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A 2. fejezet bebizonyította a határon átnyúló, nagy kiterjedésű összefüggő
területi tömbökben, halmozottan jelentkező súlyos strukturális problémák
létezését.
A tanulmány bebizonyította, hogy a problémahalmaz orvoslását szolgáló
fejlesztések megvalósításának legfontosabb szinterei és a határon átnyúló
térség fejlődésének motorjai a kis- és közepes városok, kiegészülve Miskolc és
Kassa nagyvárosi várospárjával.
A fejlesztés legfontosabb irányai:
• ipar,
• turizmus.
A sikeres CBC KPA projektek bebizonyították, hogy a térség szereplői is a
turizmust tekintik a fejlesztés egyik legfontosabb irányának.
A tanulmány bebizonyította, hogy operatív városfejlesztés és városrehabilitáció
nélkül az ipar és a turizmus fejlesztése nem valósítható meg a határon átnyúló
térségben.
A határon átnyúló térség turizmusának összehangolt fejlesztésével közös,
kapcsolódó
és
egymásra
épülő
turisztikai
kínálati
rendszerek
(termékcsomagok) alakíthatók ki, amelyek értékesítése sokkal kedvezőbb
eredménnyel történhet, mint egyes elemeié külön-külön.
A 2. fejezetben feltárt és az esettanulmányokban felszínre bukkanó problémák
tömege nyilvánvalóvá teszi, hogy az állami költségvetésben nem létezik a
támogatási forrásoknak az a megszerezhető tömege, amely elégséges lenne a
határon átnyúló térség fejlesztési céljainak eléréséhez szükséges
városfejlesztési
és
városrehabilitációs
feladatok
végrehajtásának
finanszírozásához.
Ezért a szükséges városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok megfelelő
ütemben, pénzügyi paraméterekkel és minőségben történő végrehajtása
kizárólag a közszféra és a magánszféra együttműködésén alapuló operatív
önkormányzati városfejlesztés módszertanának, szervezeti, finanszírozási és
jogi eszközeinek valóságos, professzionális és hatékony alkalmazásával
képzelhető el.
A leírtak alapján nyilvánvaló, hogy az EU támogatási rendszere akkor tudná
hatékonyan segíteni a problémakör kezelését, ha
•
•

•

elismerné, hogy az operatív városfejlesztés a határon átnyúló fejlesztési
célok megvalósításának egyik fontos eszköze,
támogatna olyan városrehabilitációs és városfejlesztési projekteket,
amelyek professzionális színvonalon előkészítettek és a közszféra és
magánszféra
együttműködésén
alapuló
operatív
önkormányzati
városfejlesztés módszertanának, szervezeti, finanszírozási és jogi
eszközeinek tényleges alkalmazására épülnek, ezáltal
valóban például szolgálhatnak további települési önkormányzatok
számára.
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1. A KIS ÉS KÖZEPES VÁROSOK FEJLESZTÉSÉNEK JELENTŐSÉGE
Amikor a Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóságához tartozó VÁTI
Kht. számára készítünk tanulmányt a szlovák-magyar határmenti települések
fejlesztésének csatlakozás utáni lehetőségeiről, nem engedhető meg az a téves
megközelítés, hogy az EU-nak a témára vonatkozó jelenlegi támogatási politikáját és
eszközeit örökre rögzített változhatatlan adminisztratív keretnek tekintsük és ne
annak ami valójában:
a tagállamok és az európai közösség regionális fejlesztési céljainak elérésére
hivatott hatékony és operatív eszközrendszernek, amely folyamatos változásban van
annak érdekében, hogy az EU-t fenntartó tagállamok megítélése szerint minél
jobban be tudja tölteni rendeltetését.
Ennek megfelelően a jelen tanulmány értelmét a legkevésbé sem abban látjuk, hogy
a CBC vagy az INTERREG jelenlegi keretei közé erőltetve próbáljon megoldásokat
találni a településfejlesztési problémákra, hanem éppen ellenkezőleg abban, hogy az
operatív településfejlesztés metodikáját a területfejlesztés szolgálatában alkalmazva
megvizsgáljuk, hogy a határmenti térség területfejlesztési kihívásainak
megválaszolása során a regionális fejlesztés szolgálatába állítható operatív
településfejlesztés hatékony működtetése érdekében milyen irányban lenne célszerű
átalakítani az említett kereteket, továbbfejleszteni a határon átnyúló térségek
fejlesztésére irányuló európai uniós támogatási politikákat és eszközöket, illetve
annak megtörténtéig mit lehet csinálni a jelenlegi keretek között.
A kis és közepes városok fejlődésének jelentősége és ennek a fejlődésnek a
regionális fejlődésre gyakorolt pozitív hatása nem csak az EU regionális politikájának
elvi alapjai és gyakorlati megvalósítása fényében nyilvánvaló, hanem a
magyarországi és a szlovákiai tapasztalatok alapján is.
A kérdés fontosságát – általánosságban és a magyar-szlovák határon átnyúló
térségek tekintetében egyaránt – alátámasztják azok a területrendezési, illetve
-fejlesztési tanulmánytervek is, amelyeket a Magyar-Szlovák Környezetgazdálkodási
és Természetvédelmi Kormányközi Bizottság Területi Tervezési Munkacsoportja
Területi Tervezési Szakértői Csoportjának munkája keretében a VÁTI KHT. és a
VÁROSFEJLESZTÉS RT. dolgozott ki a MEH Területrendezési Főosztálya
megbízásából.
A VÁTI által „A magyar-szlovák határ menti térség közös tanulmányterve” címmel
készített(jele a továbbiakban: 1), a szlovák féllel egyeztetett és az egyeztetés keretében érkezett
szakvélemények figyelembevételével kidolgozott anyag rendkívül fontos
megállapításokat tartalmaz a jelen tanulmány témája szempontjából, amelyekből a
vizsgált terület településrendszere tekintetében kitűnik, hogy az ÉszakMagyarországi Régióban, amelyben 33 település visel városi rangot (a települések
5,5 %-a), és jelentős urbanizált térségek létrejötte jellemző,
• figyelemre méltó a kisvárosok fokozódó jelentősége, és
• a régió egyes vidékein, mint például Nógrád megyében, a kisvárosok a
megye dinamikus fejlődési pólusai.
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A MEH Területrendezési Főosztálya megbízásából, az említett szlovák-magyar
kormányközi területi tervezési együttműködés keretében, az illetékes szlovák
minisztérium megbízásából dolgozó szlovákiai tervezőkkel együttműködve, a
VÁROSFEJLESZTÉS RT. által Nógrád megyére és Besztercebánya megye
határmenti déli járásaira vonatkozóan készített, Losonc és Salgótarján térségére
összpontosító urbanisztikai (területrendezési és –fejlesztési) tanulmányterv
bebizonyította, hogy a határon átnyúló NEOGRADIENSIS Eurorégióban
• jelenleg a határ két oldalán levő térségek mindegyike hasonló jellegű
problémákkal küzd, de
• a közszféra és a magánszféra strukturált együttműködésével történő tudatos,
operatív területfejlesztés megvalósításával Losonc és Salgótarján urbanizált
térsége nem csak a Neogradiensis Eurorégió fejlődésének motorjává válhat,
de közép-európai léptékben is fontos fejlődési folyamat színtere lehet.
Ugyanezt igazolta a határmenti Szécsényi Kistérség és a Losonc-Salgótarján
határon átnyúló urbanizált térségébe tartozó Bátonyterenyei Kistérség
Felzárkóztatási
Fejlesztési
Programja
is,
amelyek
megvalósítását
az
önkormányzatok már megkezdték.
A tudatos, operatív területfejlesztés eszközei közül az egyik legfontosabb a tudatos
és operatív településfejlesztés.
A tudatos, operatív településfejlesztés legfontosabb célterületei a városok, amelyek
egyre fontosabb szerepet töltenek be a vonzáskörzetükbe tartozó vidéki térségek
(kistérségek, mikro-térségek) foglalkoztatási, szolgáltatási és kereskedelmi
központjaiként.
A XX. század folyamán lezajlott – történelmi jelentőségű fordulatokkal kísért –
életmód-változás következtében a határmenti észak-magyarországi térség falvainak
lakossága számára is a közeli városokban biztosítható a megfelelő színvonalú
közösségi és a piaci szolgáltatások túlnyomó része csakúgy, mint a szükséges
számú munkahely.
Ezért a területfejlesztés kulcskérdése a határmenti térségekben is a kis- és közepes
városok fejlesztése, a központi funkciók és szolgáltatások erősítésével, valamint a
munkahelyteremtő magánberuházások előfeltételeinek megteremtésével.
A kis és közepes városok fejlődésének jelentőségét ismerte fel az EU regionális
politikája is, amikor az URBAN program közösségi kezdeményezése
előkészítésének időszakában, a ’90-es évtized elején az EU Bizottság Regionális
Politikai Főigazgatósága (XVI. DG.) által készített stratégiai tervezetekben, az
„Európa 2000+” című regionális fejlesztési dokumentumot megalapozó kutatási
tanulmányokban és döntéselőkészítő anyagokban megfogalmazta azt az alapelvet,
hogy a „kis- és közepes városok fejlesztése a regionális fejlődés motorja”.
A korábbi időszak – a nyolcvanas évek – támogatási politikájának alapelveivel és
gyakorlatával szemben az említett időszakban gyökeres fordulat következett be az
EU-politikákban: megjelent és fokozatosan teret nyert a „városi dimenzió”. Az előző
évezred utolsó évtizedében az EU regionális politikájában és intézményeiben
megérlelődött – majd a strukturális alapok támogatási rendszerében is leképeződött

9

– felismerés nem kevésbé helytálló Magyarország és Szlovákia – és különösen azok
egymásba kapcsolódó, határon átnyúló, fejlődésben elmaradt – régióiban sem.
A már hivatkozott megközelítésen – miszerint az EU támogatási politikája nincs
kőbevésve – alapulnak az említett urbanisztikai tanulmánytervből az MTRFH
Területrendezési Főosztálya által a szlovák szakértőkkel közösen készített
háromnyelvű összefoglaló dokumentum következtetései és ajánlásai is.
Az említett ajánlások között kiemelten szerepel a városok településközpontjainak
fejlesztése és az INTERREG III A forrásainak felhasználása a projektek
megvalósításához.
Az esetleges későbbi EU támogatások felhasználása azonban az önkormányzati
oldalról
– csak akkor képzelhető el, és
– csak akkor lehet hatékony a támogatási politikák és a helyi gazdaság
fejlődése szempontjából egyaránt,
ha a közszféra helyi szintű szervezetei, a települési önkormányzatok megteszik a
részükről szükséges előkészítő lépéseket annak érdekében, hogy életképes, a
közszféra szempontjából a lehető legnagyobb pénzügyi hatékonysággal
finanszírozható és a lehető legnagyobb multiplikátor hatást eredményező komplex
településfejlesztési projektek megvalósítását lehessen elindítani.
A közszféra és a magánszféra projekt szintű együttműködésén alapuló (PPP típusú)
operatív önkormányzati településfejlesztés eszközeivel ez lehetséges. Ennek az
eljárásnak az alkalmazásával a körvonalazódó önkormányzati településfejlesztési
elképzelések alapján tisztázható, hogy melyek azok a konkrét településfejlesztési
feladatok, amelyek egy adott településrész – városfejlesztési akcióterület –
fejlesztése céljából a közszféra részéről feltétlen elvégzendőek annak érdekében,
hogy a magánszférától várt fejlesztések megvalósításához szükséges műszakifizikai, építési jogi és piaci előfeltételeket meg lehessen teremteni.
A Városfejlesztés Rt. gyakorlati tapasztalatai szerint megfelelő önkormányzati
hozzáállás és érdeklődés esetén minderre lehetőség van. Ezt igazolja a ferencvárosi
városrehabilitáció, a zalaegerszegi városrehabilitáció, a mosonmagyaróvári
városközponti lakóterület-fejlesztés és számos ipari terület-fejlesztés megvalósítása,
nem beszélve arról a több száz városfejlesztési akcióról, amely az EU alapító
országaiban (például Franciaországban) valósult meg az elmúlt öt évtized során.
Az EU után Magyarországon is sikerrel alkalmazott operatív önkormányzati
településfejlesztési metodika – ami az EU legjobb megoldásain („best practice”)
alapul – arra épül, hogy a települési önkormányzatok a kezdetektől fogva aktívan és
öntevékenyen vesznek részt a komplex településfejlesztési célkitűzések
megvalósításra alkalmas formában történő megfogalmazásában, a megvalósítás
előkészítésében és végrehajtásában.
Az önkormányzatok elvi és gyakorlati hozzáállása ehhez Magyarországon is
változatos képet mutat. Léteznek olyanok, amelyek minimális külső támogatással is
képesek voltak jelentős eredményeket elérni, és amelyek esetében az állami
támogatások nagy multiplikátor hatással és hatékonyan hasznosulhatnak. Ezzel
ellentétes végletként léteznek olyanok is, amelyek csak vissza nem térítendő
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támogatások megszerzésében és alacsony hatékonyságú elköltésében tudnak
gondolkodni településfejlesztés címén.
Ugyanakkor a pozitív példákból látható, hogy nagyon sok olyan önkormányzat van,
amely el van szánva fejlesztési elképzelései tudatos megvalósítására.
A fentiek alapján megállapítható, hogy Magyarországon kialakult az az eljárás és
módszertan, amelynek alkalmazásával a települési önkormányzatok a magánszféra
vállalkozásainak lehetőség szerinti legnagyobb mértékű bevonásával és pénzügyi
szempontból a lehető leghatékonyabban (valóban PPP alapon) valósíthatják meg
településfejlesztési elképzeléseiket.
A határmenti dél-szlovákiai városok helyzetét és fejlődési lemaradásait ismerve és
összevetve azzal a helyzettel, amit a közigazgatási decentralizáció folyamatának
jelenlegi fázisa jelent Szlovákiában, azt lehet valószínűsíteni, hogy az az operatív
önkormányzati városfejlesztési módszer, ami bevált Nyugat-Európában a háború
utáni ujjáépítés feladatainak megoldása során, majd az urbanizáció kapcsán
jelentkező városrehabilitációs kihívásoknak való megfelelés szempontjából, és
Magyarországon is alkalmasnak bizonyult nehéz önkormányzati városfejlesztési
feladatok komplex megoldására, a szlovákiai városi önkormányzatok számára is
használható eszköz lehet fejlesztési elképzeléseik megvalósításához.
Az EU csatlakozás után a szlovák-magyar határmenti települések fejlesztési
lehetőségeinek javítása az alábbi két irányban feltételez előrelépést a jelenlegi
helyzethez képest.
1. A határon átnyúló európai régiók kis és közepes városainak fejlődését szolgáló
és ezzel a városok vidéki vonzáskörzetének fejlődését is dinamizáló hatékony
támogatási rendszer kifejlesztése a Strukturális Alapok felhasználásával.
2. A települési önkormányzatok megtanítása a köz- és magánszféra
együttműködésén alapuló operatív önkormányzati városfejlesztés eljárására és
megoldásaira annak érdekében, hogy az európai adófizetők pénzéből
finanszírozott támogatások a lehető legnagyobb hatékonysággal és multiplikátor
hatással hasznosulhassanak.
A következő fejezetekben foglaltakkal ezt az előrelépést szeretnénk elősegíteni.
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2. HASONLÓ ADOTTSÁGOK ÉS KÖZÖS PROBLÉMÁK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ
TÉRSÉG KÉT OLDALÁN

