tevékenység összeomlása mélyen rányomja bélyegét Románia munkaerőpiacára. A 
termelési kapacitások beszűkülése a foglalkoztatottak számának visszaeséséhez vezet, ezáltal a 
munkanélküliek aktív korosztályból képviselt aránya 10% fölé emelkedik. 1995 közepétől újabb 
növekedési hullám veszi kezdetét, mert az 1996. évi választások után a román kormány új 
reformpolitikát - ennek következtében csökkenő munkaerő-felhasználást - hirdetett meg.  
 
A munkanélküliségi ráta növekedése elsősorban az erőltetett iparosítással jellemezhető 
országrészekben látványos (Moldva, Olténia, Észak-Erdély. Az aktív népesség összetétele jelentős 
változásokon keresztül a többi rendszerváltó országtól a következő eltérő jegyeket viseli. A föld 
tulajdonjogának visszaadása miatt a primer szektorban (a legerőteljesebb az egyéni vállalkozók 
számbéli gyarapodása) a foglalkoztatottság növekszik (Vincze M. 1998). A mezőgazdaság további 
"menedéket" jelent azon munkavállalók számára, akik más - elsősorban a szekunder - szektorban 
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munkanélküliek lettek. A többi piacgazdasági átmenettel jellemezhető országhoz képest a tercier 
szektorban foglalkoztatottak számának növekedése nem olyan lendületes (legdinamikusabban a 
banki, biztosítási és pénzügyi szolgáltatások, illetve az ingatlan közvetítések fejlődnek). 
 
A népességszám térszerkezeti tagolása alapján is megállapíthatom, hogy a kisebb területi egységet 
képező megyék szórása lényegesen kisebb a régióknál tapasztalt értéknél (8. táblázat). A megyei 
lakosság szintjén érvényesülő nagyobb relatív szórás a tér több részre osztásának természetes 
következményeként kezelem. A régiók népessége tekintetében növekedett a két szélső érték 
távolsága, illetve a szórás és relatív szórás is. Az előbbi különbségek fokozódását támasztja alá a 
Hoover-indexen alapuló régiók szintjén jelentkező népsűrűség növekvő egyenlőtlensége is. A 
vizsgált időszakban a legnépesebb régió Nord-Est, a legkevésbé pedig a Vest régió betelepült (3. 
melléklet/1. és 2. ábra). Nord-Est kiemelkedően magas népességszáma véleményem szerint a 
legnagyobb területi egység mellett, az alacsonyabb gazdasági fejlettséggel összefüggő relatíve 
magasabb természetes szaporodással indokolom. Vest régió alacsony lélekszáma viszont a 
településföldrajzi korlátot képező domborzati sajátosságokkal, illetve az országos átlagot 
meghaladó társadalmi-gazdasági fejlettségből származó természetes fogyással magyarázom. Az 
eltérések növekedéséből az is következik, hogy a legnagyobb népességtömörülést mutató Nord-Est 
régió népessége kisebb mértékben, 98,2%-ra csökkent, mint a leggyérebben lakott Vest régióé, 
mely 92,8%-ra esett vissza az évtized során. Az előbbiek természetes következményének tekintem, 
hogy a régiók szintjén vizsgált népesedési differenciák a szélsőségek közötti eltérések fokozódása 
felé mutatnak (3. melléklet/3. ábra). 
 
A megyék vonatkozásában ellentétes folyamatot állapítottam meg. Az 1992. évhez képest 
valamennyi területi egyenlőtlenségi mutató csökkent. A relatív különbségek csökkenése egyrészt a 
szóródás kisebb értékében jelentkezik, vagyis a megyénkénti népességszám átlagosan kisebb 
mértékben tér el az átlagnépességtől. Másrészt a legnépesebb és legkevésbé lakott megyék közti 
különbség az 1992. évi 1,834 millió főről 135 ezer fővel csökken, mert Bukarest municípium 
népessége erőteljesebben, 92,9%-ra esett vissza, mint Kovászna megye lélekszáma, mely 95,3%-ra 
mérséklődik (3. melléklet/1. táblázat). A megyesoros népsűrűségnek az 1992. évi 8.655,3 fő/km2-
ről 611,1, fő/km2-rel való csökkenése szintén Bukarest municípium nagyobb mértékű 
területegységre vetített népességszámának a 92,9%-ra történő visszaeséséből adódik, a legkevésbé 
benépesített Tulcea megye 95,3%-ra történő csökkenéséhez viszonyítva (3. melléklet/1. táblázat). 
 
A regionális elemzésekben elengedhetetlen a belső migráció vizsgálata is. A régión belüli vagy 
megyeközi népességmozgásra ugyanis jelentős hatással van az ország gazdasági fejlettsége. 1990 
után a falusi és kisvárosi népesség egy része a nagyvárosok felé vándorolt, kihasználva, hogy ekkor 
vonták vissza azokat a megszorító intézkedéseket, amelyek a nagyvárosi letelepedést gátolták. 
Ugyanakkor a városi lakosság egy részének, különösen az idősebb korosztálynak az ellentétes 
irányú népességmozgása is felerősödött. A városból falvakba történő költözéseket a földek fölött 
visszakapott tulajdonjogokra vezetem vissza. 
 
Hazánk területi tagolása szintén a kiegyenlített, megyék közigazgatási határaihoz igazodó tervezési-
statisztikai régiókon alapul (13. táblázat). Magyarország területi egyenlőtlenségeit vizsgálva mind a 
területi, mind a népesség szempontjából megállapítom, hogy a kisebb területű és népességszámú 
megyék szórása elmarad a tervezési-statisztikai régiókhoz képest (14. táblázat). 
 

13. táblázat: Hazánk regionális rendszere  
Tervezési-

statisztikai régiók 
Megyék 
száma 

Települé-
sek száma 

Terület 
(km2) 

Terület 
(%) 

Népesség 
(fő)2001 

Népesség 
(%) 

Közép-Magyaro. 1 185 6.919 7,4 2.829.047 27,8 

Közép-Dunántúl 3 405 11.236 12,1 1.120.610 11,0 

Nyugat-Dunántúl 3 648 11.209 12,0 1.002.959 9,9 
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Dél-Dunántúl 3 653 14.169 15,2 993.466 9,8 

Észak-Magyaro. 3 603 13.429 14,4 1.296.504 12,7 

Észak-Alföld 3 387 17.729 19,1 1.559.073 15,3 

Dél-Alföld 3 254 18.339 19,7 1.373.194 13,5 

Átlag 2,7 447,9 13.290 14,3 1.453.550 14,3 

Magyarország 19 3135 93030 100,0 10.174.853 100,0 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján saját számítás 
 

A megyék magasabb relatív szórását hazánk több részre tagolására vezetem vissza. A legnagyobb 
területű régió Dél-Alföld (az átlagterület 138%-a), a legkisebb kiterjedés pedig a Budapestet és Pest 
megyét ötvöző Közép-Magyarországhoz (átlag 52,1%-a) kapcsolódik. A maximális és minimális 
kiterjedést képező régió területi különbsége több mint 2,5-szeres. A megyék és a főváros területi 
jellemzői alapján a legnagyobb területen Bács-Kiskun (az átlagterület 179,8%-a), a legkisebb 
területen pedig a főváros (az átlagterület 11,3%-a) fekszik. A két szélsőséget nyújtó közigazgatási 
egység különbsége több mint 16-szoros.  
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14. táblázat: A magyar regionális rendszer egyenlőtlenségei 
 Régiók Megyék és a főváros 

Terület 

2001 2001 

Szórás 3.686,4 km2 1.791,2 km2 

Relatív szórás 27,7% 38,5% 

Max/Min 2,65 16,09 

 Népesség 

 1992 2001 1992 2001 

Szórás 636.650 fő 592.791 fő 382.204 fő 341.852 fő 

Relatív szórás 43,2% 40,8% 74,1% 67,2% 

Max/Min 2,96 2,85 9,02 7,89 

 Népsűrűség 

 1992 2001 1992 2001 

Hoover-index 21,3% 20,4% 21,9% 21,0% 

Max/Min 6,04 5,84 68,23 59,14 

Területegységek száma n=7 n=7 n=20 n=20 

Forrás: saját számítás 
 

Magyarország népességére vonatkozóan megfogalmazhatom, hogy az 1980. évi 10709 ezer fős 
értékig történő növekedés után természetes fogyás állandósul. A születések és halálozások trendje 
az a statisztikai felméréseken alapuló álláspontom, hogy az 1990. évi 12,1‰-ről 2002-re 9,5‰-re 
csökkent az ezer főre vetített születések száma, viszont a halálozásoknál ugyanezen évek 
viszonylatában 14‰-ről csak 13,1‰-re történt visszaesés. A halálozási statisztikák szerint 
különösen az 50 év körüli férfiak (az 1960-as évekhez viszonyított több mint kétszeres növekedés 
mellett) képviselik a „veszélyes zónát”. A halálnem közel felét infarktus, érrendszeri, keringési, 
illetve daganatos betegségek képviselik, de nem hanyagolható el a májzsugorban elhunytak száma 
sem, valamint hazánk az öngyilkossági statisztikák szerint is tartósan világelső. A szomorú 
adatokban, melyek a túlhajszoltság, stressz, illetve az egészségtelen életmód (dohányzás, alkohol) 
következményei 1999 óta szerényebb visszaesés vette kezdetét, tehát kisebb mértékben 
mérséklődött a halálozási ráta.  
 
A nemek szerinti megoszlásban a nők 1990. évi 52%-os részaránya 2002-re viszonylagos 
állandóság mellett, mindössze 0,5%ponttal növekszik. A stabil arányt a nők és férfiak közel azonos 
(3-3 évvel növekvő) születéskor várható magasabb élettartamára vezetem vissza. A nők átlagos 
életkora ugyanis az 1990. évi 73,71 évről 2002-re 76,56 évre növekedett, míg a férfiaknál 65,13 
évről 68,26 évre tolódott el a mutató értéke.  
 
A kor szerinti összetétel rendkívül fontos a társadalom és gazdaság megítélésében, ugyanis az 
aktivitás, a munkaerő utánpótlás egyaránt a korstruktúra függvénye. Hazánkban 1990-2002 között a 
0-14 éves korosztály, tehát a fiatalkorúak aránya 20,5%-ról 16,3%-ra csökkent, ellenben a 60 évnél 
idősebbek részesedése 18,9%-ról 20,6%-ra növekedett. A gazdaságilag aktív korosztály aránya 
viszont közel hat évtizede 60% körül állandósul (természetesen az idősebb aktív korosztály 
arányának növekedése jellemző a fiatalabb aktív korcsoport lassú fogyása mellett). A kedvezőtlen, 
azaz fokozatosan elöregedő korstruktúra nemcsak a két ország, hanem kontinensünk általános 
jelensége is, mely jelentős társadalmi eltartási terhet ró a társadalmakra. Az előbbi okfejtésem 
igazolását látom abban, hogy az aktivitási ráta 1990. évi 60,7%-os aránya 2002-re 52,9%-ra 
csökken. A visszaesés az elöregedés mellett a rendszerváltás után megjelenő és 1993-ban 
csúcsosodó munkanélküliséggel is összefügg. A munkanélküliség 1992-ben emelkedett 10% fölé, 
majd az 1993. évi 13%-ot közelítő arány egyre nagyobb mértékű csökkenése vezetett a 2002. évi 
5,8%-os országos rátához.  
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Magyarország foglalkoztatási szerkezete elemzésem alapján a történelmi pályának megfelelő úton 
halad. A tercierizálódó világgazdaságnak megfelelően az 1990. évi 53%-os szolgáltatásban 
foglalkoztatott aránya 2002-re 60%-ra növekszik, ugyanakkor a szekunder, vagyis ipari szektor 
keresői állandó, 34%-os mértékkel jellemezhetők, viszont a primer szektorban (mezőgazdaság, vad-
és erdőgazdálkodás, halászat, illetve kitermelőipar) dolgozók részesedése 13%-ról 6%-ra süllyed. 
 
További elemzésemben megállapítom, hogy valamennyi népességre vonatkozó területi mutatószám 
egyértelműen hazánk térszerkezeti differenciáinak a kiegyenlítődése irányába mutat (4. melléklet). 
1992-ben a legnépesebb régió Közép-Magyarország (az átlagnépesség 201,4%-a) a legkevésbé 
betelepült pedig Nyugat-Dunántúl (az átlagnépesség 68,1%-a). A két tervezési-statisztikai régió 
lakosságszámának különbsége közel háromszoros (4. melléklet/1. ábra). 2001-re Közép-
Magyarország már csak az átlagnépesség 194,6%-át adja, a legkevésbé benépesült régió az 
aprófalvas települések erőteljes népességfogyása következtében Dél-Dunántúl, az átlagos 
népességszám 68,3%-ával (4. melléklet/2. és 3. ábra). A legnépesebb és leggyérebben lakott régió 
differenciája 2,85-szoros. Közép-Magyarország kisebb szélsőséget képvisel, mert Pest megye 
lakossága az 1992. évhez képest ugyan 13,7%-kal növekedett, viszont Budapest népességszáma 
erőteljesebben változva, 86,6%-ra hanyatlott. A rendszerváltás utáni gazdasági szerkezetváltás 
egyik nyertes területe a nyugat-dunántúli Győr-Moson-Sopron megye. A vizsgált időszak jelentős 
gazdasági potenciálja a megye népességében növekedést okozott, enyhítve Zala és Vas megye 
fogyását, mely hozzájárult ahhoz, hogy Nyugat-Dunántúl kikerült a legkevésbé benépesült régió 
szerepkörből. A struktúraváltás egyik nehezen magához térő vesztese Dél-Dunántúl. Az utóbbi 
régió az évtizedek óta kihalóban lévő aprófalvas területek miatt a legnagyobb demográfiai 
veszteséget könyvelheti el, a legkisebb népességszámú területi egység létrejötte mellett.  
 
 
A megyék és a főváros összehasonlító elemzése során az időszak alatt a legnépesebbnek a fővárost 
(1992-ben az átlagnépesség 389,6%-át, 2001-ben 341,9%-át képezve), a legkevésbé benépesült 
megyének pedig Nógrádot (1992-ben az átlagnépesség 43,2%-ával, illetve 2001-ben 43,4%-ával) 
tekintem (4. melléklet/4. és 5. ábra). Az átlagtól való eltérés csökkenését támasztom alá a szórás, a 
relatív szórás és a népsűrűség mérséklődésével, valamint a szélsőséges megyék különbségének a 9-
szeres mértékről 7,89-szorosra hanyatlásával (10. táblázat és 4. melléklet/6. ábra). 
 
Az előbbi tényezők mellett a belső migráció a II. világháború óta hazánk egyik legfontosabb 
térgazdasági jelensége. A rendszerváltás óta azonban a vándorlás irányában változás történt. Míg a 
szocialista iparosítás a kisvárosok népességét növelte, addig az 1990-es évektől a legsúlyosabb 
foglalkoztatási problémával rendelkező kisvárosok lakóinak falvakba történő visszaáramlása okozta 
az utóbbi települések vándorlási mérlegének pozitívumát. A falvak lélekszáma és az elvándorlás 
negatív korrelációs kapcsolatát feltárva az aprófalvak továbbra is migrációs vesztesek, akár megyei, 
vagy regionális léptékű elnéptelenedést gerjesztve. Az előbbieken kívül az ideiglenes 
népességmozgások, tehát az eltérő periodikával jellemezhető ingázások vizsgálatától a 
tanulmányban eltekintek.  
 
A nemzetközi munkamegosztás erőteljesebbé válását támasztja alá a magyar munkavállalók 
külföldi megjelenése (Ausztria magyar foglalkoztatási kerete 100%-ban kihasznált), illetve 
hazánkba is érkeznek külföldiek, viszont ők elsősorban ázsiai, keleti vagy délkeleti országokból 
származó menekültek. A rendszerváltással főleg román és jugoszláv állampolgárok (50% körüli 
magyar anyanyelvű arányával) beáramlása erősödött fel, mely hullám napjainkra veszített 
intenzitásából. A külső vándorlásban azonban hazánk tranzitország jellegét szeretném kiemelni, 
hiszen a bevándorlók jelentős hányada további, nyugat-európai országokban reméli sorsa jobbra 
fordulását. 
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A román és magyar regionális egyenlőtlenség összehasonlításával egyértelműen leszögezhetem, 
hogy hazánk kiegyenlítettebb és a különbségek mérséklésének irányába mutató területi rendszerrel 
rendelkezik. Romániában csaknem háromszor nagyobb a régiók szórása, mint Magyarországon. A 
területi differenciáltságra utal a szélsőséges régiók területének 7,5-szer nagyobb aránya is. A 
hagyományos közigazgatási egységek szintjén a magyar megyék és Budapest magasabb szórás és 
relatív szórás értékekkel rendelkeznek a román megyékhez képest. Ha a hazai 19 megyével 
számolok, tehát a fővárost Pest megye részeként kezelem, akkor a szórás értéke 4896,3 km²-re, a 
relatív szórás pedig 32,5%-ra csökken, közelítve a román egyenlőtlenségi mutatók értékét.  

 

Az előbbi elemzés következtetéseit támasztják alá a Gini-együtthatóval számított értékeim is, 
melyek az egyedi, tehát a megyénként, illetve régiónként számított népességszám egymástól való 
eltéréseire vezetik vissza a szóródást (15. táblázat).  
 

15. táblázat: A román-magyar megyék és régiók népességének Gini-együtthatója 
Megnevezés 1992 2002 

(magyar adatok 2001) 
Változás 

Román megyék Gini-együtthatója 255.930 fő 244.644 fő -11.286 fő 

Magyar megyék Gini-együtthatója 309.762 fő 298.556 fő -11.206 fő 

Román régiók Gini-együtthatója 600.936 fő 614.196 fő +13.260 fő 

Magyar régiók Gini-együtthatója 588.567 fő 560.943 fő -27.624 fő 

Forrás: saját számítás 
 

Az egyetlen fokozódó népességbéli különbség a román régiók szintjén jelentkezik, melyet 
érdemesnek tartok részleteiben is megvizsgálni. A népességszámot befolyásoló, korábban kifejtett 
tényezők közül a legerőteljesebbnek a természetes szaporodás szélsőségét tekintem, mely az 
országos népességszám csökkenése ellenére pozitív értéket képez a legnépesebb Nord-Est régióban 
és valamennyi megyéjében (kiemelkedő Iaşi 4‰), míg a legerőteljesebb fogyás a Vest régióban 
jelentkezik (Arad -4‰). A Gorzelak által elkülönített ismérvek azonban nem képezhetők le minden 
esetben egyértelműen. Romániában a korábbi évtizedek népességpolitikájának hatására a 
háromgyermekes családmodell, jelentős természetes szaporodást és népsűrűséget teremtett. A 
heterogén domborzatot a népesség egyenlőtlen területi elhelyezkedése azonban mindig is 
visszatükrözte és napjainkban is követi. Vest régió országos átlagtól elmaradó népességszámát és 
népsűrűségét kedvezőtlen természeti adottságokra (Erdélyi-középhegység) vezetem vissza és nem a 
fejletlen gazdálkodási szerkezet következményének tartom. 
 
Demográfiai szempontból tehát a román régiók jelentős és növekvő különbségeket mutatnak. A 
Kárpátok peremvidékén és a nagy iparközpontokban nagy népesség-koncentráció figyelhető meg, 
ellentétben a hegyvidéki övezetek, a Duna-delta és árterület gyér népsűrűségével. A városok nagy 
része az ország déli részén, Erdély központjában és Moldvában tömörül. A népesség korcsoport 
szerinti összetétele a városokban viszonylag kiegyensúlyozott, viszont a falvakban erős elöregedés 
észlelhető. Összességében tehát az összes negatív hatás, azaz a születések számának csökkenése, a 
halandóság növekedése, a migrációs veszteség, a potenciális aktív korosztály csökkenése és az 
elöregedés az az ár, amelyet Románia a piacgazdasági átmenet társadalmi és gazdasági jegyeiért 
kénytelen fizetni. 
 