Az Észak-Magyarországi Régió határmenti térsége ugyanolyan jellegű súlyos
gazdasági és társadalmi válságjelenségekkel küszködik, mint a határ túlsó oldalán
fekvő szlovákiai járások és azok az adottságaik is hasonlóak, amelyekre
felzárkóztatásukat és fejlesztésüket építeni lehet.
Mivel a városok fejlesztési szükségleteit és lehetőségeit ezek a térségi adottságok
alapvetően meghatározzák és a jelenlegi történelmi periódusban a városok
fejlődésének alakulása sokkal nagyobb hatással van egy-egy térség fejlődésére,
mint valaha, indokolt a határmenti térségek jellemző adottságainak, fejlődési
folyamatainak áttekintése és kiértékelése.
Ezt a rendelkezésre álló dokumentumok és a KSH adatai alapján tudjuk megtenni –
természetesen a jelen munka keretei között ez inkább csak jelzésszerűen, néhány
lényeges tényezőre összpontosítva történhet és nem kimerítő jelleggel –, amennyire
lehetséges, a magyar oldallal együtt a szlovákot is bemutatva.
A terület állapotának jellemzőit és fejlődésének dinamikáját a magyar oldalon egyes
témakörökben az Észak-Magyarországi Régió egészére vonatkozóan néhány
lényeges elemzési szempont tekintetében pedig a határmenti térség területére
összpontosítva vizsgáljuk. A határmenti térség részeként azért vontunk a vizsgálat
körébe néhány olyan kistérséget, amely nem szomszédos közvetlenül az
országhatárral, mert a kistérségi központ szerepét a megyeszékhely város tölti be,
amely ebből a helyzetéből kifolyólag meghatározó hatást gyakorol a szomszédos
határszéli kistérség sorsának alakulására, vagy mert olyan szoros kölcsönös
függésben vannak a szomszédos határszéli kistérséggel, hogy tanulmányunk
megközelítésében indokoltnak tartjuk velük összetartozóként kezelni őket.
A szlovák oldalon a határmenti járások – a magyar kistérségeknek megfelelő területi
egységek – képezik a vizsgálat tárgyát a Szlovák Köztársaság 2001. évi
Területfejlesztési és –Rendezési Koncepciója, a KURS 2001. alapján.
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2.1. KIHÍVÁSOK ÉS TÉTEK A MAGYAR OLDALON
2.1.1. A népesség és településrendszer jellemzői és fejlődésének dinamikája a
határon átnyúló térségben
Általános jellemzők (2001-ben)
A vizsgált magyar-szlovák határmenti térség magyar oldalának teljes területe
– az Észak-Magyarországi Régió – 1.342.876 ha kiterjedésű, az ország
területének 14,4 %-a; lakónépessége összesen 1.290.392 fő, az ország
lakónépességének 12,6 %-a.
Ebből a közelebbről vizsgált határmenti térség területe 1.038.885 ha, a régió
területének 77,3 %-a; lakónépessége 1.066.364 fő, a régió lakónépességének
82,6 %-a; területe az országénak 11,2 %-a, lakónépessége az országénak
10,5 %-a.
A
kisés
közepes
településrendszerében

városok

meghatározó

szerepe

a

régió

A régió népességének fele kis-, közepes, vagy nagy városban lakik. A
regionális központ szerepét betöltő Miskolc lakossága a régió népességének
14 %-át, a megyéének 24 %-át teszi ki. A régió egyetlen 50-100.000 lakosú
városa Eger, Heves megye székhelye. Az 5000-50.000 lakosú kis- és közepes
városok lakossága a régió népességének megközelítőleg egyharmadát teszi
ki (32 %), ami azonos a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei aránnyal is.
Az 5-50.000 lakosú kis- és közepes városok lakóinak aránya Nógrád megye
népességében a legmagasabb: 43 %; ami a régión belül 72 %-kal magasabb
a Heves megyei és 34 %-kal magasabb a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
arányszámnál.
Ezen belül a 10-20.000 lakosú kisvárosok aránya regionális szinten 13,8 %,
amit a régióban a településfajták közül csak a 2-5000 lakosú települések
(16,67 %) és az 1-2000 lakosú falvak (14,94 %) arányszáma halad meg.
A 10-20.000 lakosú kisvárosok lakosainak aránya a megyék közül Nógrád
megyében a legnagyobb (19,69 %), ami 43 %-kal haladja meg a BorsodAbaúj-Zemplén megyei értéket és mintegy 5-ször nagyobb a Heves megyei
arányszámnál.
A 20-50.000 lakosú kis- és közepes városok lakóinak a megyén belüli aránya
tekintetében szintén Nógrád megye vezet a régióban (20,49 %) Heves megye
(17,35 %) és Borsod-Abaúj-Zemplén megye (9,61 %) előtt.
Ezzel szemben az 500 főnél kevesebb lakosú aprófalvak lakossága BorsodAbaúj-Zemplén megyében a legnagyobb számú (34.202 fő, 4,6 %) Nógrád és
Heves megye jóval alacsonyabb értékeihez képest (Nógrád: 7875 fő, 3,6 %;
Heves: 4026 fő, 1,2 %).
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A települések népességszám szerinti kategóriáinak vizsgálatából kitűnik, hogy
az 1000 főnél kisebb lélekszámú kis és aprófalvak aránya a megye
településeinek számához képest Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a
legnagyobb (60,23 %), amit a nógrádi arányszám követ (55,47 %), míg
Hevesben ugyanez az érték jóval alacsonyabb (31,22 %).
A kis- és közepes városok általában egy-egy kistérség vagy mikrotérség
központjának szerepét töltik be az 1. fejezetben említett szerepkörrel. A
kisvárosok kistérségen belüli térszerkezeti pozíciójának és funkciójának eltérő
jellegű alapesetei, bizonyos tekintetben pedig hasonló jellegzetességei jól
szemléltethetők az egymással szomszédos Balassagyarmati kistérség és
Szécsényi kistérség példáján keresztül.
A Szécsényi kistérséget a város természetes vonzáskörzetébe tartozó falvak
alkotják, amelyek lakossága a központi településen elérhető közelségben jut
hozzá a piaci és nem piaci szolgáltatások nagy részéhez csakúgy, mint a
kistérségen belüli munkavállalási lehetőségek túlnyomó részéhez.
A Balassagyarmati kistérség központi településének szerepét betöltő város
északi irányban az országhatárral van elválasztva természetes
vonzáskörzetétől, míg déli irányban a Cserhát kelet-nyugat irányú
vízválasztóján túl fekvő falvak szempontjából a nagy elérési idő miatt már nem
tudja ugyanazokat a térségközponti feladatokat ellátni, mint a természetes
vonzáskörzetébe eső községek tekintetében.
Az egyes városok eltérő térszerkezeti pozíciójából adódó különbségek
ellenére közös vonása a két teljesen különböző esetnek az, hogy a múlt
század folyamán lezajlott teljes életmódváltás és a motorizáció által lehetővé
tett nagy fokú mobilitás következtében a kisvárosok egyre szorosabb
szimbiózisban élnek a természetes vonzáskörzetükbe tartozó falvakkal,
amelyekben a mezőgazdasági munkahelyek száma az utóbbi másfél
évtizedben radikálisan lecsökkent és a népesség helyben működő
vállalkozásokban történő foglalkoztatása egyre kisebb arányban biztosítható.
Ennek megfelelően a falvak népességmegtartó erejének fenntartásában a
helyi települési önkormányzatok mellett az AVOP intézkedésein és – ahol erre
lehetőség van – a helyi turizmus fejlesztésén kívül, egyre nagyobb szerep
hárul a térségközponti kis- és közepes városok munkahelyteremtő
fejlesztéseire.
Amint az a kistérségek gazdasági szerkezetének alakulásából látható, ezekre
a fejlesztésekre, és az ipar, a turizmus, a szolgáltatások területén a kis- és
közepes vállalkozások, illetve a beruházások támogatásával megteremthető új
munkahelyekre nagy szükség is van, hiszen a demográfiai adatok nagyon
kedvezőtlen folyamatokat tükröznek, amelyek a részletesebben vizsgált határ
menti kistérségekben az országos átlagnál sokkal kedvezőtlenebb képet
mutatnak.
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A népesség alakulása
A vizsgált határmenti térségen belül az elmúlt 30 éves periódus egészét
tekintve (1970. és 2001. között) a 18 kistérség közül csak kettőben – Eger és
Miskolc kistérségében – nem fogyott a népesség, az utolsó 11 éves
periódusban azonban itt is negatívra váltott a népesség számának változása,
miközben a térségben jelen levő egyéb általános problémákkal
összefüggésben a Szikszói, az Edelényi és az Encsi kistérségben enyhe
növekedést lehetett regisztrálni. Az egyéb általános problémák kifejezés arra
utal, hogy az említett kistérségekben a statisztikai adatok a halmozottan
hátrányos helyzetű, tartós munkanélküliség és a mély szegénység
problémáival nagy arányban sújtott, integrálódási problémákkal küszködő,
létfenntartását a gyermekvállaláshoz kapcsolódó segélyekből és szociális
támogatásokból biztosító, az átlagnál gyorsabban reprodukálódó társadalmi
réteg nagy arányú jelenlétét tükrözik. Az említett három kistérségben ugyanis
kiugróan a legmagasabb a munkanélküliek aránya az Észak-Magyarországi
Régión belül, amelynek adatai országos viszonylatban egyébként is a
legkedvezőtlenebbek. A munkanélküliek aránya a foglalkoztatottak számához
képest

− a Szikszói kistérségben 38 %-os,
− az Edelényi kistérségben 36 %-os,
− az Encsi kistérségben 43 %-os.
Az utóbbi a legmagasabb érték a régió határmenti térségében: 12 százalékponttal magasabb az ózdi értéknél, amely a válságjelenségek megtestesítője.
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya hasonló tendencia szerint alakul
kistérségenként, bár a különbségek sokkal kisebb intervallumban mozognak
és egyes kistérségek mutatói erősen megközelítik az említett háromét, amely
a következőképpen alakul:

− Szikszói kistérség 69 %-os,
− Edelényi kistérség 70 %-os,
− Encsi kistérség 70 %-os.
A két utóbbi a régió határmenti térségén belül a legmagasabb érték, és ez
esetben csak egy százalékponttal haladja meg az ózdit.
A gazdaságilag nem aktív népesség magas arányában megmutatkozó
probléma jelentőségét jobban érzékelhetővé teszi annak figyelembe vétele,
hogy az EU URBAN programja nyomán a ROP 2.2. intézkedése a Strukturális
Alapokból Magyarországon történő támogatásra való jogosultságot
alátámasztó, a helyi gazdasági és társadalmi problémák nagyságát bizonyító
egyik speciális kritériumot a 8-ból abban határozta meg, hogy a gazdaságilag
nem aktív népesség aránya olyan magas, hogy adott területen meghaladja a
60 %-ot.
A határmenti térség 18 kistérségéből két kistérségben alacsonyabb az
arányszám 60 %-nál:
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•
•

a Rétsági kistérségben és
az Egri kistérségben;

a kistérségek felében viszont eléri vagy meghaladja a 60 %-os küszöbnél 5
százalékponttal magasabb értéket.
A fent említett három kiemelkedően kedvezőtlen mutatókkal rendelkező
kistérség vonatkozásában említett problémákra utalnak a születések
számának változását bemutató adatok is, amelyek azt mutatják, hogy míg
•

egyfelől harminc éves távlatban jelentősen csökkent a születések száma:
− Szikszói kistérség: 15,9 %-os csökkenés,
− Edelényi kistérség: 15,6 %-os csökkenés,
− Encsi kistérség: 9,4 %-os csökkenés,
addig

•

másfelől az utolsó 11 éves időszakban hirtelen előjelet váltott a folyamat
és:
− a Szikszói kistérségben jelentős mértékű, 9,5 %-os,
− az Edelényi kistérségben 3 %-os,
− az Encsi kistérségben nagyon nagy arányú, 16,8 %-os
növekedés következett be a születések számában a súlyos
munkanélküliség és szegénység körülményei közepette,

•

miközben hasonló jellegű fordulat a határmenti térség 18 kistérsége közül
csak az Ózdi kistérségben történt.

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya és a munkanélküliek aránya
tükrében viszonylag kedvező képet mutató Rétsági kistérség és Egri kistérség
esetében a három évtized születésszám-csökkenése az utolsó évtizedben is a
három évtizedes változásnak megfelelő ütemben folytatódott.
A munkanélküliek aránya és a gazdaságilag nem aktív népesség aránya
szempontjából problematikus három említett kistérség halmozottan hátrányos
helyzetű népességének etnikai hovatartozására vonatkozóan nem találhatóak
statisztikai adatok, bár ez valószínűleg nagyban megkönnyíthetné az
integrálásukat és felzárkóztatásukat célzó integrált támogatási programok
tervezését és megvalósítását.
Jelen tanulmánynak sem feladata a határmenti térség helyzetfeltárása ebben
a tekintetben.
A probléma azonban megkerülhetetlen és megoldásának megtörténése vagy
meg nem történése néhány évtized távlatában eldöntheti egyes térségek
sorsának alakulását. Ezért szükséges a kérdés továbbgondolása a
rendelkezésre álló ismeretekből kiindulva.
A munkanélküliek aránya a foglalkoztatottak számához képest az országos
átlagnak majdnem kétszerese a Szécsényi kistérségben és a Bátonyterenyei
kistérségben is (19 %; 20 %). A gazdaságilag nem aktív népesség aránya
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nagyon magas a Szécsényi kistérségben és a Bátonyterenyei kistérségben is
(65 %; 64 %).
A két kistérség jóváhagyott felzárkóztatási stratégiájának helyzetelemzése
feltárja, hogy a polgármesterek nyilatkozatai szerint mind a két kistérségben
több olyan falu található, ahol a népesség nagyon nagy arányú részét alkotja
a halmozottan hátrányos helyzetű munkanélküli roma népesség, amelynek
tagjai elsőként estek áldozatul alacsony képzettségük miatt a térséget sújtó
strukturális gazdasági válságnak és gazdasági szerkezetváltásnak és ha a
jelenlegi tendenciák nem változnak, valószínű, hogy a hátrányos helyzetet az
újabb generációk is öröklik.
A jelenség mértékére és a folyamat előrehaladásának ütemére utal az, hogy
számos faluban megfigyelhető az a tendencia, hogy az óvodai és iskolai
oktatásban részesülő gyermekek között az osztályokon, csoportokon belül a
fiatalabb korosztályban egyre nagyobb a roma gyermekek aránya és az
általános iskolában történő belépéskor esetenként a 90 %-os arányt is eléri
vagy meghaladja.
A probléma pontos feltérképezése érdekében célszerű célzott kutatást
indítani, mivel ismeretének hiányában nem alakítható ki és nem hajtható végre
hatékony program a területen nyilvánvalóan dinamikusan növekvő súllyal jelen
lévő halmozottan hátrányos helyzetű, leszakadó népesség integrálására és
felzárkóztatására.
A jelen tanulmány keretében csak a probléma jelzésére van lehetőség. A
felvetett kérdések hosszú távú megoldatlansága viszont alááshat minden
településfejlesztési és területfejlesztési eredményt, amelynek elérését
munkánkkal előmozdítani szeretnénk és amelyet az adófizetők pénzéből
finanszírozott támogatások is céloznak.
Az EU URBAN programja nyomán a magyarországi gyakorlatban
meghonosodott európai uniós kritériumrendszer alkalmazásával tovább
folytatva a népesség helyzetére vonatkozó elemzést, súlyos válságjelenségek
halmozódása válik láthatóvá.
Alacsony gazdasági aktivitás
A népesség gazdasági aktivitása igen gyakran elmarad a kívánatos szinttől,
amelyben részint a torz korösszetétel, az alacsony képzettségi szint és a
munkahelyek egyoldalú kínálata játszhat szerepet.
•

Az alacsony gazdasági aktivitás problémakörén belül az inaktív népesség
arányának vizsgálata már megtörtént, és bemutatásra került, hogy a
gazdaságilag nem aktív népesség aránya magas, meghaladja a 60 %-ot.

•

Az alacsony gazdasági aktivitás problémakörének egy másik összetevője
a munkahelyek egyoldalú kínálata, amelyet az alkalmazott európai uniós
kritériumrendszer az ipari és építőipari foglalkozásúak arányának
értékelésével vizsgál, és a Strukturális Alapokból történő támogatásra való
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jogosultságot ebben a tekintetben ahhoz a határértékhez köti, hogy az
ipari és építőipari foglalkoztatottak aránya a vizsgált területen meghaladja
a 30 %-ot. Nyilvánvaló, hogy a 30 %-ot meghaladó arány akkor utal igazán
jelentős problémára, ha a 30 %-ot jóval meghaladja, illetve ha ehhez
egyéb szempontból elvégzett vizsgálatok által jelzett további komoly
nehézségek is társulnak, mint például a nagyarányú inaktivitás, a már
tárgyalt demográfiai problémák, vagy a későbbi vizsgálati szempontok
tükrében feltáruló további problémák.
A vizsgált határmenti térség statisztikai adatait ebből a szempontból
áttekintve, a következő kép bontakozik ki az elemző előtt.
A határmenti térség 18 kistérsége közül az ipari és építőipari foglalkozásúak
aránya 16-ban nagyobb a 30 %-os határértéknél, ami a határmenti térség
kistérségeinek 89 %-át jelenti, és a két kivételt két megyeszékhely, Eger és
Miskolc kistérsége képezi.
Ezen belül hat kistérségben a mutató értéke meghaladja a 45 %-ot, vagyis
több, mint 33 %-kal magasabb arányt jelez, mint az európai uniós speciális
kritériumrendszerben megállapított határérték.
Közülük 67 % Nógrád megyében van (Rétsági kistérség: 43 %; Pásztói
kistérség: 45 %; Szécsényi kistérség: 44 %; Bátonyterenyei kistérség: 45 %),
33 %-ukat pedig a régió két közismert válságterülete, az Ózdi kistérség (41 %)
és a Pétervásárai kistérség (45 %) adja.
A 30 % és 40 % közötti értéket mutató kistérségek többsége sem kevésbé
problematikus, hiszen például a vizsgálat fenti részeiben említett – a
demográfiai problémák súlyossága tekintetében élen járó – három északkeleti
kistérségben már az eddig említett vizsgálati adatokkal összevetve is olyan
halmozódás látható, amely az ipari és építőipari foglalkoztatottak 36 %-os,
37 %-os és 32 %-os aránya mellett nagyon súlyos problémát jelez.
Ugyanez mondható el a Szerencsi kistérségről, a Sárospataki kistérségről és
a Sátoraljaújhelyi kistérségről, amelyekben a vizsgálat szerinti 35, 22 és 23 %os munkanélküli arány 67, 66 és 67 %-os inaktivitási mutatóval társul az ipari
és építőipari foglalkozásnak 35, 36 és 39 %-os aránya mellett.
Ha a halmozódás kérdését a fentiekben ismertetett vizsgálati eredmények
tükrében a 40 % feletti ipari és építőipari foglalkozásút felmutató hat
kistérségben vizsgáljuk, megállapítható, hogy a legkedvezőtlenebb eredményt
minden kétséget kizáróan az Ózdi kistérség és a Pétervásárai kistérség
mutatja 31 % és 22 % munkanélkülivel a foglalkoztatottak számához képest,
68 % és 69 %-os inaktivitási mutatóval a 41 és 45 % arányú ipari és építőipari
foglalkozású mellett.
Az ipari és építőipari foglalkozásúak aránya tekintetében a régiós élbolyt
alkotó négy nógrádi kistérség közül az eddig tárgyalt vizsgálati szempontok
alapján egyértelműen látható, hogy a legkedvezőtlenebb halmozódás a
Szécsényi kistérségben és a Bátonyterenyei kistérségben van, amelyekben a
munkanélküliek számának aránya a foglalkoztatottakhoz képest 19 és 20 %, a
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gazdaságilag nem aktív népesség aránya a népességhez 65 és 64 %,
miközben az ipari és építőipari foglalkozásúak aránya a foglalkoztatottakhoz
képest 44 és 45 %.
Ennél enyhébb problémára utalnak a Pásztói kistérség adatai, ahol a
munkanélküliek számának aránya a foglalkoztatottak számához képest 16 %,
a gazdaságilag nem aktív népesség aránya a népességhez 62 % - tehát a
felsoroltakhoz képest jóval kisebb mértékben haladja meg az európai uniós
speciális kritériumrendszerben megállapított határértéket – miközben az ipari
és építőipari foglalkozásúak aránya itt is nagyon magas: 43 %.
A nógrádi iparvidék kistérségei közül sajátos értékek mutatkoznak a
megyeszékhely, Salgótarján kistérségében, ahol az ipari és építőipari
foglalkozásúak 33 %-os aránya csak 10 %-kal haladja meg az európai uniós
speciális kritériumrendszerben megállapított határértéket és a gazdaságilag
nem aktív népesség aránya a népességhez csak egy százalékponttal
nagyobb, mint a határérték, viszont a munkanélküliek számának 19 %-os
aránya a foglalkoztatottakéhoz képest Bátonyterenyéé után (20 %) a második
legrosszabb mutató a megyében Szécsényével (19 %) együtt.
A Salgótarjáni kistérség halmozott problémáinak súlyosságát érzékelteti, hogy
az említett 19 %-os arány csak a régió csúcstartóihoz (Ózdi kistérség,
Szikszói kistérség, Edelényi kistérség, Encsi kistérség, Szerencsi kistérség)
viszonyítva tűnhet alacsonynak, mert a 19 % az országos érték (11 %) 1,7szerese.
A Rétsági kistérségben az ipari és építőipari foglalkozásúak nagyon magas
aránya nem társul a másik két vizsgálati szempont szerinti problémával. A
munkanélküliek vizsgálatunk szerinti aránya az országos átlaggal azonos és
megegyezik a határmenti térségen belüli legkedvezőbb képet mutató Egri
kistérség (10 %) után következő Balassagyarmati kistérség és Gyöngyösi
kistérség adatával.
Az ipari és építőipari foglalkozásúak aránya tükrében a legkedvezőbb képet
az Egri kistérség és a Miskolci kistérség számai mutatják (28 és 27 %), ami az
Egri kistérség esetében a vizsgált határmenti térség legkedvezőbb
munkanélküliségi és inaktivitási mutatóival társul, ami nem mondható el a
Miskolci kistérségről, amelynek munkanélküliségi és inaktivitási mutatója
szinte azonos a Salgótarjáni kistérségével (20 %, 62 %).
A Miskolci kistérség tekintetében enyhén pozitívabb kép hátterében többek
között nyilván

− a két kistérségi központi szerepet betöltő város gazdasági és
közigazgatási súlyából, méretéből,
− Miskolc a hagyományos kereskedelmi, szolgáltatási és turisztikai
(Miskolctapolca) központ gazdaságának eleve diverzifikáltabb jellegéből,
valamint
− a Miskolci Egyetemnek a helyi gazdaság fejlődésére gyakorolt jótékony
hatásából
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a borsodi megyeszékhely javára szóló előnyök állnak, szemben a
magyarországi ipari forradalom hatására kialakult XIX. század végi
ipartelepből
kifejlődött,
sokkal
egyoldalúbb
társadalmi-gazdasági
hagyományokkal rendelkező nógrádi megyeszékhely kevésbé előnyös
adottságaival.
Az eddig tárgyalt vizsgálati eredmények azt igazolják, hogy az országon belül
hátrányos helyzetű Észak-Magyarországi Régió határmenti térsége, amely a
Balassagyarmati kistérségtől indul és Budapesttől távolodó irányban magában
foglalja a Szécsényi kistérséget, a Salgótarjáni kistérséget, a Bátonyterenyei
kistérséget, az Ózdi kistérséget, a Pétervásárai kistérséget, a Kazincbarcikai
kistérséget, a Miskolci kistérséget, a Szikszói kistérséget, az Edelényi
kistérséget, az Encsi kistérséget, a Szerencsi kistérséget, a Sárospataki
kistérséget és a Sátoraljaújhelyi kistérséget, egy olyan összefüggő területet
alkot egy európai uniós belső határ egyik oldalán, amely az általunk
alkalmazott európai uniós speciális kritériumrendszerben megállapított
határértékek tükrében halmozottan hátrányos helyzetű, leszakadó térségnek
minősíthető már az elsőként alkalmazott vizsgálati szempontok szerint is.
További vizsgálatok világítják meg, hogy ez a halmozódás többszörös-e.
A szegénység és kirekesztés magas szintje
A szegénység komplex fogalom, amelyet többek között olyan közvetett
indikátorok is jellemeznek, mint például az egységnyi számú lakosra jutó
személygépkocsik száma, az egységnyi számú családra jutó eltartottak
száma, valamint a félkomfortos, komfort nélküli és szükséglakások magas
aránya a lakásállományon belül, amelyek mutatószámai a KSH rendszerében
hozzáférhetőek és amelyek közül kettő teljesülése esetén az európai uniós
speciális kritériumrendszer alapján a szegénység és kirekesztés szintje
magasnak minősül.
A határmenti térség kistérségei az említett speciális kritériumok tükrében a
következő helyzetképet mutatják.
•

1000 lakosra jutó személygépkocsik száma
Az európai uniós speciális kritériumrendszer a magas szintű szegénység
és kirekesztés kritériumának teljesülését ebből az értékelési szempontból
a 200-nál kevesebb – 1000 lakosra jutó – személygépkocsi feltételének
teljesüléséhez köti.
A 2001-es adatok alapján a VÁTI Kht. által kidolgozott tanulmány1
mellékelt kartogrammjából ugyan ez teljesen pontosan nem látható (az
értékelési kategóriák 162-nél és 212-nél váltanak), az azonban
nyilvánvaló, hogy a vizsgált határmenti térség Borsod-Abaúj-Zemplén

1

„Területrendezés nemzetközi kapcsolatainak ellátásához nyújtandó szolgáltatások: A magyar-szlovák
határmenti térség közös tanulmánytervének kidolgozása”; Tsz.: 2790/2003-2.3.1. / Budapest, 2003. november
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megyébe eső, országhatárral szomszédos kistérségei a Sárospataki
kistérség és a Sátoraljaújhelyi kistérség kivételével biztosan teljesítik ezt a
feltételt. Lehet, hogy a határmenti térség többi, az országhatárral
szomszédos kistérség mutatói is teljesítik, de az említettek miatt ez nem
látható a dokumentumból és ilyen irányú további kutatások elvégzése már
messze meghaladná a jelen tanulmány elkészítésének kereteit.
A probléma létezését már az említett 6 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
kistérség mutatószámai – Ózdé, Kazincbarcikái, Edelényé, Szikszóé,
Szerencsé és Encsé – is jól érzékeltetik, ahol az 1000 főre jutó
személygépkocsik száma 165 alatt van, különös tekintettel arra, hogy Ózd,
Edelény, Szikszó, Szerencs és Encs kistérsége már az eddigi vizsgálatok
tükrében is halmozottan hátrányos helyzetűnek bizonyult.
•

A 100 családra jutó eltartottak száma
A 100 családra jutó eltartottak számának országos értéke 97.
A vizsgált határmenti térségben az országos értéket Szikszó (21 %-kal
magasabb), Edelény (18 %-kal magasabb), Encs (24 %-kal magasabb),
Szerencs (16 %-kal magasabb), Sárospatak (21 %-kal magasabb)
kistérségének mutatószáma haladja meg a legnagyobb arányban, ami az
eddig kialakult helyzetképet erősíti.