A periférikus helyzet számszerűsítésének egyik módszere a periféria-index meghatározásán alapul. 
Az elemzés a magyar és román régiók viszonylatában a két főváros látványosan kiemelkedő 
indexéhez vezet (16. táblázat és 25. ábra). Vizsgálatom alapján – az anyag és módszer fejezetben 
leírt metodika alapul vételét követően – azt az eredményt tudom megfogalmazni, hogy az 1000-nél 
magasabb indexek – Közép-Magyarország, Közép-és Nyugat-Dunántúl, valamint Bukarest-Ilfov - a 
centrális helyzetű régiókra jellemzők. Az 500 fölötti, de 1000-nél alacsonyabb értékek – Dél-
Dunántúl, Dél-Alföld, Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Vest – a félperiférikus jegyekkel 
rendelkező területi egységek, míg a többi román fejlesztési régió elmaradottnak számít. 
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16. táblázat: A periféria-index fontosabb tényezői 
Régió dii GDP/fő* (PPS) Periféria-index 

Közép-Magyarország 15,64 15.960 1782,92 

Közép-Dunántúl 19,93 9.906 1257,68 

Nyugat-Dunántúl 19,91 12.142 1119,08 

Dél-Dunántúl 22,39 8.212 763,65 

Észak-Magyarország 21,79 7.006 695,15 

Észak-Alföld 25,04 6.773 608,21 

Dél-Alföld 25,47 7.870 695,97 

Nord-Est 36,10 3.765 290,09 

Sud-Est 35,56 4.792 407,83 

Sud 34,91 4.487 384,24 

Sud-Vest 32,14 4.829 387,46 

Vest 33,66 6.037 582,75 

Nord-Vest 34,76 4.472 382,87 

Centru 34,73 5.593 433,18 

Bucuresti-Ilfov 8,03 7.595 1068,20 

Forrás: saját számítás 
 

*Megjegyzés: A számítás során a vásárlóerő-paritáson számított 1 főre vetített GDP értékeit vettem figyelembe az 
összehasonlíthatóság végett. Megbízható adatok csak az 1999. évre vetítve álltak rendelkezésemre, a hazai PPS 
adatbázisa a KSH, a román PPS adatok forrása az Eurostat. 
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25. ábra: A hazai és román régiók periféria-indexe 

Forrás: saját számítás 
A Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió gazdasági potenciálja szempontjából pozitívan értékelem, 
hogy az irodalmi áttekintésben megfogalmazottakat megerősítve vizsgálatom is a határ menti Dél-
Alföld, illetve Vest régiók közel azonos teljesítőképességére utal (egyaránt félperifériának 
minősülnek), mely a hatékony jövőbeni együttműködést előlegezi meg a határok nélküli Európában. 
Az elemzésem következtében felállított centrum-félperiféria, illetve periféria jegyeket a Gorzelak 
által, a fejezet elején megfogalmazott ismérvek alapul vételével is megvizsgáltam.  
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A centrum régiók közül kiemelkedik a két fővárosi, különösen a bukaresti agglomeráció 
népsűrűsége (26. ábra). A két régió közel azonos népességszáma ellenére Bukarest fejlesztési régió 
látványosan nagyobb népességkoncentrációja a Közép-Magyarországnál lényegesen kisebb területi 
egységen való elhelyezkedés természetes következménye (7. és 9. táblázat). Az urbanizációs szintet 
a városlakók mértékével vizsgálva arra az álláspontra jutottam, hogy a metropolisznak számító két 
fővárost is magába foglaló régiók városi lakossága 80%-ot meghaladó arányt képvisel, a milliós 
városok torzító hatásának következtében. A két dunántúli régió urbanizációs szintje viszont csak 
60% körül alakul.  
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26. ábra: A centrum régiók népsűrűsége és urbanizációs szintje (2002) 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Véleményem szerint a viszonylag alacsony arányban szerepet játszik, hogy az utóbbi két régióban 
30-nál kevesebb, átlagosan 17.000-31.000 fős intervallumba tartozó középváros alakult ki. Az 
urbanizáció vizsgálatánál figyelemre méltónak tartom, hogy Vas és Zala falvainak átlagos lakossága 
500 fő körül alakul, ugyanakkor hazai viszonylatban Nyugat-Dunántúl településhálózata a 
legsűrűbb (58 település/1000 km2) s a régiók sorában az összes magyarországi település 20%-nál 
magasabb arányát tömöríti. A magas településsűrűséget az aprófalvak sokaságára vezetem vissza. A 
két, centrum régiókra vizsgált jellemző alapján a végső következtetésem, hogy a népsűrűség és a 
városlakók aránya egyértelmű, szoros korrelációs kapcsolatot képez egymással.  
 
A legkedvezőbb foglalkoztatottságot Közép-Magyarország vonatkozásában állapítom meg, ahol 
elemzésem során mindössze a természetes munkanélküliség kategóriájába tartozó 2%-os 
munkanélküliségi rátát találtam (27. ábra). A vásárlóerő-paritáson számított 1 főre vetített GDP 
(PPS) értéke Bukarest esetében a román gazdaság relatíve alacsonyabb teljesítőképessége 
függvényeként marad el a három hazai régiótól. A külföldi tőkebefektetés alapján Közép-
Magyarország erősen preferált jelenlétét a közép-európai gazdasági minősítés természetes 
megnyilvánulásának tekintem, hiszen a hazai főváros, elsősorban a kvaterner szektor fejlődésének 
alapját képező K+F tevékenységével a legdinamikusabban fejlődő „banán” zóna tagjaként 
kimagasló tőkevonzó képességgel rendelkezik. A román főváros gazdasági értékeinek mérlegelése 
következtében jelentős volumenű, sőt a Nyugat-Magyarországon szervezett régióknál magasabb a 
Bukarest régiójába befektetett külföldi tőke állománya.  
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27. ábra: A centrum régiók gazdasági teljesítőképessége (2002) 

Forrás: saját szerkesztés 
 

Nézeteim szerint egyéb területi egységeknek ugyanis nehéz túlszárnyalniuk az egykori centralista 
gazdaságpolitikát folytató posztszocialista országok fővárosainak az elmúlt rendszerből öröklött 
országos szintet meghaladó fejlettségét. Az elemzésem során a külföldi tőkebefektetés és a 
jövedelmi viszonyokat reprezentáló GDP értéke között pozitív korrelációs kapcsolatot mutatok ki. 
A munkanélküliségi rátát bevonva a vizsgálatba az előző két gazdasági jellemzővel negatív 
korrelációra következtetek, hiszen minél kiegyensúlyozottabb jövedelmi viszonyok alakulnak ki, 
annál magasabb a külföldi tőkebefektetés értéke és alacsonyabb a munkanélküliség aránya. 
 
A félperifériák közé sorolt régiók szintjén Észak-Magyarország és Észak-Alföld kiemelkedő 
népsűrűsége egyrészt hazánk harmadik és második legnépesebb városának, Miskolcnak, illetve 
Debrecennek, másrészt az országos átlagnál lényegesen kisebb természetes fogyásnak köszönhető 
(28. ábra). A városi lakosok arányánál ellentmondást állapítok meg, ugyanis a legsűrűbben lakott 
Észak-Magyarország mutatja a legalacsonyabb urbanizációs szintet. A sajátos népesedési helyzet 
okát abban jelölöm meg, hogy a régió településeinek 80%-a 2000 főnél kevesebb lakost számláló 
kisfalunak minősül. Az előbbi gondolatmenetet összegezve a centrum régióktól eltérően a 
félperifériáknál a népsűrűség és urbanizáltság egymással ellentétes tendenciáját fogalmazhatom 
meg. 
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28. ábra: A félperiférikus régiók népsűrűsége és urbanizációs szintje (2002) 

Forrás: saját szerkesztés 
A munkanélküliségi ráta szintén Észak-Magyarországon, valamint Észak-Alföldön a legmagasabb 
(29. ábra). Az alacsony foglalkoztatottság véleményem szerint részben a nehézipar (Borsod, 
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Nógrád) válságba kerülésével megszűnő munkahelyekre, részben az elsősorban Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyét érintő ingázók tömegének munka nélkül maradására vezethető vissza.  
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29. ábra: A félperiférikus régiók gazdasági teljesítőképessége (2002) 
Forrás: saját szerkesztés 

A vásárlóerő-paritáson számított 1 főre eső GDP legalacsonyabb Vest régióbéli arányát - 
Bukaresthez hasonlóan - az alacsonyabb román gazdasági teljesítőképességgel indokolom. A 
külföldi tőkebefektetésben rálátásom szerint egy-egy nagyobb tőkeerőt képviselő, elsősorban 
vegyipari beruházás (BorsodChem-Kazincbarcika, TVK-Tiszaújváros, Biogal-Debrecen) 
következtében torzultan jelentkezik Észak-Magyarország és Észak-Alföld fölénye a többi régióval 
szemben. A félperifériáknál megjelenő sajátos demográfiai és gazdasági szempontok miatt nem 
tudok felállítani egyértelmű összhangot, vagy ellentétet a vizsgált tényezők között. 
 
A periférikus régiók vonatkozásában is ellentmondást állapítok meg, ugyanis a népesebb és kevésbé 
fogyó népességű román régiók többsége meghaladja a félperiférián tapasztalt népsűrűséget (30. 
ábra). Valós összefüggés az urbanizációs szint, a vásárlóerő-paritáson mért 1 főre eső GDP, a 
munkanélküliség, valamint a tőkebefektetés vonatkozásában fogalmazható meg. A városi lakosság 
aránya 50% körül - általában alatta - az elmaradottságra utal. A periféria jelleget erősíti, hogy a 
munkanélküliségi ráta csupán Nord-Vest régiónál (álláspontom alapján Bihor és Cluj megyék 
erőteljesebb gazdasági potenciáljának következtében) marad 9% alatt (31. ábra). A GDP értéke 
ugyancsak a legalacsonyabbnak tekinthető a centrum-félperifériával való összevetés után. 
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30. ábra: A periférikus régiók népsűrűsége és urbanizációs szintje (2002) 
Forrás: saját szerkesztés 
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A szerény külföldi tőkebefektetésben sajátosságot Sud, illetve Sud-Est régiójában találtam, melyet 
az alábbi tényezőkkel magyarázok. Sud-Est kiemelkedő központja Constanta, a Fekete-tenger menti 
kedvező stratégiai fekvése miatt jelentős külföldi tőkét vonz a román gazdaságba, illetve Galati 
nehézipari kombinátjának a privatizációja is külföldi konstrukció keretében következett be. Sud 
viszonylag magasabb tőkevonzó képessége Ploiesti vegyipari bázisához kapcsolódik. A külföldi 
befektetések területi tagoltsága alapján összegezve az a véleményem, hogy hazánkhoz hasonlóan, a 
dinamikus fejlődést képező tevékenységek földrajzi hovatartozás nélkül képesek a külföldi tőkét 
vonzani, ezzel önálló befektetési szigeteket képezve Romániában. 
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31. ábra: A 
periférikus régiók gazdasági teljesítőképessége (2002) 

Forrás: saját szerkesztés 
 

Vizsgálatomat a magyar-román határ menti együttműködésben érintett Dél-Alföld, illetve Vest 
régió megyéire is kiterjesztettem (17. táblázat). A megyesoros periféria-indexek alapján a legjobban 
Csongrád megye közelíti a centrum határaként korábban megfogalmazott 1000-es értéket. Csongrád 
kiemelkedő gazdasági súlyát azzal magyarázom, hogy Budapestet követően Szegeden van hazánk 
második legnagyobb K+F kapacitása, illetve heterogén iparszerkezettel rendelkezik a megye. 
Krassó-Szörény és Hunyad megyék 500-nál alacsonyabb periféria-indexei viszont a perifériák közé 
történő átsorolást indokolják. A két, erősen nehézipari arculatú megye alacsony gazdasági 
teljesítőképességét az erőteljes ágazati válsággal indokolom. A periféria-indexek szerint a 
legfejlődőképesebb együttműködési pálya Békés és Arad megyék relációjában rajzolódik ki.  
 

17. táblázat: A DKMT Eurorégiót* alkotó megyék periféria-indexei 
Megye dii GDP/fő* (PPS) Periféria-index 

Bács-Kiskun 9,75 7.379 867,38 

Békés 14,11 7.203 699,98 

Csongrád 12,28 9.121 904,13 

Arad 16,45 6.092 691,10 

Hunyad 15,75 4.760 431,85 

Krassó-Szörény 17,35 4.663 472,20 

Temes 17,53 7.032 816,02 

Forrás: saját számítás (*Megjegyzés: 2003. év elején Jász-Nagykun-Szolnok megye kilépett az eurorégió 
szervezetéből, ezért az elemzésben nem veszem figyelembe.) 

A számszerűsített periféria-indexekkel összefüggésben természetes kutatói igényemet képezte a 
Gorzelak által megfogalmazott szempontok megye szintű kiterjesztése is (32. és 33. ábra).  
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32. ábra: A vizsgált megyék népsűrűsége és urbanizációs szintje (2002) 

Forrás: saját szerkesztés 
 

Elemzésemmel egyértelműen a régiók heterogén arculatát fogalmazom meg. Csongrád megye 
ugyanis népsűrűsége, 1 főre vetített GDP-je, valamint a városlakók aránya alapján centrum 
sajátosságokat hordoz, szemben Krassó-Szörény és Hunyad rendkívül szerény gazdasági 
teljesítményével. Az urbanizációs szintnél a várakozásommal ellentétben nagyon alacsony Arad és 
Temes megye városi lakosságának aránya (32. ábra).  
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33. ábra: A vizsgált megyék gazdasági teljesítőképessége (2002) 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A 2002. évi népszámlálás településsoros adatsorát vizsgálva arra az ellentmondásos megállapításra 
jutottam, hogy Arad megyében tíz, Temesben tizenöt 5 ezer főnél népesebb község is fellelhető (sőt 
10 ezer főnél nagyobb óriásközségek is vannak). A másik két román megyének ugyanakkor 
nincsenek 5 ezer főnél népesebb „nagyközségei”, illetve a hegyvidék következtében a lakosság 
inkább a nagyobb népességtömörülésnek megfelelő városokban koncentrálódik a községek helyett. 
Álláspontom alapján a külföldi tőke egyedi vonása, hogy a román „Szilícium-völgybe”, azaz 
Temesvárra irányuló elektronikai, gép-és vegyipari beruházások az eurorégió legintenzívebb 
külföldi tőkét birtokló megyéjévé emelték Temest. 
 
A magyar és román regionális rendszer egyenlőtlenségeinek a bemutatása és a perifériák kijelölése 
magával vonja a társadalmi és gazdasági élet egyes szegmenseiben tapasztalható regionális 
differenciáltság vizsgálatának az igényét is. Az 5. mellékletben képzett adatbázis alapján a 
gazdasági fejlettségre irányuló vizsgálatomat többváltozós statisztikai módszer, faktoranalízis 
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segítésével is megvizsgáltam. Mivel az SPSS-programban az adatbázis alapján képzett korrelációs 
mátrix a változók egyetlen – gazdasági fejlettség - faktorát adta, az eredetileg tervezett 
faktoranalízis helyett ténylegesen főkomponens analízist végeztem el. A változók tehát a gazdasági 
fejlettségre utalnak, ezért az elemzésem végső célja a hét eredeti változó szórását megőrizve 
egyetlen főkomponensbe összevonva számszerűsíteni a fejlettséget jelző értékeket. A részletes 
metodikai vonalvezetést és a program ellenőrző mechanizmusát is az 5. mellékletben ismertetem. A 
gazdasági fejlettségre felállított főkomponensek és a vásárlóerő-paritáson számított 1 főre vetített 
GDP korrelációja rendkívül szoros mind a 62 területi egység (0,879), illetve magyar (0,905) és 
román relációban (0,690) egyaránt. Vizsgálatomat a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió megyéire 
leszűkítve arra a következtetésre jutottam, hogy a gazdasági fejlettség tekintetében Csongrád 
Bukaresthez közeli mutatókkal rendelkezik, Bács-Kiskun és Békés közepesen fejlett potenciálja 
mellett még pozitív főkomponens értéket képvisel Temes, viszont enyhén negatív a gazdasági 
fejlettséggel való viszonya Aradnak. Hunyad és Krassó-Szörény az utolsó harmad megyéi között, a 
korábban megállapított periférikus vonásokat megerősítve jelenik meg (6. melléklet). 
 
3.5. Románia innovatív gazdaságösztönző politikája - a Vest régióba irányuló tőkebefektetési 
lehetőségek 
 
A kormány szociálgazdasági intézkedései között létrehozták azokat a speciális területeket, 
amelyeket nagyon erős ipari szerkezeti válság és tömeges elbocsátások sújtanak. Ezen intézkedések 
fő eszméje a károsodott területeken a magánberuházásokon keresztül a gazdaság felélesztése. A fő 
segítség a befektetők számára ezekben az övezetekben egy hosszú lejáratú és lényeges 
adómérséklésből álló csomag. 1998. év vége óta a kormány 29 területet minősített „D” övezetté (34. 
ábra). Az előbbi zónákat azért vonom be a vizsgálatomba, mert Vest régió centrum-periféria 
jegyeinek vizsgálatakor a legnagyobb elmaradottságot Hunyad és Krassó-Szörény vonatkozásában 
állapítottam meg, mely megyék három-három kiemelten fejlesztendő területtel rendelkeznek. 
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34. ábra: A "D" övezetek területi elhelyezkedése Romániában 
Forrás: Magyar Kereskedelmi Iroda, Bukarest 

 
Az övezet legfontosabb beruházási kedvezményei között emelhető ki: 
- azon gépek, berendezések, felszerelések és szállítási eszközök vám-és hozzáadottérték-adó 

fizetési kötelezettsége alóli mentesség, amelyeket befektetési céllal az övezetbe importálnak, 
- azon importált anyagok vámfizetése alóli mentesség, melyek a „D” övezetben folytatott 

tevékenységhez szükségesek, 
- a „D” övezetbe tartozás teljes időtartamára nyereségadó fizetési mentesség, 
- azon talajok utáni illetékfizetési mentesség, melyeken a hagyományos mezőgazdasági 

tevékenységet megváltoztatják, vagy a haszonterületet egyéb infrastrukturális beruházás 
részévé teszik (Romania country commercial guide fy 2001). 

 
Az előbbi kedvezményeknek azok a vállalkozások felelnek meg, melyek központja a „D” övezetben 
van és a tevékenységüket ugyanebben a zónában folytatják A tanácsadói tevékenységet folytatókat, 
biztosítási-és bankügyletek szereplőit, valamint más övezetben előállított termékek „D” zónás 
értékesítőit ezen jogok nem érintik. A befektetésekkel a munkahelyteremtés az elsődleges cél a zóna 
szabad munkaerejének lekötése végett. Azok a vállalkozások, akik az előbbi feltételeket teljesítik, a 
Regionális Fejlesztési Nemzeti Ügynökségtől (ANDR) azonnal egy „D” övezetben kiadott 
befektetési tanúsítványhoz jutnak és részletes tanácsadói szolgáltatást kell végezniük az üzleti 
tevékenység székhelyének kiválasztását, a vonzó üzlettársak és kapcsolatok azonosítását illetően.  
 
Az országban már 1992-ben elfogadták a vámszabad területekre vonatkozó 84. számú törvényt. A 
törvény a nemzetközi jogszabályokhoz hasonlóan a vámmentességet, a hozzáadottérték-adóra 
vonatkozó szabályokat, a korlátlan behozatal és viszontkivitel, valamint a területek devizás fizetési 
keretének a lehetőségét tárgyalja. A vámszabad területekre érkező külföldi eredetű közlekedési 
eszközök, áruk és egyéb javak vám-és adómentességet élveznek. E területeken folytatott 
tevékenységre a gazdasági szereplőknek sem ÁFA-t, sem nyereségadót nem kell fizetniük. A 
vámszabad területeken belül a beruházás, illetve a tevékenység jellegétől függően legfeljebb 50 
éves föld-és egyéb ingatlan bérleti lehetőséget biztosítanak. A romániai termékekbe épített anyagok 
és tartozékok, amelyeket a vámszabad területekre importálnak és gyártásba vonnak, vámmentesek. 
Az építéshez, javításhoz, karbantartáshoz használt javak szintén vámmentességet élveznek.  
 
A román vámszabad területek a pénzügyi és kereskedelmi ösztönzők egy, a jövőben – valószínűleg 
– egyre népszerűbbé váló formáját képezik. A vámszabad területeket a Vámszabad Területek 
Nemzeti Ügynöksége koordinálja, amely jelenleg a Közlekedési Minisztérium fennhatósága alatt 
működik. Romániában hat vámszabad terület van és a legfiatalabb (Curtici-Arad) kivételével 
valamennyi kikötőben létesült. A román vámszabad területeken az előnyök és hátrányok figyelembe 
vételével számos tevékenység folytatható (18. táblázat). 
 
A vámszabad területen történő tevékenységek folytatásához a Vámszabad Területek Titkárságától 
működési engedélyt kell kérni. Román és külföldi társaságok egyaránt jogosultak az engedély 
megszerzésére, melynek költsége a területen belül végzett tevékenység jellegétől függ. A 
vámszabad területekre vonatkozó 1992/84 sz. törvény számos költségvetési ösztönzőt biztosít a 
befektetők számára. Ez magában foglalja a vám, a fogyasztási adó és nyereségadó mentességet a 
vámszabad területen belüli tevékenységek vonatkozásában. A Romániába importált, terméktől 
függő vámok súlyozott átlaga 11,7%. Az ércek és üzemanyagok alacsonyabb, 0 vagy 3-10% közötti 
vámjával szemben az élvezeti cikkek és elektronikai berendezések magasabb vámja áll. Az ipari 
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termékek vámja átlagosan 15%. A vámkedvezményeket kiterjesztették azokra a termékekre is, 
melyeket periférikus területre importálnak. Néhány termék – reklámanyagok, minták, 
segélyszállítmányok és örökség – vámmentes. Importtilalom érvényesül a nemzeti biztonságot, 
közegészségügyet és erkölcsöt veszélyeztető termékek tekintetében. 
 

18. táblázat: Előnyök és hátrányok a vámszabad területeken 
Város/ 
terület 

Engedélyezett üzleti tevékenység Előnyök Hátrányok 

Sulina Összeszerelés, Tárolás, Csomagolás, 
Feldolgozás, Áru-és értékpapír-

kereskedelem, Hajógyártás 

Kijárat a 
tengerhez, 

Duna navigációs 
csatorna 

Nincs vasúti-és 
közúti 

összeköttetés 

Dél-
Constanta 

Összeszerelés, Feldolgozás, Csomagolás, 
Tárolás, Áru-és értékpapír-kereskedelem, 

Hajógyártás 

Kedvező közúti, 
vasúti, légi, tengeri 
és folyami szállítás 

Rossz minőségű 
hazai utak 

Braila Építőipar,  
Könnyűipar: fafeldolgozás, textilipar és 

cipőgyártás, Élelmiszeripar 

 
 

Utak, vasút és 
Duna navigációs 

csatorna 
 

Erősen keleti 
fekvés miatt 

nagy távolság 
a fontosabb 
gazdasági 

központoktól 

Galati Nehézipar: 
vas-és acélgyártás, 

Hajógyártás 

Curtici-
Arad 

Összeszerelés, Feldolgozás, Csomagolás, 
Tárolás 

Jó közúti, vasúti, 
légi közlekedés, 
nyugati fekvés 

Kevésbé ismert 
 

Giurgiu Összeszerelés, Feldolgozás, Csomagolás, 
Tárolás, Hajógyártás 

Kedvező folyami 
közlekedési 

helyzet 

Periférikus déli 
fekvés 

Forrás: Free Trade Enterprise Zones alapján saját szerkesztés 
 

A rendelkezések részleteinek hiánya miatt a nyereségadó-mentesség engedélyezésénél az 
adóhatóságok elutasító magatartására lehet számítani. Közelebbről, valószínűleg megpróbálják a 
vámszabad területen belüli tevékenységből származó profitot szűkkörűen értelmezni. Azért, hogy a 
befektetők biztos megkapják a mentességet, a többi tevékenységtől elkülönítve, egyértelműen ki 
kell mutatniuk a vámszabad területtel kapcsolatos költségeket és bevételeket. A közvetlenül 
külföldről, vámszabad területi felhasználásra megvásárolt termékek ÁFA mentességet élveznek, 
viszont a szolgáltatások esetében nem érvényesül a mentesség. A vámszabad területi raktárakban 
elhelyezett áruk importvám-fizetési kötelezettség nélkül tárolhatók. Az import eljárást csak akkor 
kell lefolytatni, illetve a behozatali vámot befizetni, amikor az árut elszállítják a vámszabad 
területről.  
 
A vámszabad területek és más fiskális ösztönzők továbbra is fontos szerepet játszanak a román 
gazdasági stratégiában és a jövőben változások várhatók. A befektetők időről-időre jelzik a stabil 
adótörvényre vonatkozó igényüket. A Vámszabad Területek Nemzeti Ügynöksége kidolgozta a - 
korábban említett - törvényt, amely meghatározza a vámszabad területek törvényes keretét és a 
kormányrendeletek által kialakított hat stratégiai jelentőséggel bíró területet (35. ábra). A 
vámszabad területen a külföldi tulajdonú vállalkozások ugyanolyan befektetési lehetőségeket 
élveznek, mint a román társaságok. A külföldi jogi vagy természetes személyek - a román állam és 
üzleti partnerek felé keletkezett kötelezettségük teljesítése után – a profitot kivihetik az országból.  
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35. ábra. Vámszabad területek Romániában 
Forrás: Free Trade Enterprise Zones 

 

A 2001. februárjában, az első nyugati határ mentén átadott Curtici-Arad Vámszabad Terület 
kedvező fekvése miatt a tőkebefektetők legvonzóbb célpontjává válhat. A legfiatalabb vámszabad 
terület a Vest régióban, pontosabban Arad megyében az exportálók és az importálók számára a 
következő előnyöket nyújtja: 

- nincs behozatali vám, 
- nincs nyereségadó, 
- áfamentesség a vámszabad területen folytatott tevékenységek vonatkozásában,  
- szabad tőke- és nyereségáramlás, 
- minden pénzügyi műveletet szabad konvertibilis valutában számítanak, 
- legfeljebb 50 évig föld, illetve épületbérleti lehetőség, 
- jól képzett és olcsó munkaerő, 
- a Curtici - Arad Vámszabad Terület Arad szomszédságában fekszik, mely egy gazdasági, 

kulturális és oktatási központ, 
- Arad és Temesvár közelében található egy nemzetközi repülőtér, amely légi 

személyszállítást tesz lehetővé Nyugat-Európába és az Egyesült Államokba, 
- fejlett infrastruktúra: ivóvíz, szennyvíz csatornázottság, áramszolgáltatás, vezetékes gáz és 

telekommunikációs hálózat került kiépítésre.  
 
A legfiatalabb román vámszabad terület az ország többi hasonló zónájához képest viszonylag kis 
területen, 90 hektáron fekszik (36. ábra). 2001. utolsó negyedévében 46 ezer m2-re koncessziós és 
öt telekre, 3 ezer m2-re újabb bérleti szerződést kötöttek. A vámszabad területen több nyugat-
európai vállalkozás képviselteti magát. Számos külföldi befektető települ a szomszédos Délkelet-
Magyarország helyett a hazainál lényegesen olcsóbb munkaerőből adódó előnyösebb feltételek 
mérlegelését követően Nyugat-Romániába (19. táblázat). 
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Forrás: Free Trade Enterprise Zones alapján saját szerkesztés 
 

19. táblázat. Tőkebefektetők a Curtici-Arad Vámszabad Területen (2002) 
Megnevezés Egyéb sajátosságok 

Boss személygépkocsi alumínium és műanyag alkatrész 
gyártó leányvállalata 

Foglalkoztatott 200 fő 

Van Gulik közvetítő cég A holland beruházás az Európai Unió 
jóváhagyásával történik 

Sara Lee fehérneműgyár konszern cége, a Rasko Textil Foglalkoztatott 500 fő 

Condor White fürdőszobabútor-gyár Olasz beruházás 

Forrás: Magyar Külgazdasági Kalauz, Románia 2001 
 

Összegzésként megállapítom, a román gazdaság legnagyobb problémája, hogy milyen 
módszerekkel valósítsa meg a külföldi beruházásokkal szemben nyitott piacgazdaság kiépítését. 
Bizonyos mértékű ellenállás figyelhető meg a külföldi működőtőkével szemben, attól tartva, hogy 
az állami vagyon „elherdálása” a külföldi gazdálkodók számára túl nagy befolyást eredményez a 
gazdasági szférában. A Romániával szembeni viszonylag visszafogott külföldi magánosítás az 
ország előrejelezhetetlen törvényi és szabályozórendszerében gyökerezik. Az adótörvények 
változnak és végrehajtásuk sem mindig következetesen valósul meg. Lassan történik az adóhatóság 
megerősítése, az átláthatóság fokozása és olyan jogi eszközök megalkotása, amelyek a szerződéses 
viták gyors rendezését segítik. A vámszabad területekről és a kiemelten fejlesztendő övezetekről is 
elmondható a potenciális befektetők stabil törvényi háttérre vonatkozó igénye, tehát a 
kiegyensúlyozott gazdálkodást biztosító piacgazdasági keret még mindig hiányterület a román 
jogszabályok rendszerében. 
3.6. Tradicionális és innovációs lehetőségek a Dél-alföldi Homokhát Kistérségben 

 
Kutatómunkám alapvető célja, hogy a román gazdasági ösztönzők mellett a Dél-Alföld által kínált 
lehetőségeket is mérlegeljem. Az intenzívebb határ menti együttműködés a Dél-Alföld arculatához 
igazodó agrár-és élelmiszergazdasági összefonódásokat is átfoghatja. A dinamikus gazdasági 
együttműködés azonban, ma még csak a pályázatok, illetve projektek szintjénél tart. A 
legmostohább gazdasági mutatókkal rendelkező régiókban, többek között a Dél-alföldi Régióban is 
kitüntetett szerepük van a gazdasági felzárkózás feltételeit megteremtő hagyományos és megújulási 
lehetőségeket ötvöző, sajátos arculatú agrár-ipari parkoknak. Az ipari parkok a területi fejlettség 
kiegyenlítését, a helyi erőforrások koncentrálását és a gazdálkodó szervezetek aktivizálását 
szolgálják. Az egymás után alakuló ipari parkok célja a munkanélküliség csökkentése, az ipari 
termelés és az export növelése, valamint a zökkenőmentes gazdasági szerkezetváltás elősegítése.  
 
Az alfejezetben a korábbi területfejlesztés mellett a vidékfejlesztés kerül előtérbe. A két fogalom 
számos tartalmi hasonlósága ellenére sem azonosul egymással, bár a köznyelv és a szakma is 
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gyakran téves értelmezésben használja. A területfejlesztés adott régión belül, vagy régiók között a 
regionális léptékű nagyberuházásokat, illetve infrastrukturális fejlesztéseket helyezi előtérbe. A 
vidékfejlesztés viszont a vidéki lakosság életminőségének a javítására, a környezet és a természeti, 
illetve kultúrtáj értékeinek a megóvására és a fenntartható fejlődés biztosítására irányul (Vincze M. 
2000). A vidékfejlesztési stratégiákon belül a program központú megközelítés arra koncentrál, hogy 
adott stratégiai programot melyik kistérségben lehet a leghatékonyabban megvalósítani. A kistérség 
központú megközelítésnél pedig adott kistérségre történik a legjobb stratégia kidolgozása. Az első 
stratégiát a SAPARD-programon keresztül, a második megközelítési módot viszont az 
agrárlogisztikai bázis kidolgozására irányuló program révén szemléltetem.  
 
A Dél-Alföldön, Szeged vonzáskörzetében fekvő Homokhát Kistérség (37. ábra) elemzésének 
különlegességét azzal indokolom, hogy az előbbi, azaz a teljes országot lefedő NUTS 4 szint 
Romániában hiányzik. Az előző alfejezetben megfogalmazott román gazdaságösztönzők is 
párhuzam nélkül maradnak a dél-alföldi gazdaságban, ugyanis Nyugat-és Közép-Magyarország 
fölényével szemben a régiónak egyetlen vámszabad területe és a hazai gazdasági életnek „D” zónái 
sincsenek.  
 

 

37. ábra: A Homokhát kistérség* települései 
Forrás: Mórahalom Városi Önkormányzat 

 

*Megjegyzés: A kistérség összterülete 65.042 ha, népessége közel 45 ezer fő. A kistérségben a termőterület nagysága 
56.857 ha, főként 6-7 aranykorona értékű földekkel. Központja - Mórahalom - agrár jellegű kisváros 2002-ben 
ünnepelte alapításának 110. évfordulóját. 
 

A vizsgálatba vont kistérségben a nagy élőmunka ráfordítást és magas fokú termelési tapasztalatot 
igénylő zöldségtermesztés, valamint a gyümölcstermesztés jelentős. Az ország 
zöldségtermesztésének 1/3-át a Dél-alföldi Régió adja. A legjellemzőbb zöldségfajták a spárga (ez 
az ország egyik legnagyobb spárgatermő vidéke), paprika-és káposztafélék, paradicsom és 
burgonya. A legelterjedtebb gyümölcsfajták az őszibarack és az alma. A szőlőtermesztéshez nagy 
hagyományra visszatekintő borgazdálkodás társul. A rendkívül kedvező talaj- és éghajlati 
viszonyoknak, illetve a termelési tradíciónak köszönhetően határainkon belül és kívül keresett, 
jellegzetes zamatú, kitűnő minőségű zöldség- és gyümölcsféléket termesztenek ezen a tájon, 
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hungarikum értékű az őszibarack és a fűszerpaprika. A nyersanyagok egy részét szegedi 
élelmiszeripari üzemek, többek között a Pick Szeged Rt. és a Szegedi Paprika Rt. hasznosítják.  
 
A hatékony gazdálkodás egyik legfontosabb kelléke a megfelelő munkaerő. Mórahalmon és 
vonzáskörzetében szorgalmas és kvalifikált munkaerőt talál a befektető. A helyi munkaerő 
szaktudása, termelési tapasztalata versenyképes a nyugat-európai emberi erőforrással, viszont 
bérköltsége és ebből adódóan a termelési költségek lényegesen alacsonyabbak, sőt az országos 
átlagtól is közel 20 százalékkal elmaradnak. A jelenlegi munkaerőpiaci helyzet befektetésbarát, 
hiszen a szabad munkaerő lekötését több helyi és kormányzati kedvezmény segíti. A kistérségben 
országos átlag körüli értéket mutat a regisztrált munkanélküliek aránya. A helyi munkaerőpiac 
sajátos eleme, hogy a szakképzett munkaerő általában csak Szegeden talál munkaalkalmat, viszont 
szívesen elhelyezkedne közvetlen lakóhelye közelében.  
 
1999-2001 között a kistérség elkészítette SAPARD Agrárstruktúra-és Vidékfejlesztési Programját. 
A program a mezőgazdasági tevékenységet befolyásoló természeti és társadalmi folyamatokra 
koncentrálva három stratégiai célt fogalmaz meg. A mezőgazdaság népességeltartása mellett, a 
fenntartható fejlődés és a humán értékek védelme kerül előtérbe. A célok függvényében a 
mezőgazdaság versenyképességének javítását, valamint a természeti és települési környezet (szórt 
tanyák) értékeinek megóvását preferálják. Az előzmények után 2003-ban Mórahalom városa a 
SAPARD nyertesei között szerepel. Sikeres négy pályázatával 55 millió Ft-nál nagyobb összegben 
a helyi infrastrukturális fejlesztéshez járul hozzá a támogatás. Homokhát "fővárosában" ezzel közel 
80 millió Ft értékű beruházást realizálnak. A 34,9 millió Ft útépítésből a SAPARD 26,2 millió Ft-ot 
finanszíroz. A külterületi életkörülményt javító telekunyhók tervezett 7 millió Ft összköltségéből a 
program 5 millió Ft-ra támogatást ad. A külterületi lakosság gázhálózatba történő bekapcsolásának 
24,6 millió Ft-jából a nyertes pályázat 18,4 millió Ft-ot biztosít.  
 
A térségben húzóágazattá válhat az élelmiszervertikum, illetve az idegenforgalom. Ezen jellemzők 
figyelembe vételével hozták létre a Mórahalmi Agrár-Ipari Parkot. Az államilag elismert „Ipari 
Park” címet 1997-ben nyerte el, míg az átadás 2000. májusában zajlott le. Az ország első agrár-ipari 
parkja részben rehabilitációs (kisebb régi üzemek és iskolák felújítása), részben zöldmezős (új 
területek megnyitása) beruházás. A Park alapításának célja a Szeged központú régió emberi 
erőforrására és tudományos kultúrájára alapozott infrastrukturális bázis kialakítása a „Hármashatár” 
közelében. A szerb és román határ közelsége előnyt jelent az Ipari Park déli nemzetközi 
kapcsolatainak kiépítésében, mert a hagyományos kishatárforgalom kereskedelmi, logisztikai és 
egyéb üzleti szempontból egyaránt bevonható az Ipari Park kapcsolatrendszerébe. Mórahalom a dél 
kapujaként kedvező közlekedésföldrajzi fekvéssel bír. Szeged és a déli országhatár közelsége 
egyaránt lehetőséget teremt a közúti és a vasúti szállítás kiaknázására. A Tisza vízi közlekedést, míg 
a charterjáratok fogadására alkalmas szegedi repülőtér a légi közlekedést teszi elérhetővé. Ugyanitt 
nemzetközi forgalmú vasúti kamionterminál található. Mórahalmot átszeli a két logisztikai 
központot (Szeged, Baja) összekötő főútvonal, melyről az Ipari Park mellett a szerb határ felé, a 12 
km-re lévő röszkei határátkelőhöz vezető közút ágazik le. A meglévő, szakképzett munkaerőn 
kívüli, további kistérségi fejlesztési lehetőségek körébe tartozik az agrárfejlesztés, a mezőgazdasági 
alapanyag-termelés integrációja, a biotechnológia alkalmazása és a falusi turizmus fejlesztése. 
 
Az Agrár-Ipari Park adottságai: 
- Kedvező közlekedésföldrajzi fekvés (logisztikai központok, határátkelők közelsége), 
- Hazánk második legnagyobb K+F potenciállal rendelkező városának, Szegednek a közelségéből 

származó előnyök,  
- Mentesség a túlzsúfolt nagyvárosi problémáktól (kisebb mértékű környezetszennyezés, olcsóbb 

ingatlanárak stb.), 
- Szabad, szakképzett munkaerő-kapacitás, 
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- Átlagot meghaladó infrastrukturális ellátottság, 
- Tisztázott tulajdonviszonyok, 
- Befektetési támogatási rendszer, iparűzési adómentesség, illetve kedvezmény, 
- Központi és regionális támogatási, pályázati lehetőségek, beruházási adókedvezmények, 
- Helyi természeti erőforrásokra épülő domináns agrár jelleg. 
 
Az Ipari Park célja, hogy a vállalkozóknak kedvező helyen, igényes szolgáltatások mellett 
lehetőséget teremtsen a hatékony gazdálkodásra. A sikeres működést szolgálják a helyi és központi 
kedvezmények is. A helyi adókedvezmények az iparűzési- és építményadó differenciált idejű 
mentességét jelentik. A központi befektetési támogatások szélesebb területet fognak át. Pályázat 
útján több – visszatérítendő, vissza nem térítendő, kamattámogatás - a beruházások ösztönzését 
szolgáló állami forrás hozzáférhető. 5 éven keresztül 50%-ig terjedő adókedvezmény vehető 
igénybe az 1 milliárd Ft értéket elérő, termék-előállítást célzó beruházás esetén. A kedvezmény a 
beruházás aktiválását követően azokban az években jár, amikor az árbevétel az előző évhez képest a 
beruházás értékének legalább 5%-ával nő. 10 milliárd Ft feletti termék-előállítást szolgáló 
beruházás esetén 100%-os kedvezmény vehető igénybe az aktiválást követő 10 év közül azokban az 
években, amikor az árbevétel az előző évhez képest a beruházás értékének legalább 5%-ával nő. 
További feltétel, hogy az üzembe helyezéstől számított második évtől a foglalkoztatottak száma 500 
fővel meghaladja az üzembe helyezés előtti évben foglalkoztatottak számát. A K+F tevékenység 
költségeinek 20%-a csökkenti az adóalapot. Az egyéb támogatások a regionális infrastruktúra 
fejlesztését szolgáló célelőirányzatokhoz, illetve a környezetvédelmet és foglalkoztatottságot 
elősegítő alapokhoz kapcsolódnak. 
 