•

A félkomfortos, komfort nélküli
komfortfokozatú lakások) aránya

és

szükséglakások

(alacsony

Az európai uniós speciális kritériumrendszer szerint az alacsony
komfortfokozatú lakások aránya akkor magas, és akkor utal a szegénység
és kirekesztés magas szintjére, ha meghaladja a 25 %-ot.
A vizsgált határmenti térség 18 kistérségéből 13-ban, a kistérségek 72 %ában haladja meg a mutatószám nagysága a 25 %-os határértéket. Az
országos érték 18 %.
A határmenti térségben csak Balassagyarmat, Eger, Gyöngyös,
Kazincbarcika és Miskolc kistérségének mutatója kedvezőbb a
határértéknél, de az országos értéknél csak Eger és Miskolc
kistérségének mutatószáma kedvezőbb.
A speciális kritériumrendszerben meghatározott 25 %-os határértéknél
kedvezőtlenebb helyzetben levő kistérségek közül kiemelkedően a
legrosszabb helyzetben Szikszó, Edelény és Encs kistérsége van (45 %,
47 %, 46 %), tovább erősítve az eddigi vizsgálatok eredményét. Őket
közvetlenül követi Pétervására, Bátonyterenye és Pásztó kistérségének
mutatója (39 %, 35 % és 36 %). 32 százalékkal nagyobb a 25 %-os
határértéknél Szécsény, Szerencs, Sárospatak és Sátoraljaújhely
kistérségének mutatója (33 %).
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A fenti közvetett indikátorok összesítése alapján megállapítható, hogy a
szegénység és kirekesztés szintje minden kétséget kizáróan nagyon magas
Ózd, Edelény, Szikszó, Szerencs és Encs kistérségében és az 1000 főre jutó
személygépkocsik számának további vizsgálata, illetve a helyi
önkormányzatoknak a rendszeres szociális segélyben részesülők arányára
vonatkozó nyilvántartásainak vizsgálata alapján állapítható meg, hogy
ugyanezt ki lehet-e mondani Pásztó, Szécsény, Salgótarján, Bátonyterenye,
Pétervására, Szerencs, Sárospatak és Sátoraljaújhely térségére is. A jelen
tanulmány kereteit az említett további vizsgálatok elvégzése meghaladja, a
fenti adatok alapján valószínűsíthető, hogy a további vizsgálatok azzal az
eredménnyel zárulnak, hogy az utóbbi kérdéses kistérségek közül még több
beleesik abba a kategóriába, amelyben az alkalmazott európai uniós speciális
kritériumrendszer alapján magasnak minősül a szegénység és kirekesztés
szintje.
Az tehát bizonyos, hogy Edelény, Szikszó, Szerencs és Encs kistérsége egy
összefüggő területet alkot, ahol magas a szegénység és kirekesztés szintje,
az pedig a további vizsgálatok alapján dőlhet el, hogy Ózd kistérségétől délre
és nyugatra meddig terjedhetnek egy ilyen összefüggő terület határai,
magukba foglalva a Bátonyterenyei kistérséget és a Szécsényi kistérséget.
Alacsony iskolázottság
A speciális kritériumrendszer leírása megállapítja, hogy a nem kielégítő
iskolázottság gátat szab az aktív népesség elhelyezkedése elé a
munkaerőpiacon, összességében alacsony jövedelmi szinttel, esetenként
szegénységgel, társadalmi kirekesztettséggel párosul.
Alacsony iskolázottságról akkor lehet beszélni, ha a 0-7 osztályos iskolai
végzettséggel rendelkező személyek aránya a 15-X évesek körében magas,
vagy ha a felsőfokú végzettségűek aránya a 25-X évesek körében alacsony.
A két feltétel közül az előbbi adatokat, a KSH által publikált nyilvános adatok
között nem található meg, csak a KSH tudja saját adatbázisának
feldolgozásával külön kérésre megadni, ezért ezzel nem tudunk foglalkozni, a
25-X évesek közötti felsőfokú végzettségűek aránya azonban szerepel a KSH
kiadványaiban, ezért ennek vizsgálatát el tudtuk végezni.
A speciális kritériumok meghatározása az alacsony iskolázottságot úgy
határozza meg, hogy az akkor teljesül, ha a felsőfokú végzettségűek aránya
nem éri el a 15 %-os határértéket.
Ez a speciális kritérium a vizsgált határmenti térségben, Rétság, Pásztó,
Szécsény, Bátonyterenye, Ózd, Pétervására, Gyönygyös, Szikszó, Edelény,
Encs, Szerencs kistérségében, tehát a kistérségek 61 %-ában teljesül,
amelyek közül területileg összefüggő tömböt alkotnak nyugaton Rétság,
Pásztó, Szécsény, Bátonyterenye, Pétervására, Ózd kistérségei, keleten
Szikszó, Edelény, Encs, Szerencs kistérségei.
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Nagyszámú nemzetiségi és kisebbségi csoportok, különösen romák
A ROP 2.2. intézkedésben meghatározott speciális kritériumrendszer leírása
megállapítja, hogy Magyarországon etnikai alapon csak a romák irányában
tapasztalható társadalmi kirekesztés. A roma népességre jellemző a többségi
társadalomhoz képest az alacsony aktivitási ráta, az alacsony képzettségi
szint, az eltartottak magas aránya, a nagy laksűrűség. A nagy laksűrűség
kistérségi szinten nehezen értelmezhető adat, viszont az alacsony
komfortfokozatú lakások kiemelkedően magas aránya szintén erre utal.
Az aktivitás az alacsony komfortfokozatú lakások, az alacsony iskolázottság
és az eltartottak arányának vizsgálata megtörtént és az alábbi helyzetképet
mutatja.
Az aktivitási szint még az általában kedvezőtlen regionális helyzethez képest
is rossz a Szécsényi kistérségben, a Bátonyterenyei kistérségben, az Ózdi
kistérségben, a Pétervásárai kistérségben, a Kazincbarcikai kistérségben, a
Szikszói kistérségben, az Edelényi kistérségben, az Encsi kistérségben, a
Szerencsi kistérségben, a Sárospataki kistérségben és a Sátoraljaújhelyi
kistérségben, amelyek egy-egy összefüggő területi tömböt alkotnak a régió
nyugati és keleti részében.
Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya még az általában kedvezőtlen
regionális helyzethez képest is kiemelkedően rossz Pásztó, Szécsény,
Bátonyterenye, Ózd, Pétervására, Szikszó, Edelény, Encs, Szerencs,
Sárospatak, Sátoraljaújhely kistérségeiben, amelyek az előzővel megegyező
összefüggő területi tömböt alkotnak a régió nyugati és keleti felén.
Az alacsony iskolázottság a fent felsorolt kistérségek közül jellemző Pásztó,
Szécsény, Bátonyterenye, Ózd, Pétervására, Szikszó, Edelény, Encs és
Szerencs kistérségében, amelyek az előzőekkel majdnem teljesen
megegyező kiterjedésű területi tömböket alkotnak a régió nyugati és keleti
részében.
Az eltartottak aránya az országos értéknél sokkal kedvezőtlenebb Szikszó,
Edelény, Encs, Szerencs, Sárospatak és Sátoraljaújhely kistérségében,
amelyek összefüggő tömböt alkotnak a régió keleti részén.
A speciális kritérium szerint akkor lehet nagyszámú nemzetiségi és kisebbségi
csoportról, különösen romákról és magas arányú roma népességről beszélni,
ha a roma népesség aránya eléri a 10 %-ot. Mivel a KSH erre vonatkozó
közvetlen adatgyűjtést nem végez, a ROP intézkedése a helyi Cigány
Kisebbségi Önkormányzatok hivatalos nyilatkozatához köti a speciális
kritérium értékelését. Jelen tanulmány kereteit nyilvánvalóan meghaladja,
hogy a vizsgált térség települési önkormányzataitól ezeket az adatokat
beszerezzük, ezt azonban a munka folytatásaként célszerű lenne
megkísérelni. Az önkormányzati nyilatkozatok hiányában a fent ismertetett
közvetett indikátorok tükrében lehet képet alkotni a helyzetről. Az adott
körülmények között ez nem lehet teljesen pontos, az azonban nyilvánvalónak
látszik belőlük, hogy a régió nyugati és keleti részében is van egy összefüggő
területi tömb a határ mentén, ahol a roma népesség magas arányával kell
számolni, amely a demográfiai elemzés szerint növekedőben van.
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A határ túlsó oldalán fekvő szlovákiai járások népességét hasonló problémák
jellemzik.
Kelet-Szlovákia határmenti déli területsávja Szlovákia viszonylatában
ugyanúgy a legválságosabb térség, mint Magyarország viszonylatában az
Észak-Magyarországi Régió határmenti térsége. A határ két oldalán fekvő
területek állapotának jellemzői között annyi a különbség, hogy a szlovákiai
mutatók – ha lehet – néhol a magyarországinál is kedvezőtlenebb helyzetre,
nagyobb szegénységre és még nagyobb arányú halmozottan hátrányos
helyzetű, integrálásra és felzárkóztatásra váró népességre utalnak.
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2.1.2. Építészeti örökség-, környezet-, természet- és tájvédelem
Az Észak-Magyarországi Régió és azon belül a vizsgált határmenti térség
építészeti örökségben és természeti értékekben az egyik leggazdagabb
területe Magyarországnak. Ennek a kedvező adottságnak a jelentőségét
növeli, hogy a térség strukturális válságának talán egyetlen kedvező
hozadékaként a korábbi nehézipari centrumok hagyományos vas-, acél- és
fémipari termelésének a töredékére való visszaesésével (Salgótarján, Ózd,
Miskolc) az ipari eredetű levegőszennyezés is a töredékére esett vissza a
nyolcvanas évek végi állapothoz képest. A levegő minőségének javulása az
európai építészeti örökség részét képező műemlékekben, építészeti
együttesekben és kultúrtájakban gazdag, nagy kiterjedésű védett természeti
területekkel és erdőségekkel rendelkező tájban elősegítheti az említett értékek
méltó hasznosítását és a térség turizmusának ezen alapuló tudatos
fejlesztését.
Nagy kiterjedésű védett természeti területek
A vizsgált határmenti térség az Északi-középhegységhez tartozik, a
Börzsönytől a Zemplén-Tokaji-hegységig húzódó erősen tagolt domborzatú,
változatos felépítésű nagytájat alkot, amely szerkezeti szempontból a
Kárpátok belső, vulkanikus vonulatát képezi.
„A magyar-szlovák határmenti térségnek mind a nyugati, mind a keleti oldalán,
az országhatáron átnyúló tájegységek szervesen összefüggnek” – állapítja
meg a VÁTI Kht. idézett tanulmánya.
A kedvező táji, természeti adottságokra utal, hogy a területfelhasználás fő
arányait tekintve a régióban az erdőterületek aránya magasabb az országos
átlagnál, a beépített területek aránya pedig országos összehasonlításban is
kirívóan alacsony Nógrád megyében – alig nagyobb 10 %-nál – miközben ez
az érték a másik két megyében is 15-17 % körüli. A térség erdősültségének
mértékét jellemzi, hogy Nógrád megyéé 41 %-os, amivel az ország második
legmagasabb arányban erdősült megyéjének minősül.
A régió és a vizsgált határmenti térség tájainak jelentős kiterjedésű területei
minősülnek védett természeti területnek, amelyek közül számos terület, illetve
vonzáskörzete az európai uniós belső határon átnyúlva alkot
természetföldrajzi egységet.
A vizsgált régió és különösen annak határmenti térsége országos
összehasonlításban feltétlenül azok közé tartozik, amelyek a legnagyobb
arányban és a legnagyobb kiterjedésben foglalják magukba az ország védett
természeti területeit, abban az értelemben, hogy

− az ország védett természeti területeinek a régiók országos átlagát
jelentősen meghaladó aránya tartozik az Észak-Magyarországi Régióba,
és
− az Észak-Magyarországi Régió területének az országos átlagot
meghaladó részét fedik le védett természeti területek.
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A régió védett természeti területeinek felsorolását és a védett területek
nagyságát a „Természetvédelem, védett területek” című, mellékelt táblázat
tartalmazza, mely szerint a nemzeti parkok és tájvédelmi körzetek területe
összesen 174.081 ha. Ez a régió területének 13 %-a, ami jóval magasabb,
mint az ország összes védett területének az ország teljes területéhez
viszonyított aránya, tehát a magyar-szlovák határ menti Észak-Magyarországi
Régióban az Magyarország védett természeti területeinek jelentős arányú
részére koncentrálódik, hazánk összesen 820.633 ha nagyságú védett
területének 21 %-nyi része található az Észak-Magyarországi Régióban.
A védett területek aránya Nógrád megyében 10 %-nál valamivel kevesebb,
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ellenben 16 %.(1) Ez utóbbi az országos
átlagnál sokkal magasabb arány.
Mindazonáltal az előbbi megyében is olyan természeti értékek vannak, mint

− a Duna-Ipoly Nemzeti Park területe a Börzsönyben,
− a Mátrai Tájvédelmi Körzetnek a Bátonyterenyei kistérségbe eső része,
− a Hollókői Tájvédelmi Körzet a Világörökség részét képező Hollókő-Ófalu
mellett,

− a Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzet,
és amelyek jelentősége a jelen tanulmány tárgya szempontjából kiemelkedik
egyedülálló minősége, illetve határon átnyúló jellege miatt, mint

− a Medves Tájvédelmi körzete, amely határon átnyúló szerves egységet
alkot a Cseres hegység szomszédos szlovákiai Tájvédelmi körzetével,
ahol a határon átnyúló jelleg olyan mértékben „kézzelfogható” a
valóságban, hogy a védett terület egyik legnagyobb turisztikai vonzerőt
megtestesítő látványossága, a „bazalt vízesés” az európai uniós belső
határtól pár méterre álló somoskői vár tövében a határtól 100-200 méteres
távolságban látható a szlovákiai oldalon,
− az Európa Tanács oklevelével kitüntetett Ipolytarnóci Ősmaradványok
Természetvédelmi Területe, amely a határ túloldalán folytatódik, ahol a
földben ugyanolyan értékes leletek rejtőznek, mint a magyar oldalon,
− a Duna-Ipoly Nemzeti Park Ipolyra eső részében, az Ipoly völgyének Hont
és Ipolyszög közé eső szakasza, amely a határfolyó vízi világának,
rétjeinek, ligeteinek, madár- és állatvilágának minősége révén felkerül a
RAMSARI egyezmény alapján világviszonylatban védett vizes élőhelyek
listájára.
Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy minőségükben és határon átnyúló
jellegük miatti jelentőségükben Borsod-Abaúj-Zemplén megye védett
természeti területei sem maradnak el Nógrád megyéétől, hiszen a régió ezen
részének is két olyan védett természeti területe van, amely ebben a
minőségében szerves egységet alkot az európai uniós belső határ túlsó
oldalán fekvő védett természeti területekkel:
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− az Aggteleki Nemzeti Park, és
− a Zempléni Tájvédelmi Körzet határ mellett fekvő része.
Jelentőségüket fokozza, hogy az említett kettő közül az Aggteleki Nemzeti
Park a Világörökség része.
Gazdag építészeti örökség
A vizsgált határmenti térségben az építészeti örökségnek sem a minősége,
sem a mennyisége, sem a változatossága nem marad el a védett természeti
területekétől.
Az európai építészeti örökség magyarországi térbeli eloszlását vizsgálva
szembetűnő, hogy az Észak-Magyarországi Régió három megyéje
mindegyikében jelentős mértékben meghaladja az országos átlagot a 100
km2-es területre jutó, műemléki szempontból országos szinten védett
épületek, illetve épületegyüttesek átlagos száma.
Az országos műemléki védettségű épületek számát és sűrűségét megyénként
bemutató táblázat tartalmazza a védett épületek és épületegyüttesek számát
és elhelyezkedésének sűrűségét (a 100 km2-re jutó műemlékek száma
kerekítve).
Az országos műemléki védettséggel (műemlék, műemlék jellegű, városképi
jelentőségű) rendelkező épületek elhelyezkedésének térbeli sűrűsége
szempontjából országos szinten két olyan, több megyét magába foglaló
összefüggő térség határozható meg, ahol a védett épületek a többi hasonló
nagyságrendű térséghez képest sokkal nagyobb sűrűségben helyezkednek el:

− a Dunántúl északnyugati részén Győr-Moson-Sopron megye, Veszprém
megye, Vas megye és Komárom-Esztergom megye összefüggő területi
tömbje, amely megyékben országos összehasonlításban a legmagasabb a
100 km2-es területre eső védett épületek száma – az említettek
sorrendjében 26 db, 23 db, 17 db és 15 db –, míg ezt az összefüggő
területi tömböt a nagyságrendileg hasonló kiterjedésű térségek
sorrendjében közvetlenül követi

− Nógrád megye, Heves megye és Borsod-Abaúj-Zemplén megye az ÉszakMagyarországi Régióban, ahol a 100 km2-es területre eső védett épületek
száma az említettek sorrendjében 12 db, 10 db és 8 db.
Az országos területi összehasonlításból látható, hogy a Dunántúl
északnyugati részét alkotó négy megye összefüggő területi tömbje után az
Észak-Magyarországi Régióban a legnagyobb a 100 km2-nyi területre jutó
védett épületek száma.
A két térség közötti különbséget egyébként jól magyarázza az a körülmény,
hogy az előbbi sokkal kevésbé szenvedte meg a török pusztítást, mint az
utóbbi.
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A bemutatott lista még nem számol a kultúrtájakkal, amelyek az építészeti
örökség védelméről az Európa Tanács által 1985-ben elfogadott és később
Magyarország által is aláírt konvenció szerint az európai építészeti örökség
integráns részét képezik és a védett objektumokhoz képest kevésbé egzakt
kritériumrendszerrel definiálható, nagyobb kiterjedésű táji egységet jelentenek.
A kultúrtájak az Európa Tanács említett 121. számú egyezményének
definíciója szerint az ember és a természet együttes munkájának eredményei,
olyan történelmi, régészeti, művészi, tudományos, társadalmi, vagy műszakiipari szempontból jelentős, részlegesen beépített területek, amelyek
jellegzetességük, egységességük révén topográfiailag körülhatárolható
egységet alkotnak.
A vizsgált határmenti térségben nagyon sok olyan terület található, amely a
fentiek értelmében az európai építészeti örökség elválaszthatatlan részét
képező kultúrtájnak tekinthető. Tanulmányunknak nem képezi feladatát, hogy
kimerítő jelleggel feltárja és bemutassa ezeket, munkánk értelme
szempontjából azonban feltétlen célszerű, hogy legalább egy részüket
példálózó jelleggel bemutatva érzékeltessük őket a rendelkezésre álló
ismeretek szintjén és tanulmányunk adott kereteinek megfelelő mértékben.
Budapesttől távolodva a következő kultúrtájak tárulnak fel az érdeklődő szeme
előtt.

− Nógrád vára és környéke, Nógrád megye névadója és egyben legrégibb
vára, amely nevét (új vár) arról kapta, hogy egy még régebbi erődítmény –
valószínűleg földvár – helyén építették a középkorban (mint ahogy
hasonló logikával kapta a mai Párizs legrégibb hídja is a Pont neuf – új híd
– nevet);

− az Anjou királyok emlékét őrző Szécsény történelmi városmagja a
Felvidék történelmében kiemelkedő szerepet játszó Forgách-család
barokk kastélyával, a Rákóczi emlékszobát magába foglaló ferences
kolostorral és templommal – amelynek szentélye a franciaországi
gótikával időazonosságban kibontakozó felvidéki gótikus építészet egyik
szép emléke –, a középkori eredetű városmagot övező várfalakkal,
amelyek a felvilágosodás szellemétől átitatva tervezett park fölé
magasodnak, és az Ipoly völgyében nyugatról érkező vendég előtt festői
tájképi egységet alkotnak az üdén zöldellő rétekkel és ligetes
facsoportokkal, ahol a XVIII. század második felében megépített
kastélykert helye és a határfolyó ágai közti füves térségben, a Borjúpáston
ült össze Magyarország török hódoltság utáni első országgyűlése
háromszáz évvel ezelőtt;

− az Észak-Magyarország talán legkompaktabb és egyik legrégibb
műemléki együttesét alkotó történelmi várostól délre, mintegy tíz
kilométernyi távolságban található a Világörökség részét képező HollókőÓfalu, a fölé magasodó, XIII. századi vár romjaival, amelyből a festői
szépségű rimóci tájra nyílik kilátás;
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− a Hollókőről turistaúton megközelíthető, a Kelet-Cserhát Tájvédelmi
Körzetben fekvő Mátraverebély-Szentkút 1763-ból származó barokk
temploma – amely 1970-ben emelkedett bazilika minor rangra és a mai
Magyarország egyik legjelentősebb búcsújáróhelye – a ferences
rendházzal és az épületegyüttes fölé magasodó hegyoldalba vájt
remetebarlangokkal, amelyek a hagyomány szerint középkori eredetűek;

− tőlük északra a Medves Tájvédelmi körzetében Salgó és a határtól néhány
méterre álló Somoskő egymásból jól látható XIII. századi várai – amelyek
az egykori felvidéki védelmi rendszer részét képezték és Fülek
végvárának védelmét segítették a török ellen – köztük a hegyvidéki tájba
simuló Somoskő falusi házaival.
A sort hosszan lehetne folytatni a műemlékekben – várakban, kastélyokban,
kúriákban – gazdag nógrádi tájak további részletezésével és a régió többi
kultúrtájának ismertetésével Szilvásváradon és Lillafüreden át Széphalomig és
Füzérradványig, a téma kimerítő feldolgozása azonban messze meghaladja a
rendelkezésünkre álló kereteket.
A felsorolt műemlékek és kultúrtájak felvillantásával mindössze érzékeltetni
szerettük volna a vizsgált határmenti térség rendkívül gazdag és sokrétű
európai építészeti örökségét, amely a fentebbi statisztikai vizsgálódásokban is
tükröződik, és amely a vizsgált területet vonzó turisztikai célponttá teszi.
A bemutatott gazdagság nem csak a nemzetközi turizmus szempontjából
képvisel jelentős potenciális vonzerőt, hanem a hazaiéból is.
A régió fenti adatait a Dél-Alföldi Régió és az Észak-Alföldi Régió vagy a déldunántúli Somogy megye adataival összevetve ugyanis óriási különbség
mutatkozik, ami alapvetően a török pusztítással magyarázható, hiszen amíg a
Magyarország legfejlettebb városi kultúráját és leggazdagabb városi építészeti
örökségét őrző Felvidéket védő végvári védelmi rendszer övezetében, Eger
és Fülek környezetében jelentős gótikus és román kori építészeti emlékek
maradtak fenn, addig a mai Észak-Magyarországi Régiótól délre fekvő alföldi
vidéken a török hódítók kíméletlen pusztítása mindent letarolt, ami ott ma
román kori, gótikus vagy reneszánsz építészeti örökséget képezhetne.
Következésképpen a Dunától keletre, az Észak-Magyarországi Régió vizsgált
határmenti hegyvidéki térségétől délre és a Keleti-Kárpátoktól nyugatra élő
alföldi magyar népesség szempontjából elérhető, gazdag építészeti
örökséggel és vonzó táji adottságokkal rendelkező – nagyobb összefüggő
tömböt alkotó – legközelebbi magyarországi terület az Észak-Magyarországi
Régió és annak vizsgált határmenti térsége, amely európai uniós
viszonylatban a felvidéki városokban fennmaradt, világviszonylatban is
kiemelkedően gazdag európai városi és építészeti örökség kelet-szlovákiai
térségének kapuját képezi.
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Világörökség
Különleges minőségű dimenzióját alkotják a régió és a vizsgált határmenti
térség természeti és építészeti értékeinek azok, amelyek a Világörökség
részét képezik:
•
•
•

az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai (természeti
világörökség / 1995),
Hollókő-Ófalu és táji környezete (kulturális világörökség / 1987),
a tokaji történelmi borvidék (kulturális világörökség / 2002)

amelyekből kettő kifejezetten a vizsgált határmenti térségben fekszik, a
harmadik, amelynek magterülete Tokaj, belenyúlik.
Az egész emberi világ kulturális és természeti örökségét jelentő, az UNESCO
Világörökség listájára felvett, minősített emlékek Magyarországon ma
összesen nyolc helyszínen találhatóak, a másik öt: Budapest, Pannonhalma,
Pécs, a Fertő-tó/Hanság és a Hortobágy.
A Világörökség minősítés jelentőségének értékeléséhez tudni kell, hogy az
UNESCO listájára a rendkívül alapos, tudományos minősítési eljárás és a
jelentős diplomáciai munkát és lobbyzást igénylő hosszadalmas felvételi
folyamat eredményeként felkerülő természeti és kulturális értékek olyan
nevezetességekkel egy sorban jelennek meg a Világörökség részeként, mint
például az egyiptomi piramisok, a chambord-i kastély a Loire völgyében, az
angkori templom Kambodzsában, vagy a Machu Pichu Peruban,
következésképpen a cím birtokosa óriási potenciális idegenforgalmi vonzerőtöbblethez is hozzájut.
Sokat mondó kedvező adottság, hogy a nyolc magyarországi helyszínből
három a régióban és a vizsgált határmenti térségben van, ami az összes
helyszín 38 %-át, vagyis több, mint egyharmadát jelenti.
A vizsgált térséggel határos Szlovákiában összesen négy világörökségi
helyszín van, amelyek mindegyike a vizsgált határmenti térséggel
szomszédos Közép- és Kelet-Szlovákiában található, azokban a régiókban,
amelyek az INTERREG IIIA célterületébe tartoznak.
Az említettek felét két felvidéki város építészeti öröksége – Selmecbányáé és
Bártfáé –, negyedét pedig a történelmi Magyarország legnagyobb felvidéki
vára, a Mátyás király által a cseh Giskra rablóbandáinak kiűzéséért a
Szapolyai-családnak adományozott és általuk tovább épített Szepes vára
alkotja.
A Világörökség vizsgált határmenti térségbeli részének különlegessége, hogy
az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangrendszere Magyarország és
Szlovákia határon átnyúló közös természeti öröksége, amelynek esetében a
világörökségi minősítés nem csak a természet munkájának eredménye,
hanem a két ország illetékesei által véghezvitt közös szakmai diplomáciai
erőfeszítéseké is.
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Magyarországon még egy határon átnyúló természeti világörökség van
jelenleg, a Fertő-tó és a Hanság vidéke, amely Ausztriával közös.
Kulturális örökség
Különlegesen kedvező adottsága a vizsgált határmenti térségnek, hogy kevés
olyan összefüggő területi tömböt alkotó része van a vidéki Magyarországnak,
amelyhez hasonló mértékben kötődne a magyar irodalomtörténet kiemelkedő
alakjainak emléke:

− Nógrád megye egykori székhelye – Balassagyarmat – Balassi Bálint
−
−
−
−

családjának – a Balassáknak – nevét viseli, aki költőként és végvári
vitézként egyaránt beírta nevét a magyar történelembe;
a költő nevét viselő városban található megyeháza épülete Mikszáth
Kálmán emlékét őrzi csakúgy, mint a horpácsi Mikszáth-kúria, vagy a
mohorai „Mikszáth-fa”;
az Ipoly völgyében, Alsó-Sztregován élt Madách Imre;
Egerben élt és alkotott Gárdonyi Géza, regényének köszönhetően nem
nőhet fel úgy gyermek az országban, hogy ne ismerné a város nevét;
a határ mellett fekvő Széphalom pedig a nyelvújító Kazinczy Ferenc
emlékét őrzi.

A vizsgált határmenti térségben található Sárospatak is, amely nem csak a
jelenkori Magyarország kiemelkedő jelentőségű reneszánsz építészeti
örökségével rendelkezik, hanem arról is nevezetes, hogy a történelmi időkben
évszázadokon át a magyar művelődés egyik legjelentősebb központjaként
működött.
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Az országos műemléki védettségű épületek száma és sűrűsége
megyénként
Baranya megye / Területe: 442.949 ha
M
MJ
VK
Összesen
Pécs
53
103
28
184
Komló
2
1
3
Mohács
1
11
12
Szigetvár
7
8
2
17
Megye
33
233
123
389
Összesen:
96
356
153
605
Baranya megye:
14 db / 100 km2
Bács-Kiskun megye / Területe: 844.514 ha
M
MJ
VK
Összesen
Kecskemét
9
24
6
39
Baja
7
18
12
37
Kalocsa
10
7
2
19
Kiskőrös
1
3
4
Kiskunfélegyháza
3
10
1
14
Kiskunhalas
1
9
10
Megye
8
66
6
80
Összesen:
39
137
27
203
Bács-Kiskun megye:
2 db / 100 km2
Békés megye / Területe: 563.102 ha
M
MJ
VK
Összesen
Békéscsaba
4
11
3
18
Békés
1
11
5
17
Gyula
10
18
5
33
Orosháza
1
6
7
Szarvas
4
9
13
Megye
6
42
2
50
Összesen:
26
91
21
138
Békés megye
3 db / 100 km2
Borsod-Abaúj-Zemplén megye / Területe: 724.725 ha
M
MJ
VK
Összesen
Miskolc
20
37
3
60
Kazincbarcika
2
2
Mezőkövesd
1
3
14
18
Sárospatak
21
27
48
Sátoraljaújhely
3
29
3
35
Megye
109
260
36
405
Összesen:
154
360
56
570
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
8 db / 100 km2
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Csongrád megye / Területe: 426.268 ha
M
MJ
VK
Összesen
Szeged
16
33
23
72
Csongrád
10
18
28
Hódmezővásárhely
4
12
1
17
Makó
5
8
1
14
Szentes
3
6
3
12
Megye
2
14
2
18
Összesen:
30
83
48
161
Csongrád megye:
4 db / 100 km2
Fejér megye / Területe: 435.876 ha
M
MJ
VK
Összesen
Székesfehérvár
31
75
6
112
Dunaújváros
4
4
Megye
30
130
8
168
Összesen:
61
209
14
284
Fejér megye:
7 db / 100 km2
Győr-Moson-Sopron megye / Területe: 420.848 ha
M
MJ
VK
Összesen
Győr
52
114
83
249
Csorna
2
6
8
Kapuvár
1
3
4
Mosonmagyaróvár
13
32
14
59
Sopron
117
193
92
402
Megye
40
304
33
377
Összesen:
225
652
222
1099
Győr-Moson-Sopron megye:
26 db / 100 km2
Hajdú-Bihar megye / Területe: 621.056 ha
M
MJ
VK
Összesen
Debrecen
12
31
11
54
Hajdúböszörmény
2
1
2
5
Hajdúnánás
1
1
Hajdúszoboszló
1
2
3
Megye
10
62
6
78
Összesen:
25
97
19
141
Hajdú-Bihar megye:
2 db / 100 km2
Heves megye / Területe: 363.726 ha
M
MJ
VK
Összesen
Eger
60
93
153
Gyöngyös
16
31
1
48
Hatvan
2
3
5
Megye
27
139
166
Összesen:
105
266
1
372
Heves megye:
10 db / 100 km2