A térség agrárlogisztikai bázisának kialakítására operatív programot fogalmaznak meg. A program 
az Agrár-Ipari Parkon belül a hatékonyan gazdálkodó Mórakert Szövetkezetre koncentrálva a 
kistérség mezőgazdasági és kapcsolódó feldolgozóipari termékeinek a piacra jutását segíti. (A 
Mórakert Szövetkezet 1999-2001. közötti üzleti évre vonatkozó vizsgálatát reprezentáló 
esettanulmány – 7. melléklet) Konkrét célja a beszerzés és értékesítés logisztikai feladatainak, 
vagyis a raktározás, a szállítás, a szervezés, a gazdasági erőforrások felhasználásának 
optimalizációja és a termelés koordinációja. Az agrárlogisztikai bázis a horizontális integráción 
belül elősegíti a mezőgazdasági termelők összefogását, a közös érdekeken nyugvó szövetkezést, 
mely Mórahalmon és a kistérségen túl akár regionális viszonylatban is hatékony lehet. Az első 
körben még csak a szövetkezet tagjai, majd a város és a kistérség mezőgazdaságban érintett 
szereplői is igénybe veszik a szolgáltatásokat, más szektorban is erősítve az együttműködést, mely a 
gazdasági fejlődés fontos kelléke. A logisztikai bázis a termelők, feldolgozók és kereskedők 
számára egyaránt teljesít szolgáltatást, elősegítve a vertikális integráció erősödését. A logisztikai 
bázis jelentősen megkönnyíti a piaci igényekhez igazodó, együttműködésen alapuló minőségi és 
technológiai megújulást is, valamint az agrárgazdasághoz kapcsolódó teljes körű szolgáltatással az 
agrárium szereplőinek versenyhatékonyságát is fokozza.  
 
Az olvasó számára a regionalizmus és interregionalizmus témakörébe nehezen beilleszthető 
kistérségi mozaikkal az volt a szándékom, hogy bemutassam, a helyesen és időben felismert, additív 
uniós forrásokkal kiegészülő vidékfejlesztésnek hazánk csatlakozását követően a térség gazdasága 
szempontjából meghatározó szerepe lesz. Jelenleg a mezőgazdaságban a logisztika a vállalati 
méretekhez igazodik, viszont úgy vélem, a jövő a térségen keresztül a régióra, illetve a határon 
túlmutató eurorégióra szervezett összehangolt szolgáltató, valamint K+F tevékenységek irányába 
szükséges mutasson. 
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4. EREDMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE 
 
4.1. Új és újszerű tudományos eredmények 
 
A disszertációban Magyarország és Románia területi politikáját az Európai Unió regionális 
politikájával és a kelet-közép-európai fejlesztési elképzelésekkel való összhang szempontjából, 
valamint az országok európai térszerkezetbe történő szerves bekapcsolása, és az ország, illetve az 
egyes régiók - különös tekintettel a határ mentiségre - átfogó fejlesztésének az előtérbe helyezésével 
vizsgáltam. Dolgozatom alapvető célja a fenti két kapcsolatrendszer, illetve az általuk generált ok-
okozati viszonylatok feltárása volt. A célkitűzéseket követő kutatómunkám során az alábbi 
tudományos eredményeket foglaltam össze: 
 
1. Az interregionalizmus európai területfejlesztési struktúrában való elhelyezését újszerű módon 

hajtottam végre. A Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiót előtérbe helyező elemzésemmel azt az 
eredményt fogalmaztam meg, hogy a határ menti együttműködés, az interregionális kapcsolat és 
az eurorégió fogalma jelentős átfedést tartalmaz, ezért indokoltnak tartom azok szinonim 
fogalomként történő használatát.  

 
 

 A jövő, határok nélküli Európájában ugyanis alapvető szerepe van a közös projektekre 
építkező jószomszédi kapcsolatok ápolásának, vagyis a még meglévő határok különböző 
oldalán élő nemzetek összefonódásának. A határ menti együttműködést a magyar-román 
határra leszűkítve megállapítottam, hogy az a Dél-Alföldön Arad-Békés, valamint Csongrád-
Temes megyék önkormányzatainak kezdeményezőkészségén alapul, tehát interregionális 
kötelék is. A közeledés előbb-utóbb közös intézményrendszeren nyugvó szervezeti struktúra, 
azaz eurorégió kialakításának igényét is magával vonja.  

 
 Az eurorégiók tipizálása alapján a Duna-Körös-Maros-Tisza együttműködést a leggyengébb 

kapcsolaton alapuló „D” kategóriába soroltam be. A szorosabb összefonódást célozza az 
önkormányzati kezdeményezésre 2003. tavaszán létrehozott DKMT Eurorégió Fejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Társaság, pénztárában 54 ezer euró induló tőkével. A Kht. mint jogi 
személyiségű társaság a közös fejlesztési feladatok előkészítésére és menedzselésére 
szerveződött. Az együttműködés új struktúrájának lényege a gazdasági társaság és az 
eurorégió politikai szervezetének az elkülönítése. Az előbbi szerkezetmódosulás magával 
vonja az Elnökök Fórumát felváltó közgyűlés megerősödésének igényét is, mely újabb 
szabályok felállítását és működési rend kidolgozását követeli meg. Lényegében az új 
szervezeti struktúra az eddiginél hatékonyabb és átláthatóbb együttműködést biztosít az 
eurorégió lehetőségeinek és a kölcsönös előnyök érvényesítésének a kiaknázására. 

 
2. A magyar-román gazdasági együttműködés komparatív előnyeinek vizsgálatával 

megállapítottam, hogy a nyugat-európai befektetői magatartástól eltérően nem a földrajzi 
közelség dominál. 

 
 

 A történelmi indíttatású nyugat-kelet szakadék elmélyülésével összefüggésben 
megfogalmaztam, hogy a tőkebefektetők – még a román befektetők sem – nem preferálják 
Magyarország keleti országrészét, ahol a közép-és hosszú távú befektetői kedvezmények 
ellenére az ipari parkok és vállalkozási övezetek többsége rendkívül kis kapacitással 
működik. A területi kiegyenlítés igényét szem előtt tartva a közeljövőben reális cél a már 
meglévő gazdasági űr további erősödésének a visszafogása, valamint a magyar-román 
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relációban az általam számszerűsített periféria-index segítségével felállított félperiférikus, 
illetve elmaradott övezetben egy fejlődési folyamat elindítása lehet. 

 
 Határ menti együttműködést akadályozó tényezőként fogalmaztam meg a hiányos 

vállalkozási ismeretek, a fejletlen infrastruktúra, illetve kisebb tőkeerő következtében 
fellépő magasabb üzleti kockázatot. Az előbbi jelenségekből adódik, hogy a határ menti 
területekről a tőke és ezzel összefüggésben a jelentősebb gazdasági tevékenységek is a 
belsőbb területekre áramlanak, azaz egyfajta negatív elszívó hatás érvényesül a határok 
vonatkozásában. 

 
3. A magyar és a román területi differenciáltság vizsgálatával arra az eredményre jutottam, hogy a 

határ és a periféria fogalma nem feltétlenül esik egybe. 
 
 

 A periféria-index metodikáját követve eredményként fogalmaztam meg, hogy a Duna-
Körös-Maros-Tisza Eurorégiót alkotó Dél-Alföld és Vest régió egyaránt félperiférikus 
sajátosságokat hordoz. Álláspontom a Gorzelak által megfogalmazott ismérvek alapul 
vételével alakítottam ki. A munkanélküliség a természetes munkanélküliségnél magasabb 
ugyan, de 6% alatt alakul. Az 1 főre vetített, jövedelmi viszonyokat reprezentáló vásárlóerő-
paritáson számított GDP, illetve a külföldi tőkebefektetések értéke is a centrum és periféria 
régiók közé ékelődik. A félperiférikus jelleget erősítettem meg azzal a számításommal is, 
hogy a városi lakosság az össznépesség 50%-nál magasabb arányát tömöríti. A legtöbb 
torzulást a népsűrűséggel összefüggve fogalmaztam meg, ugyanis a területegységre vetített 
lakosságszámot befolyásoló tényezők a természeti és társadalmi adottságok következtében 
eltérő súllyal érvényesülnek. A gazdasági szempontok közül az iparszerkezet fontos 
szerepét, a természeti adottságok sorában a domborzat, az erdősültség, illetve 
talajadottságok közvetlen és közvetett hatását állapítottam meg. 

 
 Dél-Alföld és Vest megyéinek a további elemzésével Csongrád és Temes megyék regionális 

viszonylatban kiemelkedő gazdasági potenciáljával Hunyad és Krassó-Szörény periférikus 
vonásait állítottam szembe. A megyék alacsony GDP és külföldi tőke értékének kölcsönös 
kapcsolatrendszerét tártam fel, a viszonylag alacsony GDP ugyanis egyik oldalon taszítja a 
külföldi tőkét, mely újabb vállalkozások, illetve a korábbi gazdasági szereplők stabil, 
biztonságos működésének hiányában nem képez munkalehetőséget sem. A külföldi tőke 
hiánya a másik oldalon konzerválja is az elmaradottságot, tehát az alacsony 1 főre vetített 
GDP értéket vonja magával az erős munkanélküliséggel rendelkező területeken. Az utóbbi 
két román megye kizárólag a városlakók arányában képez a többi területi egységnél 
magasabb hányadot, melyet a hegyvidéki adottsággal összefüggő nagyobb 
népességkoncentrációval, illetve az alföldi megyéknél lényegesen kevesebb településsel 
magyaráztam.  

 
 Az előbbi eredményemet a főkomponens analízissel is alátámasztottam. A területi 

differenciáltság vizsgálatára a magyar és román közigazgatási egységeknek, tehát 
megyéknek megfelelő adatbázist alakítottam ki, melyek nagyobb számukból adódóan 
részletesebb információs igények kielégítésére váltak alkalmassá. Eredetileg tíz, a gazdasági 
fejlettséget meghatározó változót vontam be a vizsgálatba, majd a fejlettséggel legkevésbé 
korreláló változókat kiszűrtem. Megállapítottam, hogy a külföldi tőke nem feltétlenül a 
fejlettség által kínált komparatív előnyökre települ, ahogyan azt az erdélyi magyarság 
nyújtotta erős motiváló tényezővel is megerősítettem. A csatornázottság erősebb dinamikáját 
az infrastrukturális felzárkózást szolgáló területfejlesztési céltámogatásokkal 
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összefüggésben a kevésbé fejlett területeken figyeltem meg. A vidéki lakásépítések is egy 
elhalasztott kereslet természetes felerősödését vonták magukkal.  

 
 Alapvető célom az volt, hogy választ kapjak arra a kérdésre, van-e reális esélye a Dél-Alföld 

és Vest régió interregionális összefonódásának a határok nélküli Európában. A kutatási 
eredményemmel egyértelmű igen rajzolódott ki. A történelmi évszázados gazdasági 
egységre bár rányomta bélyegét Trianon és a tervgazdálkodás évtizedei, a két régió 
teljesítőképessége hasonló. Az élen, Bukaresttel közel azonos társadalmi-gazdasági 
fejlettségi szintet képvisel Csongrád megye, a középmezőnyben jelenik meg Békés, Bács-
Kiskun, illetve Temes és Arad, viszont az utolsó harmad megyéi közé soroltam Krassó-
Szörényt és Hunyadot. A többváltozós statisztikai módszerrel kapott vizsgálati 
eredményemet a főkomponens és 1 főre vetített vásárlóerő-paritáson számított GDP szoros 
korrelációjával is megerősítettem. 

 
4. Eredményként fogalmaztam meg, hogy a vizsgált két ország DKMT Eurorégióban érintett területi 

egységeinek gazdasági ösztönzője jelentős eltérést mutat. 
 
 

 Dél-Alföld befektetői ugyanis nem tudnak a Curtici-Arad vámszabad terület által nyújtott 
kedvezményekről s ezen igényük azért is háttérben marad, mert Dél-Alföldön nincsenek 
vámszabad területek. Romániában a külföldi tőke beáramlásának fokozása, illetve a 
depressziós gazdaság kezelése a „D” zónák rendeltetése. A magyar befektetői érdektelenség 
magyarázatát részben információhiányra, részben a közvetlenül nem határ mentén – 
Hunyad, Krassó-Szörény – létrehozott kiemelten fejlesztendő területekre vezetem vissza. 
Hazánkban a kiemelten fejlesztendő területeknek a vállalkozási övezetek felelnek meg, 
melyek erős kapacitás-kihasználatlansággal küzdenek a Dél-Alföldön, ezért nem tartottam 
érdemlegesnek az elemzésbe történő bevonásukat. Sajnos a dél-alföldi ipari parkok közül is 
kevés a Mórahalmi Agrár-Ipari Parkhoz hasonló terület, melynek eredményeit a Homokhát 
Kistérség vidékfejlesztési stratégiájával, illetve a Mórakert Szövetkezet sikeres 
gazdálkodásával összefüggésben értelmezhetem.  

 
5. Románia regionális differenciáltságát vizsgálva megállapítottam, hogy a NUTS-rendszerből 

hiányzik a román kistérségeket lefedő NUTS 4 szint, ami ezen a regionális szinten visszaveti az 
interregionális fejlődés lehetőségét.  

 
 

 A vidékfejlesztési stratégiák kettősségét a Homokhát Kistérség SAPARD-és agrárlogisztikai 
programján keresztül mutattam be. Ugyan Románia is jogosult SAPARD-támogatásra, 
viszont összefüggő kistérségek hiányában és a vidéki civil szereplők gyenge partnerkészsége 
következtében a határon átnyúló vidékfejlesztési stratégiák nehézkesebben valósulhatnak 
meg a jövőben.  
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4.2. Következtetések, javaslatok 
 
1. Gazdaságpolitikai következtetéseim között fogalmazhatom meg, hogy a két ország uniós 

csatlakozási szándékának megfelelően, a Strukturális Alapok fogadására képes régiók ugyan 
léteznek, de a tényleges közigazgatási funkciók még mindig a megyékhez kötődnek. Bár az Unió 
nem követeli meg a közigazgatási és tervezési-fejlesztési struktúra azonosságát, a hatékony 
régiószerveződés elengedhetetlen kellékének tartom a közigazgatási reformot.  

 
 
 A megyék és régiók területi differenciáltságának vizsgálatával megállapítottam, hogy 

hazánk kiegyensúlyozottabb és a különbségek mérséklésére utaló területi rendszerrel 
rendelkezik. A román régiók szintjén a nagyobb területi szórás mellett a népesség 
szórásának, a szélsőséges értéket képviselő régiók demográfiai különbségének, illetve a 
népsűrűség eltérésének növekedéséből egyaránt arra az álláspontra jutottam, hogy a megyék 
szintjén kiegyenlítettebb a román térszerkezet. 

 
 A két ország területfejlesztési struktúráját vizsgálva megállapítottam, hogy az Európai 

Unióhoz igazodó intézményrendszer egymással is számos párhuzamot mutat. Az 
átfedésekből a hatékonyabb jövőbeni interregionális együttműködés lehetőségét 
fogalmazhatom meg. A területfejlesztési alapelvek közül az interregionalizmusban egyrészt 
a szubszidiaritás, vagyis a helyi kezdeményezőkészség meghatározó szerepét fogalmaztam 
meg. Másrészt a vertikális, tehát az országos és határ menti együttműködésben érintett 
területi egységek (régiókból felépülő eurorégiók), illetve a horizontális (egyenrangú) 
partnerség elsődleges szerepére következtettem. 

 
 A részletesebben elemzett magyar-román külgazdasági relációban rámutattam a közös 

CEFTA-tagság jótékony, gazdasági kapcsolatokat serkentő hatására. Dinamikusan fejlődő 
kétoldalú gazdasági köteléket vázoltam fel a két ország viszonyát tekintve, annak ellenére, 
hogy a román fél időnként szeszélyes protekcionista intézkedésekkel sújtja a magyar 
agrárgazdaságot.  

 
 A tőke területi elhelyezkedésében a komparatív előnyök között megállapítottam, hogy a 

határ menti földrajzi közelséggel szemben az Erdély okozta vonzerő, illetve Románia 
nyugati terjeszkedési szándéka játssza a legjelentősebb szerepet. Az előbbi eredményből 
arra a következtetésre jutottam, hogy a magyar-román határ negatív kohéziót képez, viszont 
a területfejlesztési támogatások a pozitív kohéziós hatás megszerzésére irányulnak. 

 
 

 Az elemzés alapján azt a következtetést vontam le, hogy a magyar-román külkereskedelmi 
forgalom növekedése kielégítő, de a tőkebefektetések messze elmaradnak a lehetőségektől. 
Megállapítottam, hogy a kisebb volumenű, viszont intenzívebb tőkebefektetési formák 
kihasználása nem elégséges. Annak ellenére, hogy Románia nem tesz különbséget a külföldi 
tőke tekintetében, a bizonytalan gazdaság (korrupció, kiszámíthatatlan jogi környezet) 
óvatosságra inti a befektetőket. A jövőbeni hatékonyabb együttműködés alapvető 
feltételeként a román jogalkotás Magyarország számára is pozitív irányú módosítását 
jelöltem meg. A román kormány egyik alapvető célkitűzését az export további növelésében 
látom, mely természetszerűleg magával vonja a gazdasági növekedést. Az évek óta növekvő 
magyar kereskedelmi többlet révén újabb közgazdasági kérdést fogalmazok meg, ugyanis 
minél kiegyensúlyozatlanabb a két ország gazdasági kapcsolatrendszere, annál nehezebb 
továbbfejleszteni, ezért magyar érdeknek is tartom a román export növelését. 
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 Az újabb térstruktúrák a korábbi határok jelentőségének a csökkenését, majd az uniós 
csatlakozás következtében azok megszűnését váltják ki. A Duna-Körös-Maros-Tisza 
Eurorégió által érintett három ország közül kiemelten foglalkoztam a magyar-román 
gazdasági kötelékek, a komparatív előnyök, illetve a határ mentiség szerepének a 
vizsgálatával. Az eltérő idejű csatlakozás miatt képződő uniós szakadék mérséklésének az 
egyik eszközének tekintettem a Dél-Alföldön szervezett és részletesebben tárgyalt 
eurorégiót. Az együttműködés céljából következik, hogy fejlesztenie és szélesítenie 
szükséges a helyi közösségek és önkormányzatok gazdasági, oktatási, kulturális, 
tudományos, környezetvédelmi és idegenforgalmi kapcsolatait. Az alapvető küldetést tehát 
az előbb nevesített területek koncepcióinak a koordinálásában jelölöm meg. Az érintett 
térszerkezet racionalizálását állapítom meg Jász-Nagykun-Szolnok megye kiválásával. Az 
előbbi megállapításom azért teszem, mert a hazai Dél-Alföld, valamint a román Vest régió 
(és Vajdaság) NUTS 2 szintként könnyebb statisztikai lehatárolást, illetve közigazgatási és 
adminisztratív értelmezést tesznek lehetővé.  

 
 
 
2. Oktatási következtetésem szerint az interregionalizmus önálló diszciplínaként az oktatásban is 

nagyon jól hasznosítható, hiszen a végzett szakemberek is találkoznak a problémakörrel, illetve a 
megoldást célzó feltételrendszerrel az Európai Unióban.  