Jász-Nagykun-Szolnok megye / Területe: 558.172 ha
M
MJ
VK
Összesen
53

Szolnok
3
14
17
Jászberény
7
22
1
30
Karcag
4
6
1
11
Kisújszállás
1
1
Mezőtúr
2
2
4
Törökszentmiklós
1
1
Túrkeve
2
2
2
6
Megye
13
66
3
82
Összesen:
32
113
7
152
Jász-Nagykun-Szolnok megye:
3 db / 100 km2
Komárom-Esztergom megye / Területe: 226.504 ha
M
MJ
VK
Összesen
Tatabánya
4
4
Esztergom
19
70
2
91
Komárom
2
2
Oroszlány
2
3
5
Tata
18
51
16
85
Megye
25
115
5
145
Összesen:
64
245
23
332
Komárom-Esztergom megye:
15 db / 100 km2
Nógrád megye / Területe: 254.564 ha
M
MJ
VK
Összesen
Salgótarján
1
2
3
Balassagyarmat
2
9
11
Megye
50
205
47
302
Összesen:
53
216
47
316
Nógrád megye:
12 db / 100 km2
Pest megye / Területe: 639.336 ha
M
MJ
VK
Összesen
Cegléd
2
2
4
8
Gödöllő
7
7
1
15
Nagykőrös
7
13
1
21
Százhalombatta
2
2
Szentendre
20
50
10
80
Vác
17
41
12
70
Megye
71
378
2
451
Összesen:
124
493
30
647
Pest megye:
10 db / 100 km2
Somogy megye / Területe: 603.586 ha
M
MJ
VK
Összesen
Kaposvár
4
13
5
22
Nagyatád
3
3
Siófok
4
4
Megye
35
197
5
237
Összesen:
39
217
10
266
Somogy megye:
4 db / 100 km2
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye / Területe: 593.649 ha
M
MJ
VK
Összesen
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Nyíregyháza
2
1
3
Kisvárda
2
2
Mátészalka
1
1
Nyírbátor
5
1
6
Megye
65
186
5
256
Összesen:
72
189
7
268
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:
5 db / 100 km2
Tolna megye / Területe: 370.326 ha
M
MJ
VK
Összesen
Szekszárd
5
12
2
19
Dombóvár
5
5
Megye
15
171
9
195
Összesen:
20
188
11
219
Tolna megye:
6 db / 100 km2
Vas megye / Területe: 333.618 ha
M
MJ
VK
Összesen
Szombathely
29
42
7
78
Kőszeg
59
68
16
143
Sárvár
3
15
1
19
Megye
46
217
73
336
Összesen:
137
342
97
576
Vas megye:
17 db / 100 km2
Veszprém megye / Területe: 449.279 ha
M
MJ
VK
Összesen
Veszprém
32
51
22
105
Ajka
5
5
Balatonfüred
9
22
20
51
Keszthely
9
21
13
43
Pápa
19
46
17
82
Tapolca
1
2
1
4
Várpalota
8
11
19
Megye
115
474
168
757
Összesen:
193
632
241
1066
Veszprém megye:
23 db / 100 km2
Zala megye / Területe: 378.412 ha
M
MJ
VK
Összesen
Zalaegerszeg
5
13
5
23
Nagykanizsa
8
8
11
27
Megye
24
137
27
188
Összesen:
37
158
43
238
Zala megye:
6 db / 100 km2

Összes (ország) Σ:

92.505,1 km2
8 db / km2
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2.1.3. Közlekedés és műszaki infrastruktúra
Közúti közlekedés
A vizsgált terület magyarországi oldalának keleti részén, a három északi
megyében a közlekedési hálózat kialakulását részben az északi hegy- és
dombvidék befolyásolta, részben a hosszú határszakasz menti elzárt helyzet,
részben pedig az igen változatos település-sűrűség. A terület északi részén a
bányászat, ipar, erdőgazdaság jellemző, déli peremén a mezőgazdaság. A
strukturális változás, az új beruházások korlátozott volta miatt a fellendülés
későbben és lassabban indult meg. Ennek megfelelően a személygépkocsiellátottság itt csak 187 szgk/1000 lakos értéket mutat.
A közúthálózat jellemzői és problémái a három észak-magyarországi
megyében a következők:

− Az M1 - M3 gyorsforgalmi út a térség fontos tengelye. Továbbépítése
fokozatosan az országhatárig folyamatban van. A további nyomvonal
változatai kialakultak.

− A mai 3. sz. főút - amely a hegyvidék és az alföld határán halad vonalvezetése viszonylag jó, nagy teherforgalma és az átkelési szakaszok
miatt mégis Miskolc és térsége számára lassú elérhetőséget biztosít. Az
épülő autópálya máris érezteti hatását, és további lényeges javulást fog
eredményezni. A Miskolcot Kassával összekötő folyosó (az 3. számú út
illetőleg a tervezett M 30 gyorsforgalmi út) a közép-európai térség
úthálózatának jelentős, a TINA hálózatba tartozó szakasza.

− A 3. sz. főúttól északra fekvő területet behálózó főutak közül
legjelentősebb a 21. sz. főút, amelynek nyomvonala részben elkerüli a
településeket és fejleszthető. Jelenlegi kapacitása nem elegendő Nógrád
megye északi részeinek korszerű elérhetőségéhez. Északi szakaszán
vannak átkelési szakaszok, ahol szintén igény a megfelelő színvonalú
vonal kialakítása a nemzetközi kapcsolat biztosítására. A további főutak
kisebb területegységeket tárnak fel, jelentős átmenő forgalommal nem
rendelkeznek. A 25. számú főút (Bánrévénél határátkelő hellyel) jelentős
észak-déli összeköttetés része (az országhatár, Ózd és Eger között, majd
tovább dél – Szolnok - felé). Korszerűsítése sürgős feladat. Ugyancsak
súlyponti feladata Szlovákia déli területén tervezett autópálya ás az M3
gyorsforgalmi út összeköttetését biztosító 26. számú út nyomvonal
korrekciója és kapacitás bővítése. A többi út nagyrészt hegy- és
dombvidéki jellegű. Néhány problematikus átkelési szakasz megoldásával
fejlesztésük lehetséges.

− A 3. sz. I. rendű főúthoz csatlakozó II. rendű főutak közül az M3 autópálya
megépültével a Debrecen felé vezető 35. sz. főút szerepe nőni fog,
fejlesztése szükséges lesz. Ezt erősíti a szlovák-román forgalom igénye
is.
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− Eger térsége felől Szolnok, Kecskemét irányában (a 25. számú főút
folytatásánál) kapcsolathiány van, amely megoldásra vár.
Vasúthálózat

− A keleti rész térségi szerkezetének is meghatározó eleme a nemzetközi
törzshálózat részét képező a (Hegyeshalom)-Budapest - Miskolc - Záhony
kétvágányú
villamosított
vonal,
amelynek
észak-magyarországi
nyomvonala azonban több helyen korrekciókra szorul.

− Jelentős szerepűek továbbá a következő vasúti nyomvonalak:
− a Felsőzsolca - Hidasnémeti vonal fontos összeköttetés Szlovákia felé,
de jelenleg egyvágányú és nem villamosított,
− a Hatvan - Somoskőújfalu és a Hatvan - Újszász vonalak egy északdéli Somoskőújfalu - Lökösháza kapcsolat részei, fejlesztésük
(villamosítás, kétvágányúsítás) fontos,
− a terület északi és keleti része közötti kapcsolatot biztosító
Füzesabony –Tiszafüred - Debrecen vonalon is szükséges a
fejlesztés.(1)
A MEH Területrendezési Főosztálya megbízásából készült különböző
területrendezési tanulmánytervek közül a VÁROSFEJLESZTÉS RT. által
szlovák
tervezőkkel
együttműködve
kidolgozott
Losonc-Salgótarján
Urbanisztikai Tanulmányterv hívta fel először a figyelmet 2002-ben arra, hogy
a kelet-nógrádi erősen urbanizált térség és Nógrád megye kiegyensúlyozott
térszerkezeti fejlődése szempontjából az OTRT-ben szereplő M21-es
gyorsforgalmi út mielőbbi megvalósítása, valamint a hazai törzshálózatba
tartozó Hatvan-Somoskőújfalu vasútvonal fejlesztése szükséges, nem csak az
érintett, magyarországi térségek, de a hozzájuk kapcsolódó határon túli
területek (Fülek és Losonc térsége) fejlődése érdekében is.
Az M2 gyorsforgalmi út megépítése Vác és Szlovákia felé egyértelműen
lényeges és előre látható már a tervezett M30 gyorsforgalmi út megépítése az
M3-tól Miskolc, majd Kassa felé. Fontos továbbá az M25 gyorsforgalmi út
kiépítése az M3 és Eger között, és tovább a 25. számú, Egertől az Ózdon át
az országhatárig, valamint a 26. számú út nyomvonal korrekciója és kapacitás
bővítése. (1)
A vasúti hálózat fejlesztésének régi adóssága a szlovákiai és magyarországi
vasutak újbóli összeköttetésének megvalósítása az Ipolyság és Drégelypalánk
között felszedett vasút újjáépítésével, ami a meglévő vasútvonal felújításával
együtt életet adhatna az Ipoly-völgy déli oldalának városait –
Balassagyarmatot és Szécsényt – feltáró vasúthálózatnak, és a korszerű
vasúti személy- és teherforgalom feltételeinek megteremtésével az északi
oldal szlovákiai városainak – Losoncnak és Nagykürtösnek – a gazdasági
fejlődését is elősegítené.
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Kerékpárutak
A határmenti települések – különösen a városok – élhető jellegének
biztosításához szükséges előfeltételek megteremtése és a turizmus
fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása érdekében egyaránt
szükséges a kerékpárút-hálózat fejlesztése, amit különböző szinteken
irányoznak elő az állami-önkormányzati szféra tervezési dokumentumai:
•

országos szinten az OTRT irányozza elő a kerékpárutak alaphálózatát,
amelynek a megyei javaslatokkal kiegészített változata az alábbiakat
tartalmazza a VÁTI Kht. idézett tanulmánya szerint:

− Zemplén-Bodrog-Tiszamenti kerékpárút
− Karancs-Mátra-Tisza-tó kerékpárút:
Somoskőújfalu (Szlovákia) – Salgótarján – Cered (Szlovákia) –
Pétervására – Eger – Noszvaj – Mezőkövesd – és tovább a Tisza felé

− Aggtelek-Cserehát kerékpárút:
(Szlovákia) – Bánréve – Putnok – Kelemér – Aggtelek (Szlovákia) –
Rakamaz – Encs – Gönc

− Miskolc kapcsolatait biztosító kerékpárutak:
Miskolc – Kistokaj – Mályi – Nyékládháza – Sajószöged – Tiszaújváros
Miskolc – Felsőzsolca – Szikszó – Aszaló – Gibárt – Vizsoly – Gönc
Miskolc – (Bükk hegység) – Eger
Miskolc – Edelény;
•

ezeket egészítik ki az egyes kistérségi fejlesztési társulások elfogadott
stratégiai fejlesztési és felzárkóztatási terveiben meghatározott kerékpárutak,
mint például a Szécsényi kistérségben és a Bátonyterenyei kistérségben a
Ráróspuszta – Szécsény – Hollókő – Lucfalva – Szúpatak/Szentkút –
Bátonyterenye – Szorospatak – Mátraalmás – Egri kistérség / Parádfürdő és
Eger felé, amely az Ipoly-völgy kultúrtáját, Hollókő világörökségét a Mátra
üdülőterületein keresztül a határmenti térség idegenforgalmának
központjával, Egerrel köti össze, és a Bátonyterenye–Salgótarján
kerékpárúton keresztül a Miskolc–Eger összeköttetés után az Eger–
Salgótarján kapcsolatot is biztosítani tudja a Fülek és Losonc felé irányuló
kapcsolat kiépítésének lehetőségével együtt.

Hidak, határátkelők
A határmenti térség problematikájához a történelmi adottságok folytán
hozzátartoznak a szomszédos települések között átjáró nélkül hirtelen
keletkezett határok és az elpusztított Ipoly-hidak.
Ennek a problémahalmaznak a gyors felszámolása mind az ott élők
szemében, mind az EU integrációs politikája alapján evidencia, aminek
érdekében már évek óta jelentős erőfeszítések történnek, amelyektől rövid
időn belül várható a helyzet gyökeres megjavulása.
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Műszaki infrastruktúra
•

Energiaellátás(1)
Magyarországon az új energia politika révén az energiaellátás gyökeresen
átalakult. A tulajdonviszonyokban a piaci feltételek dominanciája az
energiaellátást is jellemzi. A privatizációt megelőzően kezdődött az
energiahordozók
terén
egy
nagyszabású
szerkezetváltás,
a
gazdaságtalan szén- és uránbányászat felszámolása. Ez hozzájárul a
munkanélküliség fokozódására, és nagymértékben érinti a vizsgált térség
keleti felét, mindhárom északi megyét.
A vizsgált térség legnagyobb hőerőművei Lőrinciben, Kazincbarcikán
Tiszaújvárosban működnek.
Mind a villamosenergia, mind a földgáz- és olajvezetékek (10. térkép)
vonatkozásában a nemzetközi kapcsolatok kiegyenlítődése, a nyugati
orientáció érvényesítése a vizsgált térséget természetesen csak közvetve
érintik. A vezetékhálózat mindhárom vonatkozásban kapcsolódik a
szlovákiai térséghez (dél – észak irányú 400 kV-os távvezeték
Borsodivánka – Rimaszombat között, Budapest mellett).
A fogyasztás és a lakások bekapcsolása a vezetékes ellátásba azonban
nagymértékben a gazdasági teherbírás függvénye, ezért a különbségek
jelentősek.
A vezetékes gázt fogyasztó háztartások aránya a
lakásállományból a következő:
− Nógrád megyében 50,4 %
− Heves megyében 75,1 %
− Borsod–Abaúj–Zemplén megyében 63,9 %

•

Vízi közművek(1)
A közműves ellátás megyei szintjeinek különbségei (szennyvíz-olló, 2001)
Közüzemi vízhálózatba
bekapcsolt lakások
aránya (%)
Nógrád megye
Heves megye
Borsod Abaúj Zemplén
megye

89,1
92,4
84,8

Közüzemi szennyvíz
csatorna hálózatba
bekapcsolt lakások
aránya (%)
35,2
40,7
44,1

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében csupán a miskolci és kazincbarcikai
kistérségnek, Heves és Nógrád megyében pedig csupán a megyeszékhelyek
kistérségeinek jobbak a mutatói az országos átlagnál. Igen rossz, 15% alatti a
mutató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei edelényi (14,4%), encsi (8,6 %) és
mezőkövesdi (13,9 %), szerencsi (13,5%), szikszói (13,7%) kistérségben, a
Heves megyei füzesabonyi (14,1 %), a Nógrád megyei pásztói (11,8 %) és
rétsági (9,6 %) kistérségben.
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Az elmaradottság és a környezeti problémák egyik közös összetevője a
szennyvízkezelés megoldatlansága. Az Európai Unióba lépés feltételeként a
szennyvízelvezetés és kezelés programja megindult és fontos, hogy ez a
folyamat ütemesen haladjon előre, különösen az urbanizált térségekben,
valamint a vízbázis-védelem és a természetvédelem fontos területein (például
a rétsági és a zempléni kistérségekben).”
A megoldáshoz az is hozzátartozik, hogy az aprófalvas hegyvidéki
térségekben nem feltétlenül azt a megoldást kell erőltetni, ami abból áll, hogy
a kis falvak szennyvizét összegyűjtve hegyen-völgyön keresztül hatalmas
költséggel átszivattyúzzák térségi szennyvíztisztítókba, hanem a Nógrád
megye hegyvidéki falvaiban a szügyi minta nyomán terjedőben levő
modellhez hasonlóan kis helyi biológiai szennyvíztisztítókkal is el lehet érni a
kívánt eredményt; az így felszabaduló források pedig a helyi gazdaság
fejlődését szolgáló operatív településfejlesztési akciók megvalósítására
fordíthatóak.
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2.1.4. Gazdasági szerkezet
Az Észak-Magyarországi Régiót alkotó Nógrád, Heves és Borsod-AbaújZemplén megye ország GDP-jének 8,4 %-át termeli, ami egy főre vetítve az
ország átlagában csupán 66 %. A vállalkozói aktivitás alacsony – a
nagyiparból való átállás nehézségéből kifolyólag –, emellett az összes
vállalkozásnak csupán 9 %-a van jelen a térségben.
A térség elmaradottságának oka az elmúlt rendszerben domináns nehézipar,
gépgyártás, kohászat megszűnésében keresendő. (1)
Nem csak a rendszerváltás előtti időszak ipari termelése szűnt meg, hanem
az ezredforduló időszakára bezárt a térségben működő bányák túlnyomó
többsége is, ami tovább növelte a munkanélküliséget a középkorú és idősebb
munkavállalói korú korosztályban, az alacsonyabb szintű iskolai végzettséggel
rendelkezők körében.
A bányászatban és az iparban foglalkoztatottak száma radikálisan lecsökkent.
Mivel a munkanélkülivé vált emberek jelentős hányada a térség falvaiban él, a
munkanélküliség radikális megnövekedése nem csak a hagyományos
bányászati és ipari foglalkoztatási központokban
• Salgótarjánban,
• Ózdon,
• Miskolcon,
• Kazincbarcikán
okozott jelentős munkanélküliséget, hanem a községekben is.
A munkanélkülivé váló falusi lakosság részéről hirtelen megnövekedett
munkaerőkínálatot a mezőgazdaság törvényszerűen nem tudta felszívni,
hiszen

− egyrészt éppen azért jártak vidékről a közelebbi és távolabbi városokba
dolgozni, mivel az előző évszázad eleje és vége között lezajlott
társadalmi-gazdasági változások következtében a falusi lakosság
életmódja is teljes mértékben átalakult és a mezőgazdaságból élők aránya
néhány százalékra csökkent,

− másrészt mert a rendszerváltozással párhuzamosan a korábbi évtizedek
mezőgazdasági termelési rendszere is összeomlott és a munkaalkalmak
mennyisége a mezőgazdasági ágazatban is a korábbi töredékére
csökkent.
A korábbi termelőszövetkezeti rendszer szétesése és a kárpótlás után
kialakult kusza tulajdoni viszonyok között, a versenyképes termelésre
alkalmatlan birtokviszonyok, a szükséges tőke, illetve hitelfinanszírozási
háttér hiánya mellett – miközben a városi életmódhoz szokott középkorú és
fiatalabb vidéki generáció tömegeiből már kiveszett az a szakismeret,
amellyel elődeik még rendelkeztek – az Európai Unió minőségi követelményei
és versenyviszonyai mellett törvényszerű volt, hogy a falvak népességében
hirtelen megjelenő munkanélküli tömegnek még a töredékét sem tudta
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felszívni a mezőgazdasági foglalkoztatás és nehéz lenne elképzelni, hogy
ebben a tekintetben a jövőben kedvező változás állna be, mivel az említett
adottságokban nem várható fordulat.
Az említett folyamat lényegében az ország egészét jellemzi, az ÉszakMagyarországi Régió vizsgált határmenti térségében azért jelentkezik még
súlyosabb problémaként, mert itt – különösen a határmenti hegyvidéki
részeken – a mezőgazdasági termelés adottságai is jóval kedvezőtlenebbek,
mint az ország vagy a régió alföldi területin: rosszabb a talajminőség,
nagyobb az erózió, több a csapadék, kevesebb a napfény és alacsonyabb az
átlaghőmérséklet.
Ennek a társadalmi-gazdasági átalakulási folyamatnak a következményei
jelennek meg azokban a válságjelenségekben, amelyeket a 2.1.1. fejezetben
a népesség helyzetére vonatkozó statisztikai adatok tükröznek.
A 2.1.1. fejezetben alkalmazott speciális kritériumok tükrében kevésbé
kedvezőtlen helyzetűnek mutatkozó kistérségek viszonylag kedvező
mutatóiba – egyéb körülmények mellett – esetenként a mezőgazdasági
tevékenység kedvezőbb adottságai és jobb eredményei is belejátszanak

− Nógrád megye nyugati részén, a Rétsági kistérségben és részben a
Balassagyarmati kistérségben jelentős hagyományokkal rendelkező,
versenyképes bogyós gyümölcs termelés folyik,
− a Gyöngyösi kistérségben van a Mátraalja történelmi borvidéke,
− Eger és környéke az ország egyik legjelentősebb történelmi borvidéke.
Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy bár a Tokaji borvidék a Zemplén-hegység
déli lejtőin Tokajtól északra messze felnyúlik a Sárospataki kistérségbe és a
Sátoraljaújhelyi kistérségbe, ennek pozitív hatása nem mutatkozik az említett
területek népességének helyzetét tükröző mutatókban – annak ellenére, hogy
az európai és a világpiacon a tokaji a legismertebb és a legelismertebb
magyar bor.
Mindebből az következik, hogy belátható időtávban a piaci alapon történő
mezőgazdasági foglalkoztatásra nem nagyon lehet számítani a határmenti
térség társadalmi-gazdasági problémáinak és munkanélküliségének jelentős
mértékű enyhítésében.
A XX. század folyamán lezajlott történelmi léptékű életmód-változás
következtében, a mezőgazdaság adott helyzetében, a bányászat
tulajdonképpeni megszűnése után a vizsgált határmenti térség nagy részében
ipari foglalkozású, jelentős arányában alacsony iskolai képzettségű, nagy
számú és arányú népesség foglalkoztatásának javítása nem várható reálisan

− a mezőgazdaságtól: problémái bemutatásra kerültek;
− a bányászattól: gyakorlatilag megszűnt;
− a magasabb szintű iskolai végzettséget feltételező, piaci és nem piaci
szolgáltatások szférájától;
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vagyis kizárólag az ipari, építőipari vállalkozási tevékenység fejlődése révén
keletkező új munkahelyektől remélhető.
A szolgáltatások az iparhoz hasonló súlyt képviselnek a foglalkoztatottak
ágazatok szerinti megoszlása tükrében, a tanulmány szövege azonban maga
hívja fel a figyelmet arra, hogy a szektoron belül a közszféra (az állam és az
önkormányzat) súlya meghatározó a közigazgatás, az oktatás és az
egészségügy révén, mely területeken Nógrád megyében a foglalkoztatottak
9-9 %-os arányú része és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is hasonló
hányada dolgozik, melyektől Heves megye csak annyiban tér el, hogy a
három nem piaci szolgáltatási ág közül kiemelkedik az oktatás. (1)
Az említett tényeket összevetve azzal a körülménnyel, ami az egyes térségek
részletesebb helyzetelemzésében∗ tárul fel, és amely szerint a jelentős
részben a szolgáltatások területén működő mikrovállalkozások túlnyomó
többsége önfoglalkoztató kényszervállalkozás, látható, hogy a piaci
szolgáltatások csak a foglalkoztatottak nagyon kis hányadának
foglalkoztatását biztosítják a vizsgált határmenti térségben. Ebből legalább az
alábbi két következtetés adódik:
1. a piaci szolgáltatási szektor fejlődésétől biztosan nem lehet várni a 2.1.
fejezetben részletesen feltárt súlyos foglalkoztatási problémáknak nem
hogy a megoldását, de a számottevő mértékű enyhítését sem;
2. ha a vizsgált határmenti térség népességének fizetőképes kereslete csak
ilyen kis mértékű és arányú piaci szolgáltatási szektort tud eltartani, akkor
ennek a szektornak a fejlődése nyilván akkor indulhat meg a fentieket
figyelembe véve, ha növekvő fizetőképes lakossági keresletet
eredményezve
− fejlődik az ipar-építőipar,
− fejlődnek a közszféra nem piaci szolgáltatásai,
− a piaci szolgáltatási szektoron belül fejlődésnek indul egy olyan ág,
amely nem a helyi lakosság pillanatnyi fizetőképes keresletére épül.
Az 1. következtetés megerősíti azt a korábbi megállapítást, hogy nagy számú
új munkahely nem remélhető mástól, mint az ipari, építőipari tevékenység
fellendülésétől.
A 2. következtetés első gondolata ugyanezt a felismerést erősíti, a második
viszont a jelenlegi körülmények között valószínűleg nem tartozik a realitások
világába, hiszen a közalkalmazotti, köztisztviselői szféra által egészében
képviselt fizetőképes kereslet jó ha szinten tud maradni a pénzügyi szigor
politikájának jelenlegi, illetve rendszeresen visszatérő körülményei között.

∗

A Szécsényi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja: Stratégia; Operatív Fejlesztési Program
A Bátonyterenyei kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja: Stratégia; Operatív Fejlesztési Program
Közös szlovák-magyar urbanisztikai tanulmányterv a határon átnyúló Neogradiensis Eurorégió fejlesztésére
A Banská Bystrica (Besztercebánya) és Nógrád megyékre vonatkozó három nyelvű tanulmányterv összefoglaló
dokumentuma, különös tekintettel Luceneč-re (Losonc) és Salgótarjánra

Városfejlesztési stratégia és az operatív városfejlesztés programja Fülek operatív városfejlesztése érdekében
Előzetes városfejlesztési akcióterv a füleki történelmi városmag rehabilitációjára és fejlesztésére
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A 2. következtetés 3. gondolata a helyi gazdaság fejlődésének egy lehetséges
új perspektíváját jelenti.
A térségen kívülről érkező fizetőképes kereslet bevonásába a helyi
szolgáltatások fejlődésének finanszírozásába jelenthetné elvileg a
kereskedelmet is, ha lenne ehhez jelentős helyi termék vagy tudás, illetve ha a
térség a világgazdaság olyan artériái mentén vagy csomópontjaiban
helyezkedne el, ahol ez értelmezhető. Ez azonban nem így van – éppen ezért
kell a tárgyalt válságjelenségekkel foglalkozni, ezt a formális logikai úton
adódott gondolatot tehát azonnal el is lehet vetni.
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2.2. KIHÍVÁSOK ÉS TÉTEK A SZLOVÁK OLDALON
A szlovák oldalra
információkkal:

vonatkozóan

az

alábbi

forrásokból

rendelkezünk

•

az 1. fejezetben említett, a MEH Területrendezési Főosztálya megbízásából
a VÁROSFEJLESZTÉS RT. és a szlovák minisztérium megbízásából az
AUREX által közösen kidolgozott, Losonc és Salgótarján térségére
összpontosító Urbanisztikai Tanulmánytervből, amely a szlovák oldal
tekintetében jelentős mennyiségű információt tartalmazott a jelen
tanulmányban vizsgált magyarországi határmenti térséggel szomszédos
Besztercebánya megyére és annak határmenti járásaira (a magyarországi
kistérségekhez hasonló szintű területi közigazgatási egységek)
vonatkozóan, hivatkozási jele a továbbiakban SLUT;

•

a Szlovák Köztársaság Területfejlesztési Koncepciójából (2001.), amelyet
az AUREX dolgozott ki és bocsátott a fenti munkához rendelkezésünkre
szlovákul, és amelyet a nyelvi korlátok miatt jelen tanulmány keretei között
csak a legfontosabb néhány összefüggésre összpontosítva, korlátozottan
tudtunk felhasználni, hivatkozási jele a továbbiakban: KURS 2001.,

•

a VÁTI Kht. által kidolgozás alatt álló Szlovák-Magyar Határmenti
Tanulmányterv, amelynek térképi állományából a VÁTI tervezője a VÁTI
logójával jelölt mellékelt kartogramokat bocsátotta rendelkezésünkre 2004.
november 19-én.