 
 
 
3. Kutatásmódszertani következtetéseim alapján a közös európai térszerkezetben való gondolkodás 

megköveteli a határ menti fejlettség elemzésére irányuló módszertan összehangolását. A számos, 
területi egyenlőtlenség mérésére alkalmas módszer közül a legjobban az 1 főre vetített 
vásárlóerő-paritáson számított GDP tükrözi a társadalmi-gazdasági fejlettséget. Ahhoz, hogy 
további következtetést tudjon levonni az elemző fontosnak tartom a centrum-periféria viszony 
mérésére számszerűsített periféria-index, illetve a többváltozós statisztikai módszerek és a GDP 
közötti korreláció mérését, hiszen a GDP-nek is vannak makrogazdasági fogyatékosságai.  

 
 

 További elemzés alapját képezheti a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió 
versenyképességének a felmérése. A regionális gazdaságtani kutatások legfontosabb 
célterületét ugyanis a versenyképesség megítélése jelenti. Az általam felhalmozott adatbázis 
és ismeretanyag tehát megalapozhatja a kohézióra, illetve innovációra irányuló újabb 
kutatások sorozatát. 

 
 Mórahalom példáját kiszélesítve megfogalmazódott bennem, hogy a(z) (euro)régió 

kereskedelmi és értékesítő szervezetei klasztereket kialakítva közösen is felléphetnek a 
piacon. „A klaszterek földrajzi közelségen alapuló vállalati stratégiai szövetségek, amelyek 
a külső versennyel szemben egységesek, belső viszonyaikat pedig egyaránt jellemzi a 
konkurencia és a közös helyi érdekek összehangolása, a partnerek közötti bizalmi tőke 
megléte. A klaszter vállalkozásait informális kapcsolatok kötik össze, a közösen végzett 
innovációk, a piaci igényekhez igazodó képzés, a hálózaton belüli közvetlen és célzott 
információáramlás révén csökkenthetők a tranzakciós költségek, ezáltal pedig egy adott 
térség vállalkozásainak versenyképessége növekszik” (Porter, M. E., 1999). Ahogyan 
minden „újdonságtól” a klaszterek képzésétől is idegenkednek a gazdasági szereplők 
hazánkban, pedig óriási kiaknázásra váró lehetőséget rejt magában az európai regionális 
hálózathoz való csatlakozás. 
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4. Gyakorlati következtetéseim és javaslataim az alábbiak:  
 
 

 A dolgozatban alkalmazott módszerek alkalmasak az interregionállis együttműködésben 
érintett országok eltérő területi egységeinek az összehasonlító elemzésére. 

 
 A periféria-index alapján a területi differenciáltság vizsgálható. 

 
 A periféria-index révén felállított centrum-félperiféria és periféria kategóriák gorzelaki 

ismérvek alapján történő elemzése rávilágít a társadalmi-gazdasági fejlettség legkritikusabb 
területeire. 

 
 A periféria-index segítségével a régiók, megyék, illetve kistérségek tekintetében előrejelzést 

lehet adni a kiemelten fejlesztendő területekre. 
 

  A periféria-index jól kiegészíti az egyéb, többváltozós statisztikai módszereken alapuló 
egyenlőtlenségi mutatók csoportját. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
 
Doktori értekezésem témaválasztásában az egyik ösztönző erő kontinensünk fokozatosan 
átrajzolódó arculata volt. Gyakran hallottam, hogy az Európai Unió a régiók Európája, de nem 
értettem a tartalmát. Egy román határ menti településről származva együtt nőttem fel a periféria, 
illetve az elszigeteltség érzésével. Ezek az alapvető motivációk elegendőek voltak ahhoz, hogy a 
kontinensünkre, illetve a dél-alföldi magyar-román határ mellékére kiszélesítve kutatásaimat, egy 
disszertációt készítsek. A dolgozat rendkívül szerteágazó, s az átélt személyes tapasztalatok 
következtében szubjektivitásoktól sem mentes az egyes részek tagolása.  
 
Kutatómunkám első célkitűzése a témához kapcsolódó szakirodalom feldolgozása volt azzal a 
szándékkal, hogy a regionális tudományra irányuló állásfoglalásokat ismertessem. Az előbbiek 
mellett a tudományos szemlélet alapfogalmának, a régiónak a többoldalú definícióját is vázoltam, 
valamint a határ menti együttműködéssel kapcsolatos fogalmak rendszerét is áttekintettem. 
Tudományos eredményem alapján a Dél-Alföld vonatkozásában a szakmai kifejezések erős 
átfedését állapítottam meg. A hazánkban és Romániában kialakított uniós területi egységekkel 
összefüggésben megfogalmaztam, hogy a két ország regionalizmusa nyugat-európai pályát 
kénytelen követni. Tehát célom volt az Európai Unió regionális politikájának, s az azzal összefüggő 
magyar és román területfejlesztési alapelveknek és az intézményi háttérnek a bemutatása is. Mivel 
az Unió napjainkban számos közép- és kelet-európai régiót is átfogó nagytérségi és határ menti 
regionális együttműködést támogat, kifejtettem a közvetlen szomszédainkat és Magyarországot is 
ötvöző regionális kötelékeket.  
 
A területi differenciáltság elemzése előtt makroszinten vizsgáltam meg Magyarország és Románia 
külgazdasági kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a CEFTA hatására. Mivel a határ mentén a 
közel azonos gazdasági fejlettség ellenére nem tudtam intenzív együttműködést feltárni, fontosnak 
tartottam a negatív kohéziós hatás felszámolásának aktualitására felhívni a figyelmet. A nagytérségi 
és határ menti együttműködések rendszerén belül kitüntetett szerepet szántam a lakóhelyemet is 
átszelő Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiónak. Ennek megfelelően feltártam az eurorégióval 
kapcsolatos megoldandó feladatokat és jövőbeli lehetőségeket is. Az interregionális 
együttműködésben érintett három ország (Magyarország, Románia és Szerbia-Montenegró) közül a 
magyar-román relációt kiemelve célom volt a statisztika eszköztárát segítségül véve az 
együttműködés társadalmi és gazdasági létjogosultságának a vizsgálata. A centrum és periféria 
területi egységek kijelölését követően indokoltnak tartottam a két ország vonatkozásában - az 
eurorégió megyéire is érvényes - félperiféria megkülönböztető elnevezés használatát is. Tehát a 
periféria nem azonosítható egyértelműen a határral. 
 
Eredményként fogalmaztam meg, hogy az egymás iránti határ menti érdektelenség a gazdasági 
ösztönzők eltérő jellegéből származik. A román lehetőségek köréből a vámszabad területek és a "D" 
zónák gazdaságösztönző szerepének a mélyebb vizsgálatát végeztem el, kiemelve azok határ menti 
megjelenését. Különös hangsúlyt kapott az alföldi komparatív előnynek megfelelően az 
élelmiszervertikum vizsgálata a Homokhát Kistérségen keresztül. A hatékony együttműködést 
korlátozó tényezőként fogalmaztam meg, hogy Romániában nincs egységes kistérségi szint. 
 
Végül a kutatási eredményeimen alapuló következtetéseim segítségével olyan javaslatokat 
fogalmaztam meg, melyek a Dél-Alföld szemüvegén keresztül vizsgált két ország jövőbeni, uniós 
igényeknek megfelelő magatartására serkentőleg hatnak. Ahhoz, hogy ezeket a lehetőségeket ki 
tudjuk használni a megfelelő pályázási készségen kívül nem szabad figyelmen kívül hagynunk, 
hogy bár lokálisan cselekszünk, de gondolatainkat globálisan kell megfogalmaznunk.  
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SUMMARY 
 
The gradually changing surface of the continent was one of the enhancing factors to choose the 
subject of my thesis. I often met the saying that the European Union is the Europe of the regions, 
without really realizing the real background of it. Grown up in a village near the Romanian border I 
always had the feeling to be isolated on the periphery. These basic motivating factors have proved 
to be enough to contribute to my decision to write a thesis that covers the Hungarian-Romanian 
plain region. My thesis covers several different subjects and it contains some degree of subjectivity 
in its structure due to my personal experiences. 
 
The first aim of my research was to process the sources available with the intention to introduce my 
standpoint regarding the regional sciences. Parallel to this I gave multilateral approaches to the 
definition of the region and gave an overview of the system of concepts related to the cross-border 
co-operation. On the basis of my scientific findings I found a massive overlapping in the 
professional expressions concerning the South-Plain. Regarding the regional units established on 
the basis of the EU-regulation both in Hungary and Romania I discovered that the regionalism of 
both of the countries are forced to follow a path similar of those in West-Europe. Due to this I also 
intended to introduce the regional policy of the union and the connected Hungarian and Romanian 
principles of the regional development and the institutional background as well. As for the time 
being the union supports several regional co-operations of large scale regions and cross border 
regional co-operations that includes several Middle-European region I analysed the regional 
bounds, that ties our direct neighbours and Hungary. 
 
Before analysing the regional differences I studied the foreign economic relations of Hungary and 
Romania on macroeconomic level with special regard on the effect of CEFTA. In spite of the 
roughly equal level of economic development along the border I was unable to discover intensive 
co-operation. Due to this I found it necessary to emphasise that it is time to eliminate the negative 
effects of the cohesion. Within the system of large region and cross border co-operation I put the 
highlight on the Duna-Körös-Maros-Tisza Euroregion, which crosses my residence area as well. 
Following this path I discovered the tasks to be solved and the facilities of the future. I followed the 
aim to discover the necessity of the social and economic co-operation using the methods of statistic 
by picking up Hungary among the three countries, Hungary, Romania and Serb-Montenegro, 
involved in the interregional co-operation. 
 
In order to be more distinctive, after setting the regional units of the centre and the periphery I 
introduced the expression half periphery, which covers the counties of the euroregion as well. In 
consequence of this the periphery does not cover fully the border. Trying to explain the disinterest 
of the parties along the border I found that it can be attributed to the dissimilar economic incentives. 
Among the Romanian facilities I choose the free trade zones and “D” zones to be important enough 
to make a deep study on them, emphasising their existence along the border. A similar emphasis 
was rendered to the study of the vertical value chain of the food industry in Homokhát small region 
as it is featured by comparative advantages. The lack of a united small region level is a barrier to the 
efficient co-operation. 
 
Finally I draw up conclusions based on my study and used them as a tool to establish such 
proposals that can be incentives towards the two countries to behave as required by the Union in the 
future. In order to make use of these facilities beside the willingness to prepare applications 
together, it can not be left out of sight that, however, we act locally we have to think globally. 
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2. MELLÉKLET 

A PHARE CBC ÉS CREDO TÁMOGATOTT PROJEKTJEI 

A PHARE CBC Hu-Ro 1996. évi támogatott projektjei 

Projekt neve 
Jóváhagyott 
támogatás 

(euró) 

Leszerződött 
támogatás 

(euró) 

1. Prioritás: Regionális tervezés és fejlesztés   
1/1. A magyar-román határrégió regionális fejlesztési 
koncepciójának kidolgozása 

270.000 270.000 

1/2. Nemzetközi képző központ 115.000 114.930 
1/3. “Euro-Régió” tanulmányok kialakítása a JATE-n 120.000 119.374 
2. Prioritás: Infrastruktúra   
2/1. Csengersima határátkelőhely fejlesztése, I. ütem 1.295.250 1.295.250 
2/2. Csenger agrártechnológiai innovációs központ 18.000 18.000 
2/3. Békéscsabai Ipari Park, I.ütem 158.000 158.000 
3. Prioritás: Környezet- és természetvédelem   
3/1. A Maros hordalékkúp felszíni vízpótlása és a felszín 
alatti vízkészlet védelme 

1.129.000 1.129.000 

3/2. A Fekete- és Sebes-Körös - Berettyó közötti térség 
vízgazdálkodásának fejlesztése  

900.000 900.000 

3/3. A Fehér-Körös árvízi helyzetének együttes értékelése 395.550 88.124 
3/4. A Berettyó folyó hidrológiai monitoring rendszerének 
fejlesztése 

210.000 139.483 

4. Kis Projektek Alapja 189.200 186.731 
5. Program végrehajtása 200.000 199.925 

Összesen 5.000.000 4.618.817 

Forrás: Magyar-román PHARE CBC programok 
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3. MELLÉKLET 
 
A ROMÁN RÉGIÓK ÉS MEGYÉK NÉPESSÉGE (1992 és 2002-ben) 
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1. ábra: A régiók népességszáma és az átlagnépességtől való abszolút eltérés (1992) 
Forrás: saját szerkesztés 
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2. ábra: A régiók népességszáma és az átlagnépességtől való abszolút eltérés (2002) 
Forrás: saját szerkesztés 
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3. ábra: A régiók népességének átlagnépességtől való eltérése 1992-és 2002-ben 

Forrás: saját szerkesztés   
 

1. táblázat: A megyék népességszáma és átlagnépességtől való abszolút eltérése (1992 és 2002) 
Megye Népesség 

szám  
(Fő, 1992) 

Átlagos 
eltérés  

(Fő, 1992) 

Népesség- 
szám  

(Fő, 2002) 

Átlagos  
eltérés 

 (Fő, 2002) 

Átlagos 
eltérés  

(Fő, 02-92) 

Alba 413919 129177 382999 133624 4447 

Arad 487617 55479 461730 54893 -586 

Argeş 681206 138110 653903 137280 -830 

Bacău 737512 194416 708751 192128 -2288 

Bihor 638863 95767 600223 83600 -12167 

Bistriţa-Năsăud 326820 216276 312325 204298 -11978 

Botoşani 461305 81791 454023 62600 -19191 

Braşov 643261 100165 588366 71743 -28422 

Brăila 392031 151065 373897 142726 -8339 

Buzău 516961 26135 494982 21641 -4494 

Caraş-Severin 376347 166749 333396 183227 16478 

Călăraşi 338804 204292 324629 191994 -12298 

Cluj 736301 193205 703269 186646 -6559 

Constanţa 748769 205673 715172 198549 -7124 

Covasna 233256 309840 222274 294349 -15491 

Dâmboviţa 562041 18945 541326 24703 5758 

Dolj 762142 219046 734823 218200 -846 

Galaţi 641011 97915 619522 102899 4984 

Giurgiu 313352 229744 298022 218601 -11143 

Gorj 401021 142075 387407 129216 -12859 

Harghita 348335 194761 326020 190603 -4158 

Hunedoara 547950 4854 487115 29508 24654 
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Ialomiţa 306145 236951 296486 220137 -16814 

IV. cikkely I
aşi 

811342 268246 819044 302421 34175 

Ilfov 286965 256131 300109 216514 -39617 

Maramureş 540099 2997 510688 5935 2938 

Mehedinţi 332673 210423 306118 210505 82 

V. cikkely M
ureş 

610053 66957 579862 63239 -3718 

Neamţ 578420 35324 557084 40461 5137 

Olt 523291 19805 490276 26347 6542 

Prahova 874349 331253 829224 312601 -18652 

Satu Mare 400789 142307 369096 147527 5220 

Sălaj 266797 276299 248407 268216 -8083 

Sibiu 452873 90223 422224 94399 4176 

Suceava 701830 158734 690941 174318 15584 

Teleorman 483840 59256 436926 79697 20441 

Timiş 700033 156937 677744 161121 4184 

Tulcea 270997 272099 258639 257984 -14115 

Vaslui 461374 81722 455550 61073 -20649 

Vâlcea 438388 104708 413570 103053 -1655 

Vrancea 393408 149688 390268 126355 -23333 

Bucureşti 2067545 1524449 1921751 1405128 -119321 

Átlag 543096 181428 516623 175001 -269927 

Forrás: saját számítás 

 

Adatok forrása: Institutul National de Statistica 
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4. MELLÉKLET 

A HAZAI RÉGIÓK ÉS MEGYÉK NÉPESSÉGSZÁMA (1992 és 2001-ben) 
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1. ábra: A régiók 
népességszáma és az átlagnépességtől való abszolút eltérés (1992) 

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
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2. ábra: A régiók 
népességszáma és az átlagnépességtől való abszolút eltérés (2001) 

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
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3. ábra: A régiók népességének átlagnépességtől való eltérése 1992-és 2001-ben 

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
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4. ábra: A megyék és a főváros népességszáma és átlagnépességtől való abszolút eltérése (1992) 

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
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5. ábra: A megyék és a főváros népességszáma és az átlagnépességtől való abszolút eltérés (2001) 

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
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6. ábra: A megyék és a főváros népességének átlagnépességtől való eltérése 1992-és 2001-ben 

VI. cikkely Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
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5. MELLÉKLET 
 
A MAGYAR-ROMÁN REGIONÁLIS DIFFERENCIÁLTSÁG MÉRÉSÉRE VÉGZETT 
FŐKOMPONENS ANALÍZIS ADATBÁZISA 

MEGYE UJ 
LAK 

CSAT
L 

GSZE
PO 

EGYV
PO 

KÜLF
PO 

MG 
SZER 

MUN
KN 

KÜLF 
TŐKE 

KERE 
SET 

TELE 
FON 

Budapest 1,9 92,6 138 51,9 7,8 0,5 4,2 3824,4 72064 469,749 
Pest 11,6 38,0 82 45,3 1,7 3,8 4,5 1655,1 53701 312,617 
Fejér 4,3 52,8 76 46,5 1,0 6,4 4,8 926,975 57775 303,92 
Komárom-E. 2,5 68,6 78 49,0 1,9 5,4 4,5 2138,06 51462 309,861 
Veszprém  1,4 59,8 79 53,3 2,0 5,5 3,5 250,949 49963 333,567 
Győr-M.-S. 6,1 64,7 88 56,1 2,5 4,7 4,1 1359,2 54917 326,599 
Vas 3,9 55,1 72 47,7 2,6 5,0 5,2 1030,56 50286 319,307 
Zala 4,2 54,3 85 55,3 2,6 4,8 3,3 230,014 48586 303,345 
Baranya 2,5 60,5 79 45,8 1,7 7,4 6,5 282,529 48741 293,075 
Somogy 2,3 43,9 74 49,9 1,5 9,4 9,7 209,027 45028 303,032 
Tolna 1,0 39,0 73 49,2 1,0 8,9 7,2 139,013 49109 285,871 
Borsod-A.-Z. 1,4 44,0 55 33,9 0,5 3,7 9,4 658,921 48265 260,869 
Heves 0,0 40,6 66 44,7 0,8 5,4 6,6 605,875 49974 297,745 
Nógrád 1,1 35,3 57 39,2 0,7 2,5 8,5 351,768 44239 291,886 
Hajdú-Bihar 3,8 38,8 65 38,9 0,5 8,0 6,5 388,07 47892 273,846 
Jász-N.-Sz. 0,6 34,2 55 35,3 0,5 7,7 7,3 327,758 46447 278,898 
Szabolcs-Sz.-B. 4,8 32,5 59 39,5 1,9 3,7 9,6 143,539 44565 229,439 
Bács-Kiskun 4,3 25,2 71 44,9 1,4 8,4 6,4 257,148 45407 284,942 
Békés 0,6 30,3 60 42,9 0,6 9,2 6,0 292,687 45208 277,662 
Csongrád 2,2 41,6 81 51,7 1,9 6,4 3,6 559,625 48781 317,907 
Alba 2,9 50,9 27,9 3,9 2,0 39,5 11,4 209,667 18845,3 175,677 
Arad 4,6 51,6 40,3 13,6 5,0 36,2 5,7 276,895 19199,2 194,382 
Argeş 6,3 44,6 30,2 5,3 1,1 36,1 7,1 443,763 20623,8 139,796 
Bacău 9,0 41,9 31,1 8,9 0,9 39,0 8,8 168,036 20469 178,439 
Bihor 3,3 51,6 40,1 10,5 3,7 45,1 3,1 304,127 18484 157,798 
Bistriţa-Năsăud 8,6 44,6 30,9 7,5 1,7 53,6 8,7 182,424 18998,7 131,597 
Botoşani 5,4 29,0 20,6 5,7 0,5 62,2 11,5 12,9406 17102,3 104,129 
Brăila 5,7 48,0 29,8 1,6 1,0 39,2 9,1 81,0921 18718,7 173,928 
Braşov 5,1 79,8 43,3 14,9 3,6 20,2 10,6 175,259 21763,5 206,999 
Buzău 5,2 30,8 29,0 2,0 0,8 56,4 9,8 45,4031 19579,8 179,188 
Călăraşi 5,9 28,9 28,7 6,0 0,7 63,9 10,3 71,1893 16736 100,546 
Caraş-Severin 2,5 54,6 32,3 10,6 1,8 45,3 9,2 164,817 18504,6 157,083 
Cluj 6,1 67,1 48,9 10,8 5,3 36,0 9,6 289,527 20971,4 191,655 
Constanţa 8,5 72,8 48,2 2,2 4,4 34,7 8,3 611,594 24146,9 215,773 
Covasna 5,2 56,3 32,7 5,7 2,1 39,3 9,8 191,682 17889,2 172,854 
Dâmboviţa 7,1 34,8 30,4 12,5 0,8 49,4 8,7 248,75 21016,9 86,4913 
Dolj 6,0 38,5 30,0 1,4 1,4 53,2 7,1 250,389 21948,4 144,961 
Galaţi 6,4 52,1 32,9 2,5 1,1 38,9 14,7 846,021 24049,9 190,692 
Giurgiu 3,3 25,4 22,6 1,3 0,8 65,7 6,7 27,6701 19295,2 92,6073 
Gorj 8,9 36,4 25,9 0,8 0,5 36,8 10,1 4,5254 26458,2 112,352 
Harghita 6,0 56,9 27,1 5,3 3,2 43,4 7,7 68,1623 17568,5 133,354 
Hunedoara 1,7 73,5 35,8 7,4 1,6 30,3 10,8 133,199 23824,8 158,566 
Ialomiţa 8,5 30,4 28,0 8,0 0,6 62,6 11,8 51,6188 19446,3 137,575 
Iaşi 10,5 46,5 29,1 5,3 1,4 43,0 8,5 79,0988 18583,3 153,82 
Ilfov 10,6 31,2 25,9 4,8 7,3 47,1 5,9 1677,4 24749,9 253,151 
Maramureş 5,9 51,6 45,6 17,9 2,1 51,0 5,8 145,315 18125,9 162,279 
Mehedinţi 5,4 36,0 34,5 5,8 1,0 57,0 9,0 57,6597 22367,9 130,473 
Mureş 3,6 58,6 32,2 8,0 2,7 42,0 7,7 188,018 19590,8 197,293 
Neamţ 8,8 39,6 32,1 8,4 1,0 53,8 9,2 103,646 17553 144,239 
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Olt 6,4 27,2 26,8 9,2 0,5 59,0 11,1 57,9526 22362,1 93,8533 
Prahova 6,2 50,0 32,6 6,3 1,6 32,1 9,4 418,711 22677,2 217,166 
Sălaj 2,0 37,1 23,6 4,2 1,2 48,2 7,7 49,8627 18586,6 152,556 
Satu Mare 4,3 50,8 37,0 7,5 2,3 52,0 4,6 159,977 17698,8 144,423 
Sibiu 3,1 67,0 33,7 5,9 3,8 24,8 7,6 199,346 19834,2 241,467 
Suceava 8,6 34,1 33,1 14,1 1,1 57,7 10,0 65,7265 17739,6 105,261 
Teleorman 1,5 24,9 23,9 6,1 0,4 65,3 10,8 117,257 20183,3 87,4725 
Timiş 3,7 66,3 48,0 11,4 7,9 35,2 3,9 619,534 19432,7 206,245 
Tulcea 4,8 37,1 36,7 8,3 0,8 46,3 9,4 57,4684 18787,5 126,528 
Vâlcea 6,1 34,1 31,1 7,5 0,8 48,0 10,7 109,441 20025 114,329 
Vaslui 9,9 27,9 21,9 8,7 0,4 59,5 15,1 38,465 18097,5 94,4572 
Vrancea 7,2 31,7 22,9 1,4 0,7 58,5 6,3 51,153 17983,3 130,159 
Mun. Bucureşti 2,3 93,0 85,4 22,4 25,1 0,7 3,0 2145,17 27745,3 364,251 

 
Jelmagyarázat: 

Változók Tartalom Mértékegység 

UJLAK Az 1992-2002 között épült lakások a '02. évi állomány %-ában % 

CSATL Csatornahálózatba bekötött lakások aránya % 

GSZEP Társas vállalkozások száma ezer lakosra vetítve ‰ 

EGYVPO Egyéni vállalkozók aránya ezer főre vetíve ‰ 

KÜLFPO Külföldi cégek aránya a népességen belül ezer főre vetítve ‰ 

MGSZER Mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya % 

MUNKN Munkanélküliségi ráta % 

KÜLFTÖKE Befektetett külföldi tőke értéke1 lakosra vetítve USD/fő 

KERESET Átlagos havi nettó keresetek Ft/fő 

TELEFON 1000 lakosra jutó vezetékes telefon főállomások száma ‰ 

Forrás: SPSS program alapján saját számítás  
 
Adatok forrása: 
Analiza rezultatelor preliminare, 2002 
Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti Oficiul National al 
Registrului Comerţului, 2000a és 2000b 
Institutul National de Statistica, 2002 
Központi Statisztikai Hivatal, 2001 
Eurostat, 2003 
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Az adatbázis alapján képzett korrelációs mátrix a változók egyetlen faktorát adja, tehát nem 
képezhető a vizsgálatba vont változókból második és további faktor, mert azon változók között 
alakult ki magas korreláció, melyek az első faktor alapján is jelentős, 1 közeli értéket képviselnek 
abszolút értékben (5. melléklet/1. táblázat). A további vizsgálatban, a legkevésbé befolyásoló 
változók kiszórását követően célravezetőbbé vált tehát az eredetileg tervezett faktoranalízis helyett 
főkomponens analízist elvégezni. A főkomponens analízisnél a felhasznált változók egyetlen látens, 
vizsgálatomban a gazdasági fejlettség, változó elemei. Mivel mind a hét változó a gazdasági 
fejlettségre utal, ezért az elemzés végső célja a hét eredeti változó szórását megőrizve egyetlen 
főkomponensbe összevonva számszerűsíteni a fejlettséget jelző értékeket. 
 

1. táblázat: A változók korrelációs mátrixa 
  UJ 

LAK 
CSAT 
L 

GSZE 
PO 

EGYV 
PO 

KÜLF 
PO 

MG 
SZER 

MUN
KN 

KULF 
TOKE 

KERE 
SET 

TELE 
FON 

UJLAK Pearson Corr 
Sig (2-tailed) 
N 

1,000 
        , 
     62 

-,223 
 ,082 

     62 

-,410 
 ,001 

     62 

-,453 
 ,000 

     62 

-,092 
 ,479 

     62 

 ,478 
 ,000 

     62 

 ,293 
 ,021 

     62 

-,089 
 ,490 

     62 

-,422 
 ,001 

     62 

-,438 
 ,000 

     62 
CSATL Pearson Corr 

Sig (2-tailed) 
N 

-,223 
 ,082 

     62 

1,000 
        , 
     62 

 ,468 
 ,000 

     62 

 ,168 
 ,191 

     62 

 ,620 
 ,000 

     62 

-,415 
 ,001 

      62 

-,351 
 ,005 

     62 

 ,531 
 ,000 

     62 

 ,185 
 ,150 

     62 

 ,486 
 ,000 

     62 
GSZEPO Pearson Corr 

Sig (2-tailed) 
N 

-,410 
 ,001 

     62 

 ,468 
 ,000 

     62 

1,000 
        , 
     62 

 ,896 
 ,000 

     62 

 ,323 
 ,010 

     62 

-,854 
 ,000 

     62 

-,620 
 ,000 

     62 

 ,690 
 ,000 

     62 

 ,902 
 ,000 

     62 

 ,920 
 ,000 

     62 
EGYV 
PO 

Pearson Corr 
Sig (2-tailed) 
N 

-,453 
 ,000 

     62 

 ,168 
 ,191 

     62 

 ,896 
 ,000 

     62 

1,000 
        , 
     62 

 ,029 
 ,824 

     62 

-,866 
 ,000 

     62 

-,537 
 ,000 

     62 

 ,433 
 ,000 

     62 

 ,944 
 ,000 

     62 

 ,838 
 ,000 

     62 
KÜLF 
PO 

Pearson Corr 
Sig (2-tailed) 
N 

-,092 
 ,479 

     62 

 ,620 
 ,000 

     62 

 ,323 
 ,010 

     62 

 ,029 
 ,824 

     62 

1,000 
        , 
     62 

-,237 
 ,063 

     62 

-,398 
 ,001 

     62 

 ,540 
 ,000 

     62 

 ,013 
 ,922 

     62 

 ,376 
 ,003 

     62 
MG 
SZER 

Pearson Corr 
Sig (2-tailed) 
N 

 ,478 
 ,000 

     62 

-,415 
 ,001 

      62 

-,854 
 ,000 

     62 

-,866 
 ,000 

     62 

-,237 
 ,063 

     62 

1,000 
        , 
     62 

 ,509 
 ,000 

     62 

-,494 
 ,000 

     62 

-,875 
 ,000 

     62 

-,910 
 ,000 

     62 
MUNKN Pearson Corr 

Sig (2-tailed) 
N 

 ,293 
 ,021 

     62 

-,351 
 ,005 

     62 

-,620 
 ,000 

     62 

-,537 
 ,000 

     62 

-,398 
 ,001 

     62 

 ,509 
 ,000 

     62 

1,000 
        , 
     62 

-,463 
 ,000 

     62 

-,493 
 ,000 

     62 

-,607 
 ,000 

     62 
KÜLF 
TŐKE 

Pearson Corr 
Sig (2-tailed) 
N 

-,089 
 ,490 

     62 

 ,531 
 ,000 

     62 

 ,690 
 ,000 

     62 

 ,433 
 ,000 

     62 

 ,540 
 ,000 

     62 

-,494 
 ,000 

     62 

-,463 
 ,000 

     62 

1,000 
        , 
     62 

 ,566 
 ,000 

     62 

 ,694 
 ,000 

     62 
KERE 
SET 

Pearson Corr 
Sig (2-tailed) 
N 

-,422 
 ,001 

     62 

 ,185 
 ,150 

     62 

 ,902 
 ,000 

     62 

 ,944 
 ,000 

     62 

 ,013 
 ,922 

     62 

-,875 
 ,000 

     62 

-,493 
 ,000 

     62 

 ,566 
 ,000 

     62 

1,000 
        , 
     62 

 ,870 
 ,000 

     62 
TELE 
FON 

Pearson Corr 
Sig (2-tailed) 
N 

-,438 
 ,000 

     62 

 ,486 
 ,000 

     62 

 ,920 
 ,000 

     62 

 ,838 
 ,000 

     62 

 ,376 
 ,003 

     62 

-,910 
 ,000 

     62 

-,607 
 ,000 

     62 

 ,694 
 ,000 

     62 

 ,870 
 ,000 

     62 

1,000 
        , 
     62 

Forrás: SPSS program alapján saját számítás 
 

Az eredetileg választott tíz változó közül a leggyengébb korrelációt az új lakások aránya, a 
csatornázott lakások részesedése, valamint az ezer főre vetített külföldi tőke értéke mutatja. A 
gazdasági fejlettséggel nem mindenesetben korrelál az előző három változó, hiszen 
Magyarországon korábban a szórványtelepüléseken építési tilalom érvényesült, Romániában az 
elhalasztott falusi építkezések a szocialista rezsim alatt mély felháborodást keltett "falurombolási 
terv" megszűnése után bontakoznak ki. A csatornázottság az elmaradott területeken látványosabb 
méreteket ölt, ugyanis területfejlesztési céltámogatásokkal ösztönzik a társadalmi életfeltételek 
javítását. A külföldi tőke gyakran a kommunikációs kapcsolatokat és a stratégiai fekvést helyezi 
előtérbe a komparatív előnyök köréből; elegendő az Erdélyben domináns magyar, a szász 
településekbe érkező német, valamint a kikötőkbe irányuló amerikai befektetéseket kiemelnem. 
Magyarország vonatkozásában a fejlettséggel ellentétben egyfajta megosztottság rajzolódik ki a 
külföldi befektetésekben. A nyugat-európai tőke a Dunántúlon, viszont a tengerentúlról érkező 
befektetések az Alföldön képviselnek magasabb részarányt. Az amerikai és kanadai befektetők 
szempontjából kevésbé motivál a földrajzi közelség a telephelyválasztásban, mint az uniós 
invesztorok esetében. A kiemelt három változót tehát a gazdasági fejlettség mérésére irányuló 
főkomponens analízisből az előbbi összefüggések birtokában kizárhatom. A korrekciót követően 
megmaradt hét változó már reális főkomponenshez vezet (5. melléklet/2. táblázat).  
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2. táblázat: A megtisztított hét változó korrelációs mátrixaª (a.Determinant=4,561E-05) 

 GSZE 
PO 

EGYV 
PO 

MG 
SZER 

MUN 
KN 

KULF 
TOKE 

KERE 
SET 

TELE 
FON 

Correl
ation  
 

GSZEPO 
EGYVPO 
MGSZER 
MUNKN 
KÜLFTŐKE 
KERESET 
TELEFON 

1,000 
 ,896 
-,854 
-,620 
 ,690 
 ,902 
 ,920 

 ,896 
1,000 
-,866 
-,537 
 ,433 
 ,944 
 ,838 

-,854 
-,866 
1,000 
 ,509 
-,494 
-,875 
-,910 

-,620 
-,537 
 ,509 

1,000 
-,463 
-,493 
-,607 

,690 
 ,433 
-,494 
-,463 
1,000 
 ,566 
 ,694 

 ,902 
 ,944 
-,875 
-,493 
 ,566 

1,000 
 ,870 

,920 
,838 

-,910 
-,607 
 ,694 
 ,870 

1,000 
Sig.  
(1-

tailed) 

GSZEPO 
EGYVPO 
MGSZER 
MUNKN 
KÜLFTŐKE 
KERESET 
TELEFON 

 
,000 
,000 
,000 
,000 
,000 
,000 

,000 
 

,000 
,000 
,000 
,000 
,000 

,000 
,000 

 
,000 
,000 
,000 
,000 

,000 
,000 
,000 

 
,000 
,000 
,000 

,000 
,000 
,000 
,000 

 
,000 
,000 

,000 
,000 
,000 
,000 
,000 

 
,000 

,000 
,000 
,000 
,000 
,000 
,000 

Forrás: SPSS program alapján saját számítás 
 

Az elemzés a változók alapján képzett, Pearson-féle korreláción alapul, mely a változók közti 
lineáris kapcsolat erősségét jelzi. A hét változó alapján a teljes információs egységből a 
főkomponens 5,368 értéket, vagyis 77% információt őriz meg és csak 23% eredeti információ 
veszett el (5. melléklet/3. táblázat).  
 

3. táblázat: Total Variance Explained 
 
Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

 
Total 

% of 
Varience 

Cumulative 
% 

1 5,368 76,692 76,692 5,368 76,692 76,692 
2  ,726 10,371 87,063    
3  ,562 8,022 95,085    
4  ,191 2,724 97,810    
5 7,551E-02 1,079 98,888    
6 4,706E-02  ,672 99,561    
7 3,075E-02  ,439 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis 
 
Az elemzés során megállapíthatom, hogy a legmagasabb faktorsúllyal szereplő társas vállalkozások 
aránya befolyásolja legjobban a gazdasági fejlettség főkomponensének értékét (5. melléklet/4. 
táblázat).  
 

4. táblázat: Component Matrixª a. 1 components extracted 
 Component 

1 

GSZEPO 
EGYVPO 
MGSZER 
MUNKN 
KÜLFTŐKE 
KERESET 
TELEFON 

,970 
,920 

-,918 
-,671 
,694 
,940 

,96 

Extraction Method: Principal Component Analysis  
 
Valamennyi változó a főkomponens eleme marad, mert a kommunalitása, vagyis a szórásnégyzet 
változók által megmagyarázott hányada a minimálisan megfogalmazott 0,25 értéknél nagyobb, ezért 
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a főkomponens és eredeti változók kapcsolata legalább 0,5 korrelációval jellemezhető (5. 
melléklet/5. táblázat). 
 

5. táblázat: Communalities 
 Initial Extraction 

GSZEPO 
EGYVPO 
MGSZER 
MUNKN 
KÜLFTŐKE 
KERESET 
TELEFON 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

,940 
,846 
,842 
,450 
,481 
,883 
,926 

Extraction Method: Principal Component Analysis 
 

A végső ellenőrzés során megerősítést kaptam arról, hogy az elvégzett vizsgálatban valóban helyes 
változókat választottam ki, mert a változók korrelációs együtthatóit és a parciális korrelációs 
együtthatóit összehasonlítva a Kaiser-Meyer-Olkin mutató jól közelíti az 1 értéket (minél közelebb 
van 1-hez annál sikeresebb az elemzés). A mutató mellett a Bartlett-teszt arra ad választ, hogy a 
változók páronként nem korrelálatlanok-e, ezért a 0,5-nél alacsonyabb érték teljesülését is 
szükséges ellenőriznem (Székelyi M. – Barna I. 2002) (5. melléklet/6. táblázat). 
 

6. táblázat: KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
 
Bartlett's Test of Sphericy                             Approx.Chi-Square 
                                                                       df 
                                                                       Sig. 

 
     ,821 

578,069 
         21 

,000 

Forrás: SPSS program alapján saját számítás 
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6. MELLÉKLET  
A FŐKOMPONENS ÉS 1 FŐRE VETÍTETT GDP ÖSSZEFÜGGÉSE 
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7. MELLÉKLET 
 
A MÓRAKERT SZÖVETKEZET GAZDASÁGI KÖRNYEZETE 

 
A hazai élelmiszervertikum fő kiviteli termékei a hús, a gabonafélék, a zöldség-és 
gyümölcs, illetve a szeszes italok. A Dél-Alföldön fekvő Homokhát Kistérség több 
komparatív előnyt nyújt a zöldség-és gyümölcstermesztés számára. A pozitívumok 
mellett azonban számos problémával is számolni kell. A termelők képtelenek a piac 
által igényelt mennyiség és minőség gazdaságos előállítására, illetve a saját 
forrásból finanszírozott beruházási és fejlesztési tevékenységre. Az Európai 
Unióban a zöldség-gyümölcs ágazat támogatottságának alapja valamely Termelői 
Értékesítő Szervezetnél meglévő tagság, tehát csak azon termelők részesülhetnek 
támogatásban, akik valamely Termelői Értékesítő Szervezetnek (TÉSZ) tagjai. A 
TÉSZ-ekkel kapcsolatban nincs határozott megkötés, vagyis bármely társasági 
formában működhetnek. Az általuk forgalmazott árumennyiség néhány ezer 
tonnától akár százezres méretekig változhat. Folyamatos bővülés mellett közel 
kétezerre tehető az uniós TÉSZ-ek száma. A zöldség-gyümölcs vertikumban is 
megállapítható, hogy a kereskedelem többnyire e szervezeteken keresztül történik. 
Nyugat-Európában a napi fogyasztási cikkek értékesítése elsősorban a nagy 
áruházláncokhoz, illetve szupermarketekhez kapcsolódik (7. melléklet/1. ábra). 

3 7 %

3 6 %

1 9 %

8 %

N a g y  s z u p e rm a rk e te k K is  sz u p e rm a rk e te k

S u p e re tte s H a g y o m á n y o s  ü z le te k
 

 
1. ábra: A kereskedelmi csatornák alakulása Nyugat-Európában, 2000 

Forrás: State of the Art in Food, GFK Hungária alapján saját szerkesztés 
(megjegyzés: a superettes üzletek eladótere 400 m²) 

 
A teljes forgalom 37%-át az üzletek 4,6%-a teszi ki. A napi fogyasztási cikkek 
körében értékesített zöldség-és gyümölcskereskedelemben is megfigyelhető a piaci 
koncentráció. Az élelmiszerek forgalmának - dinamikus növekedés mellett - ma 
már több mint 70%-a a nagy áruházláncokon keresztül bonyolódik, ugyanez a 
tendencia állapítható meg a frissáru-értékesítés esetében is. Az uniós folyamathoz 
hasonlóan Magyarországon is megfigyelhető a szuper-és hipermarketek piaci 
részesedésének a növekedése, tehát fokozatosan csökkenő számú üzlet bonyolítja le 
a forgalom nagyobb részét. A koncentráció a zöldség-és gyümölcsfélék esetében is 
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megállapítható. Az uniós csatlakozás egyik fontos követelménye, hogy a hazai 
Termelői Értékesítő Szervezetek jelenlegi szerepük megerősítése végett minél 
stabilabb beszállítói pozícióhoz jussanak. Hazánk közelgő uniós csatlakozása 
megköveteli, hogy eurokonform szervezeteket hozzunk létre a gazdasági élet 
minden területén. 
 
A rendszerváltással járó privatizáció számos 3-5 hektáros kisbirtokot 
eredményezett, melyeken hatékony szántóföldi növénytermesztést nem lehet 
folytatni. Az elaprózott birtokszerkezet, illetve a meghatározó termelési feltételek 
(gép, tőke stb.) hiánya miatt több termelő intenzív növénytermesztési kultúrákkal 
próbálta fennmaradását biztosítani. A kedvező éghajlati-és domborzati tényezők, 
valamint a tradíciók révén jó minőségű termékek előállítására váltak képessé a 
hazai zöldség-és gyümölcstermesztők. A legnagyobb problémát a megfelelő 
értékesítési csatornák kiépítésének a hiánya képezte. Az elaprózott kisbirtokon 
gazdálkodók nem tudnak megfelelő árualapot nyújtani ahhoz, hogy a 
szupermarketek és nagy áruházláncok beszállítói legyenek. Speciális értékesítési 
szervezetek képesek a kistermelők heterogén termékeiből homogén árualapot 
készíteni, megfelelő post-harvest technológiák, logisztikai-és marketingeszközök 
alkalmazásával, ezzel beszállítói pozíciót biztosítani a zöldség-gyümölcs 
kereskedelemben. Ezek a szervezetek lehetővé teszik az áru piacra dobását, de nem 
vállalják a termelési kockázatot, vagyis a vevők és termelők között helyezkednek el 
az értékesítési láncban.  
 
A hazánkban elindult Termelői Értékesítő Szervezetek folyamatában az első 
elismert szervezet a Mórakert Szövetkezet. A TÉSZ-ek a kormányzat szintjén már 
ma is kiemelt támogatásban részesülnek. A tagoktól felvásárolt termékek értékének 
meghatározott arányát (2003-ban 8%) működési támogatásként kapják meg. A 
TÉSZ-ek beruházásaikhoz lényegesen magasabb összegre jogosultak támogatás 
formájában az egyéb agrárvállalkozásoknál (2003-ban a TÉSZ-ek agrárgazdasági 
beruházásaikhoz 50%-os támogatást igényelhetnek, szemben az egyéb 
agrárvállalkozóknál igényelhető 25%-kal). A hazai zöldség-gyümölcs 
kereskedelemben az előbbi ösztönzők is a Termelői Értékesítő Szervezetek 
megerősítése felé mutatnak. Az uniós taggá válást követően a TÉSZ-ek nyugat-
európai társaikhoz hasonló pozícióba kerülve a csatlakozás elsődleges 
haszonélvezői lehetnek.  
 
A rendszerváltással megváltozó gazdasági és technológiai követelményeknek a 
termelőszövetkezetek többsége nem tudott eleget tenni, ezért jelentős részüket 
felszámolták. A homokháti helyi termelőszövetkezetek megszűnése után közel 
2.000 kistermelő fogott mezőgazdasági tevékenységbe a kárpótlás formájában 
visszakapott néhány hektáros földjén. A helyi gazdákban jelentkezett egy közös 
érdekképviseleti szerv létrehozásának igénye, ezért 1994-ben 35 magángazda életre 
keltette a Mórahalmi Közös Mezőgazdasági és Vállalkozói Egyesületet. Az előbbi 
egyesület az érdekképviseleten túl gazdasági segítséget is nyújtott, illetve vállalta a 
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tagok közös inputanyag beszerzésének lebonyolítását, de értékesítéssel nem 
foglalkozott. 1995-ben német és dán mintát követve 52 tag megalapította a 
Mórahalmi Mórakert Beszerző és Szolgáltató Szövetkezetet. A szövetkezet 
tagjainak száma a 2003. évi létszámbővítést követően meghaladja a 400 főt. A 
szövetkezet alapvető célja - a termelés kockázatának vállalása nélkül - az 
értékteremtő folyamat valamennyi szakaszában tanácsadás, erőforrás-koncentráció, 
illetve az előállított termékek értékesítése. A szövetkezet hatékony 
gazdálkodásához hozzájárul a non-profit üzletpolitika, tehát a költségek 
megtérülése a legfontosabb szempont.  
 
A '90-es évek közepétől elterjedő áruházláncok közvetlen beszállítói között találjuk 
a Mórakert Szövetkezetet is. A hiper-és szupermarketek mellett jelentős az 
exportértékesítés is. A külkereskedelemben az árfolyamkockázat és az 
adminisztrációs terhek kiküszöbölése miatt a szövetkezet export-import cégeken 
keresztül jelenik meg. Fontos kiviteli célpontok a balti, illetve a visegrádi országok. 
A földrajzi közelséget figyelembe véve kiaknázásra váró lehetőséget képez a 
Szerbia-Montenegró, illetve a Románia felé irányuló kivitel is.  
 
A 25/1999. (III. 5.) FVM rendelet alapján a Mórakert Beszerző, Értékesítő és 
Szolgáltató Szövetkezet Termelői Értékesítő Szervezetté alakult át, majd 2001-ben 
határoztak a jogelődök összeolvadásáról. 2001. májusában a Cégbíróság jóváhagyta 
az átalakulást, s az új társaság Mórakert Beszerző, Értékesítő és Szolgáltató 
Szövetkezet néven működik. A szövetkezet alapvető célkitűzése a termelés 
kvantitatív és kvalitatív tervezésének a segítése, valamint a jó minőségű termékek 
koncentrált piacra juttatása a kereslethez való igazítás mellett. Az előbbi célhoz 
elengedhetetlen a közös áruosztályozás, válogatás, csomagolás, tárolás és 
értékesítés optimális műszaki feltételeinek a kialakítása. 
 
A szövetkezet tevékenységi köre: 

- közös inputanyag beszerzés, 
- a termékek hozzáadott értékkel történő növelése (post harvest technológiák 

révén), 
- környezetbarát technológia támogatása (bioprogramok), 
- szakmai oktatás, továbbképzés, tanácsadás, 
- az előállított termékek értékesítésének megszervezése. 

 
Az előbbiekből adódik, hogy a vállalkozás két fő üzletágat alakított ki egyrészt az 
inputanyag beszerzéssel, másrészt a zöldség-gyümölcs kereskedelemmel 
foglalkozva. Az árbevétel kis hányadát képezi az inputanyag beszerzés és 
továbbértékesítésből származó eladási ár. Az alárendeltség azzal indokolható, hogy 
a zöldség-és gyümölcs értékesítés lényegesen dinamikusabban fejlődik és az előbbi 
tevékenységet a szövetkezet nem profitorientált céllal folytatja, ezért gyakran csak 
szervezőként vesz részt az alapanyagok beszerzésében, tehát konkrét bevételt nem 
is képez a közvetítői tevékenysége. 
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Az inputanyag beszerzés magában foglalja az új technológiákkal kapcsolatos 
ismeretek, vetőmagok és növényvédelmi eljárások közvetítését is. A szövetkezet 
évente 10-15 szakmai fórum keretében tesz eleget a fenti feladatainak és az oktatási 
tevékenységét ingyen végzi. A korszerű termelést nagy tőkeigényű technológiák - 
vető-és palántázógépek - bérbeadásával ösztönzi. Az üzletág legfontosabb feladata 
a közös vetőmag-, palánta-, fólia-, műtrágya-és növényvédőszer beszerzés. A 
szövetkezet meghitelezi tagjainak a keresett és nagy mennyiségben értékesíthető 
termékek előállításához szükséges vetőmagot és palántát (paradicsom, paprika), 
mivel ezen alapanyagok árát csak az első terménybeszállításkor kell megfizetni, 
pontosabban az ellenértéket levonják a beszállított termék értékéből. Ez az eljárás 
kamatmentes hitelfinanszírozást jelent a tagok termelési költségeinek egy részére 
fedezetet teremtve. Az inputanyag beszerzésből származó bevétel szerény értékét 
támasztja alá, hogy az első évben az összes értékesítési forgalom 3%-át, 2000-től 
viszont csak 1%-os arányát képviseli.  
 
A szövetkezet elődleges feladata a homokháti mezőgazdasági - 2001-ben több mint 
60 féle - termékek értékesítése. Az eladásra kerülő termékek közül a burgonya 
képviseli a legmagasabb arányt, mely az egész országban keresett áru. A piaci 
lehetőségek és a beszerzési csatornák felmérése után önálló területet képvisel a 
burgonyaforgalmazás, melyet a válogatás és csomagolás fázisa előz meg. Fontos 
termékek még a paradicsom, paprika, gyökérzöldségek és a káposztafélék (7. 
melléklet/2. ábra).  
 
A Mórakert Szövetkezet beszállítói között a tagok (400 fő), egyéb új típusú 
szövetkezetek (10 szövetkezet), rendszeres beszállító termelők (1500 fő) és egyéb 
beszállító vállalkozók jelennek meg. A beszállítói listán elfoglalt pozíció alapján a 
belföldi beszerzési társulások és áruházláncok első, második vagy harmadik számú 
közvetlen beszállítói pozíciót, a külföldi piacok közvetett partnerkapcsolatot (nem 
érvényesül a beszállítói pozíció) képviselnek.  
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2. ábra: A Mórakert Szövetkezet terméknaptára 

Forrás: Mórakert Szövetkezet beszámolói (1999-2001) 
 

A szövetkezet létrehozásakor az értékesítést teljes egészében csomagolatlan 
termékek képezték. A hiper-és szupermarketek viszont a csomagolt termékek iránt 
is erős keresletet támasztanak, ezért állami támogatás igénybe vételével, tehát 
vegyes forrásból csomagológépet vásároltak. Míg az első vizsgált évben az összes 
termék csomagolatlan formában jelent meg a kereskedelemben, addig 2000-re az 
előbbi arány 50%-ra csökkent, 2001-re pedig szinte kizárólagosan csomagolt 
árufélékkel jelenik meg a vállalkozás. A fogyasztók körében kedvelt az egy családi 
étkezéshez szükséges paradicsomból és paprikából álló uzsonnacsomag, de az egy 
leves elkészítéséhez szükséges gyökérzöldségek csomagja is keresett. Az időszak 
alatt az értékesítés volumene dinamikusan fejlődött a nagy áruházláncok által 
megnövekedett kereslet, valamint a vállalat hatékony marketingpolitikája 
következtében. A 2000-re történő 90,7%-os gyarapodás, 2001-re a tavaszi 
fagykárok miatt 16,5%-ra mérséklődött.  
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A szövetkezet 50%-os tulajdonosi részesedéssel a Haréna Gazdaságfejlesztő és 
Integrációs Közhasznú Társaság egyik alapító tagja, mely tanácsadó, 
növényvédelemmel kapcsolatos és göngyöleggyártó tevékenységet folytat. A 
Haréna Kht. profitorientált tevékenységével biztosítja a közhasznú tevékenység 
forrásait, valamint a tulajdonosok tagi kölcsönökkel is segítik a Kht. működését. A 
Dél-alföldi Régió szövetkezeteinek egységes szakmai és érdekképviseletét segíti a 
Dél-Alföldi Szövetkezetfejlesztési Alapítvány, melynek a Mórakert Szövetkezet 
alapító tagja. Az Alapítvány működését alapítványi forrásokból fedezi. A 
szövetkezet a Homokkert Kistérségi Agrárintegrációs Közhasznú Társaság alapító 
tagja, mely a kistérség új típusú szövetkezeteinek másodlagos szervezete. A Kht. 
alapításának célja az agrárgazdasághoz kapcsolódó információs bázis kiépítése, 
illetve a vertikális integráció megvalósítása. Az előbbi tevékenységeket a Kht. tíz 
tagszövetkezete forgalomarányos havi tagdíj befizetésével finanszírozza. 2003. 
februárjában a szövetkezet tulajdonrészt szerzett a Moller-Spárga Kft-ben, melynek 
fő tevékenysége a homokháti spárgafelvásárlás-és értékesítés biztosítása. A 
szövetkezet részesedésének az a távlati célja, hogy a növekvő piaci igényeknek 
megfelelően igénybe vegye a Kft. raktár-és hűtőház kapacitásait.  
 
A Mórakert Szövetkezet kereskedelmi tevékenysége alapításkor közvetett 
értékesítési csatornákon keresztül történt. A nagy áruházláncok magyarországi 
megjelenése és szaporodása azonban az előbbiek helyett a közvetlen beszállítói 
kapcsolatok megerősödése irányába mutatott. A bővülő partnerkört ma szinte 
kizárólag a nagy áruházláncokba, hipermarketekbe és beszerzési társaságaikba 
történő közvetlen értékesítési viszony jellemzi. A szövetkezet kereskedelmi 
partnereit vizsgálva már 1999-ben megállapíthatjuk a multinacionális társaságok 
erősödését (7. melléklet/3. ábra). A korábbi, egyéb, helyi vevőpartnerek 
részesedése ebben az évben 21%-ra esett vissza. 2000-ben a piaci koncentráció 
további fokozódását figyelhetjük meg. A legjelentősebb az Auchan mellett, a 
partnerek között megjelenő Profi élelmiszer-áruházlánc súlya (7. melléklet/4. ábra). 
A régi partnerek felé értékesített mennyiség sem csökkent, csak az újabb partnerek 
nagyobb mennyiségű (és természetesen értékű) vásárlása okozza az összetétel 
eltolódását. Tehát a régebbi partnerek forgalomnövekedése elmarad a szövetkezet - 
újabb vevők által generált - forgalomtöbbletétől. 2001-ben a szövetkezet 
árbevételéből még nagyobb hányadot képviselnek az áruházláncok és 
hipermarketek (7. melléklet/5. ábra). A zöldség-gyümölcsfélék piaci versenyéről 
általánosságban elmondható, hogy könnyebb a piacra betörni, mint stabil 
részesedést fenntartani. A szövetkezet sikeres üzletpolitikájával nemcsak 
stabilizálta korábbi piaci pozícióit, hanem folyamatosan bővítette azokat. Ez a 
növekedés azért is jelentős, mert a nagy áruházláncok több "kedvezményt" várnak 
el beszállítóiktól.  
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3. ábra: A Mórakert Szövetkezet értékesítési tevékenysége 1999-ben 

Forrás: Mórakert Szövetkezet egyszerűsített éves beszámolója (1999) alapján saját 
szerkesztés 
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4. ábra: A Mórakert Szövetkezet értékesítési tevékenysége 2000-ben 

Forrás: Mórakert Szövetkezet egyszerűsített éves beszámolója (2000) alapján saját 
szerkesztés 
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5. ábra: A Mórakert Szövetkezet értékesítési tevékenysége 2001-ben 

Forrás: Mórakert Szövetkezet éves beszámolója (2001) alapján saját szerkesztés 
 

A Mórakert által nyújtott kedvezmények közé tartozik az áruházláncok 30-60 
napos fizetési határideje, vagyis akár 2 hónapig is a beszállítónak kell finanszírozza 
a teljes értékesítés költségeit (felvásárlás, csomagolás, szállítás stb.). Az áruházak a 
beszállítói szerződésekben ún. fix bónuszokat is kikötnek - például a szállítási idő 
növekedésével az áruház kedvezményt kap. A progresszív bónusz szerint a 
forgalmazott árumennyiség növekedésével nagyobb mértékű árengedmény illeti 
meg a kereskedőt. Tehát a forgalmazott termékérték növekedésével a sávosan 
megállapított árengedmény is növekszik, és a sávhatár átlépésével a teljes 
forgalmazott termékértékre vonatkozik az adott sávra megállapított kedvezmény. 
Új termék kereskedelembe történő bevezetése esetén az áruházlánc belistázási díjat 
kap, ha vállalja, hogy folyamatosan forgalmazza az adott árut és a forgalom 
alakulásáról tájékoztatja a beszállítót. A termék kezelésével kapcsolatos 
adminisztrációs - illetve marketing költségeket is többnyire a beszállítóra terhelik 
rá az áruházak. A nem szerződésszerű teljesítésért rendszerint kötbér terheli a 
beszállítót.  
 
A teljesítéssel összefüggésben minden áruházlánc kialakította a saját logisztikai 
rendszerét, ezért általában a megrendelt árut nem az értékesítési helyre, hanem az 
áruházlánc által létrehozott beszerzési társaság logisztikai központjába kell 
szállítani. A beszerzési társaság további feladata az áruházak közötti elosztás 
lebonyolítása. A logisztikai központok - többnyire Pest megyében vannak - 
kialakításánál fontos szempont volt a jó közlekedési infrastruktúra, illetve az 
áruházak közelsége. A beszállítóknak a logisztikai rendszeren belül 
alkalmazkodniuk kell a rendelésfeladást és visszaigazolást kezelő informatikai 
rendszerhez. Az előbbieken túl minden áruház a saját arculatához igazodó 
kiszerelésben kívánja a terméket értékesíteni s az ezzel járó csomagolási 
költségeket szintén a beszállítóra terheli. Az élelmiszerbiztonsági követelmények a 
HACCP rendszer előírásainak való megfelelést teszik kötelezővé.  
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Magyarország uniós csatlakozása számos követelményt állít a mezőgazdaság elé. A 
privatizációval elterjedő kisbirtokstruktúra a munkaigényes növényi kultúrák felé 
fokozódó érdeklődést eredményezett. Kedvező természetföldrajzi adottságainkat és 
termelési tapasztalatainkat kihasználva a zöldség-és gyümölcstermesztés nagy 
lehetőségek előtt áll. A kistermelők viszont önerőből képtelenek hatékony 
gazdálkodást folytatni. A Mórakert Szövetkezet történeti áttekintése és piaci 
pozíciójának elemzése után megállapíthatjuk, hogy a gombamód szaporodó 
áruházláncok - egyre nagyobb érték-és mennyiség mellett - keresik a magyar 
termékeket. Ahhoz, hogy stabil partnere maradhasson egy hazai szövetkezet a 
multinacionális társaságoknak, gyakran kedvezményeket és egyéb többletköltséget 
is magára kell vállaljon, melyek azonban - hosszabb távon - a kialakult bizalommal 
piaci stabilitást eredményeznek. 
 
A gazdasági elemzés során a piaci szereplők a vállalkozásokkal kapcsolatos 
információs igényeik kielégítésére törekednek. A fejezet a hazai első TÉSZ, a 
Mórakert Szövetkezet jövedelmezőségi és vagyonnal kapcsolatos fontosabb 
mutatóinak meghatározásán alapul. A vállalkozások tevékenységének komplex 
elemzése a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet vizsgálatára terjed ki. Minden 
vállalkozás életében alapvető követelmény a jövedelmező, vagyis nyereséges 
gazdálkodás. A jövedelem a vállalkozások eredményességére utal. Az eredmény a 
hozamok és költségek, illetve ráfordítások különbözetét képezi. A hozam 
megjelenhet, mint realizált hozam, vagyis tényleges értékesítésből származó 
bevétel, illetve nem realizált hozam, mely a vállalkozások aktivált saját 
teljesítményének értékére vezethető vissza. A költségek a tevékenység érdekében 
felmerült élő-és holtmunka pénzben kifejezett értékére utalnak, míg a ráfordítások 
az értékesített termékek és szolgáltatások bekerülési értékét képezik. A 
vállalkozásokkal kapcsolatos ezen információs igények a beszámoló mérlegéből és 
eredménykimutatásából elégíthetők ki.  
 
Ahhoz, hogy valós következtetéseket vonjak le az elmúlt három év (1999-2001) 
vizsgálata vált szükségessé. Az elemzés elsődlegesen a nyereségtermelő-képesség 
változására terjed ki, majd a vagyon átfogó alakulásának a legfontosabb 
összefüggéseit tárja fel. A jövedelmezőségi mutatók alapképletében valamely 
eredménykategóriát viszonyítjuk a vetítési alaphoz. Vetítési alapot képezhetnek a 
bevételek (bevételarányos jövedelmezőség), a saját tőke (tőkearányos 
jövedelmezőség), az eszközök értéke (eszközarányos jövedelmezőség), illetve az 
élőmunka-ráfordításra utaló létszám, vagy bérköltség (élőmunkaarányos-
jövedelmezőség).  
 
A vállalkozások vagyona az anyagi javakat és azokkal kapcsolatos jogok 
összességét jelenti. A vagyon kettős vetülete alapján beszélhetünk eszközökről és 
forrásokról. Az eszközök a vagyon megjelenési formáját, a források pedig az 
eredetét mutatják. 
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A bevételarányos jövedelmezőség alapján megállapítható, hogy a vállalkozási 
tevékenységből származó bevételek mekkora aránya testesül meg az eredményben 
(7. melléklet/1. táblázat).  
 
1. táblázat: A bevételarányos jövedelmezőség és tényezői (1999-2001) 

Megnevezés 
(Ezer Ft) 

1999 2000 V din, 
1999=100

% 

2001 V din, 
2000=100

% 

Értékesítés nettó árbevétele 566.775 1.248.737 220,3% 1.586.604 127,1% 

Egyéb bevétel 1.035 1.727 166,9% 30.611 1.772,5% 

A) Üzemi eredmény 17.488 18.292 104,6% 54.283 296,8% 

Pénzügyi műv. bevétele 269 224 83,3% 2.768 1.235,7% 

B) Pénzügyi műveletek eredménye -1.719 -4.142 241,0% -64 1,5% 

C) Szokásos váll. eredmény (A+B) 15.769 14.150 89,7% 52.854 373,5% 

Rendkívüli bevétel 1.290 5.548 430,1% 0 0,0% 

D) Rendkívüli eredmény 1.210 5.543 458,1% 0 0,0% 

E) Adózás előtti eredmény (C+D) 16.979 19.693 116,0% 52.854 268,4% 

Bevételarányos üzemi eredmény 3,08% 1,46% 47,4% 3,42% 234,2% 

Bevételarányos szokásos 
vállalkozói eredmény 

2,78% 1,13% 40,6% 3,26% 288,5% 

Bevételarányos adózás előtti 
eredmény 

2,98% 1,57% 52,7% 3,26% 207,6% 

Forrás: Mórakert Szövetkezet beszámolói (1999-2001) alapján saját számítás 
 

A vizsgált időszakban a szövetkezet export tevékenységet nem folytatott, ezért az 
értékesítés nettó árbevételét kizárólag hazai értékesítés eredményezte. Az 
értékesítésből származó bevétel növekedése a belföldi-zöldség gyümölcs 
nagykereskedelemre vezethető vissza, mert az inputanyag beszerzés fejlődése 
elmarad a zöldség-gyümölcs értékesítés növekedési ütemétől. A három év alatt a 
bevétel közel háromszoros többlete a piaci partnerek, elsősorban a nagy 
áruházláncok felé irányuló forgalom felfutásával magyarázható. Saját termelésű 
készlet és saját előállítású eszköz hiányában az aktivált saját teljesítmények értéke 
0. Az egyéb bevételek között az első két évben a munkanélküliek foglalkozatásával 
összefüggő támogatások és egyéb tagi befizetések szerepelnek. Ezen bevételek 
folyamatos növekedése 2001-ben volt a legjelentősebb, mely a TÉSZ 
működtetéséhez kapcsolódó normatív állami támogatásra és egyéb fejlesztési 
támogatásokra vezethető vissza. A fejlesztési céllal kapott állami támogatások 
értékcsökkenésként elszámolt részét a társaság a teljes elhatárolt összegből az 
egyéb bevételek közé vezeti vissza, vagyis a támogatással finanszírozott eszköz az 
üzemi eredményre nincs hatással.  
 
Az időszak során a tevékenységi kör bővülésével csökkenő bevételarányos 
jövedelmezőséget a pénzügyi műveletek veszteségével magyarázom. A pénzügyi 
veszteség a tagi kölcsönök kamatterhével indokolható. A pénzügyi műveletek 
negatív eredménye a normál üzletmenet természetes következménye, ha 
beruházáshoz kapcsolódik és az idegen forrással finanszírozott beruházás 
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eredménye felülmúlja a fizetendő kamatterhet. A társaság szerényebb pénzügyi 
bevételei a tagoknak nyújtott kölcsönök, illetve a bankbetétek kamatbevételeiből 
származnak. A teljes vállalati eredményesség már nagyobb értéket képvisel, de a 
rendkívüli nyereség (illetve 2001-ben nincs rendkívüli eredmény, a számviteli 
törvény újrakodifikálása miatt a támogatások az egyéb bevételeket érintik) csak 
2000-ben képes ellensúlyozni a negatív pénzügyi műveletek eredményét. A 
második év jelentős, rendszeres üzletmenethez nem kapcsolódó bevétele a 
támogatásabszorpciós képesség javulására vezethető vissza. Az első két évben 
elszámolt rendkívüli ráfordítások késedelmi kamatból származnak. A 2001-től 
hatályos számviteli törvény értelmében az előbbi tételek csak az egyéb ráfordítások 
között számolhatók el. 
 
A három - különböző eredmény szintjére vetített - jövedelmezőség időbeli 
alakulása megegyezik. 2000-re valamennyi mutató értéke közel felére esik, ugyanis 
az üzemi (üzleti) tevékenység eredményének növekedése messze elmarad az 
értékesítésből származó árbevétel dinamikájától. Az anyagjellegű ráfordítások 
növekedése a tevékenységbővüléssel növekvő anyagköltségre, az igénybe vett 
szolgáltatások között kimutatott szállítási költségekre és az eladott áruk beszerzési 
értékére vezethető vissza (7. melléklet/2. táblázat). Az eladott áruk beszerzési 
értéke a legmeghatározóbb összetevője az anyagjellegű ráfordításoknak, melynek 
95%-a a tagoktól és beszállítóktól felvásárolt mezőgazdasági termékek beszerzési 
árából áll.  
 

2. táblázat: Az üzemi (üzleti) tevékenység fontosabb ráfordításai 
Megnevezés 

(Ezer Ft) 
1999 2000 Vdin, 

1999= 
100% 

2001 Vdin, 
2000= 
100% 

Anyagköltség 3.779 7.821 207,0% 12.159 155,5% 

Igénybe vett szolgáltatások 35.900 91.440 254,7% 164.715 180,1% 

Eladott áruk beszerzési értéke 479.846 1.020.666 212,7% 1.275.411 125,0% 

Anyagjellegű ráfordítások 519.525 1.119.927 215,6% 1.455.691 130,0% 

Bérköltség 7.865 24.215 307,9% 33.187 137,1% 

Személyi jellegű ráfordítások 12.224 34.614 283,2% 48.748 140,8% 

Értékcsökkenési leírás 2.548 5.130 201,3% 9.194 179,2% 

Egyéb költség 14.316 52.706 368,2% - - 

Egyéb ráfordítás 1.709 19.795 1.158,3% 49.299 - 

Forrás: Mórakert Szövetkezet beszámolói (1999-2001) alapján saját számítás 
 

A személyi jellegű ráfordítások növekedése a foglalkoztatottak létszám többletének 
a természetes következménye. Az élőmunka ráfordításhoz kapcsolódó költségek 
meghatározó tétele a bérköltség. A legjelentősebb, 82%-os létszámbővítés 2000-re 
történt, mely erőteljesen megnövelte a bérköltség, illetve a kapcsolódó bérjárulékok 
értékét. A minimálbér emelkedése a szövetkezet életében nem jelentett 
bérfeszültséget, mert a teljesítményarányos bérezés miatt korábban is meghaladja a 
minimálbért a kifizetett bérköltség. A nehéz fizikai munka és a három műszakos 
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munkarend következtében jelentkező fluktuációt megfelelő bérezéssel igyekeznek 
kompenzálni.  
 
Az értékcsökkenési leírás növekedése a fejlesztések következtében bővülő tárgyi 
eszközállományból származik. A költséggel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, 
hogy a támogatással finanszírozott eszközök amortizációja is megjelenik, viszont a 
rendkívüli, majd 2001-ben az egyéb bevétel visszavezetése miatt nem csökkenti a 
szövetkezet eredményét.  
 
Az egyéb költségek csak az első két évben értelmezhetők, mert az újrakodifikált 
számviteli törvény e költségnemet megszüntette. A dinamikus növekedést a vevők 
által számlázott marketing-és listázási díjak emelkedése indokolja. 
 
Az egyéb ráfordítások között a fizetendő bónusz, illetve a késedelmes vagy nem 
megfelelő teljesítés után megállapított kötbér kerül kimutatásra. A 2000. évi 
látványos növekedés mögött a nagy áruházláncok által kötelező jelleggel előírt 
engedmények húzódnak meg. 2001-től lényegesen változott az egyéb ráfordítások 
köre, ezért az előző évvel történő összehasonlítás gazdasági szempontból 
értelmetlen.  
 
A tőkearányos jövedelmezőség alapján egységnyi saját tőke értékteremtő 
képességét vizsgáljuk. Valamennyi tőkearányos jövedelmezőség vetítési alapja a 
saját tőke. A saját források növekedése a szövetkezet osztalék-és befektetés-
politikájával függ össze, ugyanis a megtermelt nyereséget nem vonták ki 
osztalékként, hanem az a mérleg szerinti eredményt, a következő évi átvezetést 
követően pedig az eredménytartalékot gyarapítja a saját tőke elemeként. A 
tőkearányos üzemi eredmény 2000-re történő csökkenése a saját tőke üzleti 
eredményt meghaladó növekedésének a következménye (7. melléklet/3. táblázat).  
 

3. táblázat: A tőkearányos jövedelmezőség (1999-2001) 
Megnevezés 

(Ezer Ft) 
1999 2000 V din, 

1999= 
100% 

2001 V din, 
2000= 
100% 

Saját tőke 29.495 50.504 171,2% 146.564 290,2% 

Üzemi eredmény 17.488 18.292 104,6% 54.283 296,8% 

Adózott eredmény 13.917 16.148 116,0% 43.201 267,5% 

Mérleg szerinti eredmény 13.917 16.148 116,0% 43.201 267,5% 

Tőkearányos üzemi eredmény 59,29% 36,22% 61,1% 37,04% 102,3% 

Tőkearányos adózott eredmény 47,18% 31,97% 67,8% 29,48% 92,2% 

Tőkearányos mérleg szerinti eredmény 47,18% 31,97% 67,8% 29,48% 92,2% 

Forrás: Mórakert Szövetkezet beszámolói (1999-2001) alapján saját számítás 
 

2001-re a bevételarányos jövedelmezőséghez hasonlóan az üzemi eredmény 
dinamikája már jelentősebb a saját tőkénél, tehát javult a tőkearányos jövedelmi 
helyzet. A tőkearányos adózott eredmény megegyezik a tőkearányos mérleg 
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szerinti eredménnyel, mert az időszak alatt a szövetkezet nem fizetett osztalékot. A 
tőkearányos adózott eredmény a menedzsment érdekeltségi viszonyaival való 
szoros összefüggése miatt a nemzetközi gyakorlatban általánosan elterjedt mutató.  
Mivel a szövetkezet a három év alatt nem fizetett ki osztalékot a nyereségráta, 
vagyis a mérleg szerinti és az adózott eredmény egymáshoz viszonyított aránya 
100%. Az előbbiekből következik, hogy a vállalkozási tevékenység bővítése, a 
vagyon visszaforgatása elsőbbséget élvez, hiszen a tulajdonosok egyik évben sem 
vontak ki nyereséget.  
 
A tőkearányos adózott eredmény (valamint a tőkearányos mérleg szerinti 
eredmény) az 1999-2001 közötti időszakban folyamatos csökkenést jelez. Tehát a 
szövetkezet által megtermelt tárgyévi nyereség egyre kisebb mértékben járul hozzá 
a vagyon gyarapodásához, melyet jelentősen befolyásol a 2001. évi 
összeolvadásból származó tőkeemelés is. Ennek ellenére stabil jövedelmi helyzetet 
állapíthatunk meg, mert még az utolsó évben is 29 Ft nyereség kapcsolható 100 Ft 
saját tőkéhez. 
 
A vállalati vagyonnal kapcsolatos legfontosabb információs várakozás az 
eladósodottsággal függ össze. A tőkeerősség, tehát a saját forrás összvagyonból 
képviselt mértéke a nemzetközi pénzügyi gyakorlatban legalább 30%-ot kell 
képezzen, egyébként erősen eladósodott, kritikus vagyonszerkezettel rendelkező 
vállalkozásról van szó. A szövetkezet alacsony tőkeerőssége a beruházásokhoz 
igényelt jelentős összegű állami támogatással, illetve a fel nem használt összeg 
passzív időbeli elhatárolásával magyarázható. A saját tőke arányának alacsony 
értékéből jelentős kötelezettségre következtethetünk, mert a vállalkozás forrásainak 
fele idegen tőkéből származik. Az eladósodottság növekedése, viszont a felső 
kritikus határként megfogalmazott 70%-ot nem éri el. A kötelezettségek többlete a 
tevékenységi kör bővüléséből származó szállítói kötelezettségre, valamint a 2001-
ben gépvásárlásból eredő kamattámogatásos beruházási hitelre vezethető vissza (7. 
melléklet/6. ábra).  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1999 2000 2001

Tőkeerősség K ötelezettségek aránya

 
6. ábra: A Mórakert Szövetkezet saját-és idegen forrásainak aránya (1999-2001) 

Forrás: Mórakert Szövetkezet beszámolói (1999-2001) alapján saját számítás 
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A befektetett eszközök fedezete az 1 évnél hosszabb futamidejű befektetések tartós 
forrással való finanszírozhatóságára utal. A nemzetközi finanszírozási szabály 
szerint a minimálisan megfogalmazott értéke 100%. A szövetkezet agresszív piaci 
magatartásából következik, hogy sem a saját (befektetett eszközök fedezete I.), sem 
az összes tartós forrása (befektetett eszközök fedezete II.) nem finanszírozza a 
tartós befektetéseket. A fedezettség alapján tehát megállapíthatjuk, hogy a 
szövetkezet befektetett eszközei egy részét rövid lejáratú kötelezettségeivel 
finanszírozza. A mutató első két évi azonos értéke a hosszú lejáratú kötelezettségek 
hiányára utal. Az utolsó évi eltérés a beruházáshoz kapcsolódó hitelteherből 
származik (7. melléklet/7. ábra).  
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7. ábra: A befektetett eszközök fedezettsége (1999-2001) 
Forrás: Mórakert Szövetkezet beszámolói (1999-2001) alapján saját számítás 

 

A hazai első Termelői Értékesítő Szervezet (TÉSZ) bevételarányos 
jövedelmezőségének és vagyonszerkezetének három éves vizsgálata alapján egy 
nyereségesen gazdálkodó céget ismerhettünk meg. A számviteli törvény szerint 
alapvető, vállalkozás folytatásának az elvének az előnyben részesítésére utal, hogy 
az időszak alatt nem került sor osztalékfizetésre. A folyamatos fejlesztést az utolsó 
évi, dotációval megvalósított beruházás is alátámasztja. A tevékenységbővülés 
költség-, illetve kötelezettség többlete a gazdálkodás kockázatát növelő tényező. 
Az eladósodottság növekedése azonban nem tartós, hanem az üzemeltetéshez 
szervesen kapcsolódó rövid lejáratú kötelezettségekből ered. A finanszírozási 
követelmények megsértése egy esetleges fizetésképtelenségi kockázatot 
eredményez, ezért célszerűbb lenne a szolidabb finanszírozás irányába történő 
váltás. Az előbbi fogyatékosságok ellenére jelentős fejlesztési lehetőségeket 
magában hordó, dinamikus növekedési pálya előtt álló szövetkezetről beszélhetünk. 
A vállalkozásnak a mezőgazdaság és élelmiszeripar piaci bizonytalanságai ellenére 
sikerült stabil piaci pozíciót kivívnia s egy uniós normáknak is megfelelő 
gazdálkodó egységgé válnia. 
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1) MÓRAKERT SZÖVETKEZET MÉRLEGE (E Ft-ban) (1999-2001) 

ESZKÖZÖK (aktívák) 1999 2000 2001 
A.  BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 59.990 74.810 224.789 
I. Immateriális javak 140 482 574 
Szellemi termék   574 
II. Tárgyi eszközök 59.750 72.028 221.015 
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   44.274 
Műszaki berendezések, gépek, járművek   51.400 
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek   809 
Beruházások, felújítások   124.532 
III. Befektetett pénzügyi eszközök 100 2.300 3.200 
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban   2.000 
Egyéb tartós részesedés   1.200 
B.  FORGÓESZKÖZÖK 60.784 134.836 259.975 
I. Készletek 9.997 16.436 26.366 
Áruk   24.766 
Készletekre adott előlegek   1.600 
II. Követelések 47.959 118.229 197.373 
Követelések áruszállításból és szolg.-ból (vevők)   142.768 
Egyéb követelések   54.605 
IV. Pénzeszközök 2.828 171 36.236 
Pénztár, csekkek   814 
Bankbetétek   35.422 
C.  AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 3.079 2.659 3.264 
Eszközök összesen: 123.853 212.305 488.028 
FORRÁSOK (passzívák)    
D.  SAJÁT TŐKE 29.495 50.504 146.564 
I. Jegyzett tőke 1.300 1.300 11.275 
III. Tőketartalék 3.365 8.224 46.189 
IV. Eredménytartalék 10.913 24.832 52.989 
VII. Mérleg szerinti eredmény 13.917 16.148 36.111 
E.  CÉLTARTALÉKOK 307 304  
F.  KÖTELEZETTSÉGEK 54.709 110.929 278.174 

a. II. Hosszú lejáratú 
kötelezettségek 

  23.971 

Beruházási és fejlesztési hitelek   23.971 
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 54.709 110.929 254.203 
Rövid lejáratú kölcsönök   63.333 
Kötelezettségek áruszáll. és szolg.(szállítók)   186.692 
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek   4.178 
G.  PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 39.342 50.568 63.290 
Források összesen: 123.853 212.305 488.028 
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2) MÓRAKERT SZÖVETKEZET EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
 

Eredménykimutatás összköltség eljárás „A” (E Ft-ban) 

Megnevezés 1999 2000 2001 
Belföldi értékesítés nettó árbevétele   1.098.748 
Exportértékesítés nettó árbevétele    
I. Értékesítés nettó árbevétele 566.775 1.248.737 1.098.748 
Saját termelésű készletek állományváltozása    
Saját előállítású eszközök aktivált értéke    
II. Aktivált saját teljesítmények értéke    
III. Egyéb bevételek 1.035 1.727 28.574 
Anyagköltség   9.005 
Igénybe vett szolgáltatások értéke   115.191 
Egyéb szolgáltatások értéke   2.519 
Eladott áruk beszerzési értéke   877.842 
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke    
IV. Anyagjellegű ráfordítások 519.525 1.119.927 1.044.557 
Bérköltség   22.524 
Személyi jellegű egyéb kifizetések   1.219 
Bérjárulékok   9.415 
V. Személyi jellegű ráfordítások 12.224 34.614 33.158 
VI. Értékcsökkenési leírás 2.548 5.130 6.897 
VII. Egyéb ráfordítások 1.709 19.795 38.438 
A) ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG 
EREDMÉNYE* 

17.488 18.292 44.272 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 269 224 2.656 
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1.988 4.366 2.720 
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK 
EREDMÉNYE 

-1.719 -4.142 -64 

C) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI 
EREDMÉNY 

15.769 14.150 44.208 

X. Rendkívüli bevételek 1.290 5.548  
XI. Rendkívüli ráfordítások 80 5  
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 1.210 5.543  
E) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 16.979 19.693 44.208 
XII. Adófizetési kötelezettség 3.062 3.545 8.097 
F) ADÓZOTT EREDMÉNY 13.917 16.148 36.111 
Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra    
Jóváhagyott osztalék, részesedés    
G) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 13.917 16.148 36.111 

*Megjegyzés:  
1999-2000-ben az egyéb költségek értéke 14.316 E Ft, illetve 52.706 E Ft. 
 
Forrás: Mórakert Szövetkezet beszámolói (1999-2001) 
 
 