Bár említett információs bázisunk eltérő részletezettségű a határmenti szlovák
térség egyes térségei tekintetében és mélységében is bizonyos korlátoktól
szenved munkánk szűkös keretei és az említett körülmények miatt, ahhoz
bőségesen elégséges, hogy a lényeget és a legfontosabb összefüggéseket
meg lehessen ismerni belőle.
A további részletezést a vizsgálat kiterjesztésével és elmélyítésével a VÁTI
részére a szlovák fél által a kormányközi együttműködés keretében,
elektronikus formában átadott információs bázis elemzésével tudnánk
elvégezni egy következő munkaszakaszban.
2.2.1. A népesség és településrendszer jellemzői és fejlődésének dinamikája a
határon átnyúló térségben
Általános jellemzők
A vizsgált magyar régió és határmenti térség Szlovákia Besztercebánya
megyéjével és Kassa megyéjével szomszédos, amelyek népessége –
662.121 fő és 799.012 fő – összesen 1.428.133 fő, Szlovákia
össznépességének több mint negyed része, 26,5 %-a.
Az INTERREG III A célterületeként az említett szlovák megyék annak az
Észak-Magyarországi Régióval határos Kelet-Szlovákiának a részét képezik,
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amelyet a Besztercebánya megye és Kassa megye Eperjes megyével együtt
alkot.
Mivel az EU-politikák léptékében az Észak-Magyarországi Régióval határos,
említett kelet-szlovákiai térség egy összefüggő területi tömböt alkot, a
fejlesztési
lehetőségek
megfogalmazásának
megalapozását
célzó
vizsgálatokban indokolt bizonyos témakörökben az említett szlovákiai térség
egészére kitekinteni a rendelkezésünkre álló keretek korlátai között, azok
szűkössége ellenére is.
A két határmenti megyén belül a szűkebb vizsgálat tárgyát képező szlovákiai
határ menti térséget az alábbi – az európai uniós belső határral közvetlenül
szomszédos vagy ahhoz nagyon közeli – járások területe képezi, a magyar
oldal vizsgálati területlehatárolásának logikájához hasonlóan:
• Nagykürtösi járás,
• Losonci járás,
• Poltári járás,
• Rimaszombati járás,
• Rőcei járás
Besztercebánya megyéből, valamint a
• Rozsnyói járás,
• Kassai járás és
• Tőketerebesi (Trebisov) járás
Kassa megyéből.
A kis- és közepes városok meghatározó szerepe a régió településrendszerében
Ugyanazt az elemzést a statisztikai adatok alapján nem tudtuk elvégezni, mint
a magyar oldalra vonatkozó azonos című alfejezetben, mivel a szükséges
szlovákiai statisztikai adatok nem álltak rendelkezésünkre és megszerzésük
messze meghaladta volna jelen tanulmányunk kereteit.
A Losonc/Salgótarján Urbanisztikai Tanulmányterv Szlovákiára vonatkozó –
és a szlovák kollégák által kidolgozott része – azonban számos ide tartozó
lényeges adatot és információt tartalmaz, amelyek néhány közismert
lényeges tény és összefüggés figyelembe vétele mellett világos képet adnak
a kis- és közepes városok jelentőségéről a határon túli szlovákiai területek
tekintetében is.
Az említett Urbanisztikai Tanulmánytervből – amely elsősorban
Besztercebánya megyével foglalkozott és annak határmenti térségére
összpontosított, de néhány esetben kitekintett a szomszédos térségek, így
Kassa megye némely adottságára is – a következőket lehet megtudni.
2001-ben elkészült a Szlovák Köztársaság Területfejlesztési Koncepciójával –
a már említett KURS 2001-el – összhangban a Szlovák Térfejlődési
Perspektíva (SSDP), amelyben meghatározták a településrendszer
fejlődésére vonatkozó alapelveket. Ezek szerint a településrendszer egy
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településközpontokból, települési pólusokból, fejlődési tengelyekből, valamint
kisebb vidéki és városi településekből felépülő hálózat.
A Szlovák Tárfejlődési Perspektíva felfogásában a fejlődési tengelyek mentén
elhelyezkedő – településközpontként vagy fejlődési pólusként megnevezett
kis- és közepes városok – a regionális fejlődés nyilvánvaló motorjaiként
jelennek meg.
Ennek a rendszernek az elemei Besztercebánya megyében a következők:
Településközpontok
Az SSDP 2001 a saját városok, valamint környező területeik szolgáltatási
lehetőségei alapján javasolt települési központokat, jelentőségüket kiemelve.
A városi lakosság száma szintén meghatározó tényező. Az említett alapokon
a központokat öt csoportba sorolták. Besztercebánya megyében az alábbi
településközpontok öt csoportját hozták létre:
•

I. csoport (nemzetközi jelentőségű): Besztercebánya,

•

II. csoport, 1. alcsoport (országos jelentőségű): Zólyom, Losonc,

•

II. csoport, 2. alcsoport (régiókon túlmutató jelentőségű): Brezno,
Rimaszombat,

•

III. csoport, 2. alcsoport (regionális jelentőségű): Selmecbánya, Gyetva,
Rőce, Nagykürtös,

•

IV. csoport: Dudince (Gyűgy), Hnústa, Korpona, Poltár, Ság

•

V. csoport: Jolsva, Kékkő

Fejlődési pólusok
A fejlődési pólusok a domináns központokkal fenntartott kölcsönös
kapcsolatokon alapuló település-sűrűsödéseket jelentik. Ezek a területi
fejlődés gyorsítói. Az SSDP 2001-ben a fejlődési pólusokat az alábbi szintek
szerint csoportosították:
•

I. szint: Besztercebánya - Zólyom,

•

II. szint: Losonc - Rimaszombat,

•

III. szint, 1. csoport: Nagykürtös,

•

III. szint, 2. csoport: Selmecbánya, Ság, Tornalja.

Fejlődési tengelyek
A fejlődési tengely a település fejlődésének irányába esik és öszeköti az
önálló települési pólusokat és a központokat. Ezeket a következő szintekre
lehet osztani:
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•

I. szint: dél-szlovákiai fejlődési tengely: Zólyom – Losonc / Fülek /
Salgótarján – Rimaszombat - Kassa,

•

II. szint: dél-szlovákiai fejlődési tengely: Érsekújvár – Ság - Losonc,

•

III. szint:

−
−
−
−

Murányi (Tornalja – Nagyrőce – Tisovec),
Rimai (Rimaszombat – Tisovec – Brezno),
Cseresi (Fülek – Rimaszécs)
Korponai (Ság – Korpona – Zólyom)

A csatlakozó Kassa megye Kassáig terjedő részén az idézett anyag szerint
− nemzetközi jelentőségű településközpont: Kassa,
− III. szint, 1. csoportba tartozó (Nagykürtössel azonos szintű fejlődési
pólus): Rozsnyó,
− az I. szintű dél-szlovákiai fejlődési tengely Rimaszombat és Kassa
között áthalad Rozsnyón.
Azon túl, hogy a Szlovák Területfejlesztési Perspektíva evidenciaként kezeli,
hogy az említett városok a térségi fejlődés motorjai, Besztercebánya megye,
Kassa megye és Eperjes megye városai jelentőségének megítéléséhez
hozzátartozik az a lényeges tény is, hogy ezek a városok egy olyan nagy
sűrűségű városhálózatot alkotnak, amelynek egyes elemei az Európai Unió
részét képező mai Szlovákia és Magyarország legrégibb és leghosszabb
ideig háborítatlanul virágzó felvidéki városai (hogy csak a legismertebbeket
soroljuk: Selmecbánya, Körmöcbánya, Besztercebánya, Zólyom, Fülek,
Rozsnyó, Kassa, Eperjes, Bártfa, Ólubló, Késmárk, Lőcse, Igló, stb.),
csakúgy, mint Nyugat-Szlovákia történelmi városai.
A mai Kelet-Szlovákia déli határmenti térségében elhelyezkedő egykori
végvárak védelmében megmaradt történelmi városok és építészeti örökségük
csakúgy, mint a védelmüket biztosító és a török által nagyobb arányban
elpusztított magyarországi várak (Drégely, Balassagyarmat, Szécsény, Salgó,
Eger, Sirok, Diósgyőr) ennek a felbecsülhetetlen értékű európai építészeti
örökséget megtestesítő városhálózatnak a déli előterét alkotják.
Az említett városi és építészeti örökség nem csak az európai közösségé,
hanem az egész civilizált világé is, hiszen közülük kettőt – Selmecbányát és
Bártfát – felvettek az UNESCO Világörökség jegyzékére.
A szlovák statisztikai hivatal adatainak a magyar oldalra vonatkozó részhez
hasonló részletes elemzése nélkül is nyilvánvaló tehát a KURS 2001, az
SSDP, valamint a városhálózat történelmi értéke tükrében, hogy a kis- és
közepes városok a határ túlsó oldalán legalább ugyanolyan fontos szerepet
játszanak térségeik fejlesztésében, mint a magyar oldalon.
A következő fejezetek nyilvánvalóvá teszik, hogy a városok szerepe térségeik
gazdasági-társadalmi problémáinak megoldása szempontjából – mivel ezek a
problémák a magyarországiaknál sokszor még súlyosabbak – szintén
legalább ugyanolyan mértékben fontos és megkerülhetetlen, mint a magyar
oldalon.
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A népesség alakulása
A vizsgált határmenti térségben 1990/1991-2001 között csak a Kassai
járásban mutatkozik nyilvánvaló népesség-növekedés. Az összes többi járás
népessége jelentős mértékben fogyott (-3 és -7 % közötti arányban), vagy
stagnált (a változás max. ± 2 %). Az említett jelentős népességfogyás a
Nógrád megyével szomszédos járásokban történt – a Nagykürtösi, a Losonci
és a Rimaszombati járásban – és így a határon átnyúló folytatódását képezi a
szintén fogyó népességű Balassagyarmati kistérség (-1,4 %), Pásztói
kistérség (-3,5 %), Szécsényi kistérség (-1,4 %), Salgótarjáni kistérség
(-5,5 %), Bátonyterenyei kistérség (-4,4 %), Ózdi kistérség (-4,7 %),
Pétervásárai kistérség (-6 %) alkotta összefüggő területi tömbnek.
Eközben a vizsgált szlovákiai határmenti térségben is jelen vannak
ugyanazok az általános problémák, amelyek az egyes magyarországi
kistérségek népességében regisztrálható enyhe növekedés magyarázatát
adták: a további statisztikai adatok itt is a halmozottan hátrányos helyzetű, a
tartós munkanélküliség és a mély szegénység problémáival nagy arányban
sújtott, integrálódási problémákkal küszködő, létfenntartását segélyekből és
szociális támogatásokból biztosító, az átlagnál gyorsabban reprodukálódó
társadalmi réteg nagy arányú jelenlétét tükrözik.
A vizsgált határmenti térségben ugyanis kiugróan a legmagasabb a
munkanélküliek aránya nem csak Szlovákián belül, hanem Besztercebánya
megye és Kassa megye összefüggő területének egészét tekintve is:
•

a legmagasabb (33-38 %) a Nógrád megyével határos Nagykürtösi és
Rimaszombati járásban, valamint az utóbbival szomszédos Rőcei
járásban, továbbá a vizsgált határmenti térség keleti szélén a
Tőketerebesi járásban, és

•

ettől csak néhány százalékponttal marad el az összes többi járásban,
amelyek mindegyikében 24-33 % közé esik a munkanélküliek aránya az
aktív népesség százalékában.

A súlyos munkanélküliség területe tehát egy határon átnyúló összefüggő
tömböt alkot, amelybe mindkét oldalon beletartoznak az európai uniós belső
határral közvetlenül szomszédos járások és kistérségek.
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya hasonló helyzetképet mutat, mely
szerint a probléma a Nógrád megyével határos Nagykürtösi járásban (a nem
aktív népesség aránya 53-58 %) a legnagyobb és a Losonci járásban (a nem
aktív népesség aránya 49-53 %), a Rimaszombati járásban (a nem aktív
népesség aránya 49-53 %), valamint a velük határos Rőcei járásban (a nem
aktív népesség aránya 49-53 %) is jelen van, miközben Pozsony és
Nagyszomban megyében, valamint Besztercebánya járásban a nem aktív
népesség aránya 38-49 %.
A természetes szaporodás negatív értékeket mutat Losonc, Poltár, Rőce és
Nagykürtös járásokban. Csupán Rimaszombat járásban észlelhető pozitív
érték, így az általános irány a csökkenés akkor is, ha alacsony mértékű.
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Az általános tendenciától eltérő növekedés Rimaszombat járásban és a kis
mértékű csökkenés más határmenti járásokban, amelyek mindegyike a
halmozottan hátrányos helyzet ismertetőjeleit mutatja, a nagy számú és egyre
jelentősebb arányú, halmozottan hátrányos helyzetű roma népesség
jelenlétére utal, ugyanúgy mint a határ magyar oldalának adatai.
Ezt erősíti meg, hogy a Losonc/Salgótarján Urbanisztikai Tanulmányterv
SWOT-elemzésében a szlovák tervezők az emberi erőforrások, demográfiai
jellemzők témakörében a gyengeségek között szerepeltették a következőket:
•

„Magas az alacsony képzettségű cigány lakosság aránya.”

•

„Alacsonyabb státuszú
munkanélküliség.”

életszínvonal

a

régióban,

magas

arányú

Ugyanezt a helyzetképet támasztja alá, hogy a vizsgált határmenti térség
keleti szélén, Tőketerebesen tört ki néhány éve a cigány lakosság éhséglázadása, amely erőszakkal került elfojtásra.
A hátrányos helyzetet jelző alacsony gazdasági aktivitás másik kritériuma az
ipari és építőipari foglalkoztatottak magas – 30 %-ot meghaladó – aránya.
Ez a kritérium jól érzékelhetően teljesül a Nógrád megyével határos,
összefüggő területi tömböt alkotó Losonci, Poltári és Rőcei járásban és az
összes többiben is alig marad el a határértéktől.
A magyar oldal vizsgálata során alkalmazott európai uniós speciális kritériumrendszer tükrében folytatva az áttekintést, látható, hogy
•

a munkanélküliség magas szintje,

•

az alacsony gazdasági aktivitás,

•

a romák nagy száma és aránya

mellett további kritériumok vizsgálatának eredményei is a térség hátrányos
helyzetét mutatják.
A szegénység és kirekesztés magas szintje
A kritérium vizsgálatához az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma áll
rendelkezésre. Ez az adatsor még a határmenti térség halmozottan hátrányos
helyzetű magyar kistérségeiben is sokkal kedvezőtlenebb képet mutat. A
vizsgált szlovákiai határmenti térség összefüggő területi tömböt alkot abban a
tekintetben, hogy az 1000 főre jutó személygépkocsik száma mélyen a 200
szgk/1000 lakos határérték alatt van: kettő kivételével az összes járásban 78129 szgk/1000 lakos közé esik, és az említett kettőben is csak 130-164
szgk/1000 lakos.
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Alacsony iskolázottság
A Losonc/Salgótarján Urbanisztikai Tanulmányterv SWOT analízise a
gyengeségek között megállapítja, hogy kedvezőtlen a lakosság képzettségi
struktúrája Besztercebánya megye déli határmenti járásaiban.
Ebben a tekintetben az említett határ menti szlovák járások egy határon
átnyúló összefüggő területi tömböt alkotnak a magyar oldal Szécsényi,
Bátonyterenyei, Ózdi és Pétervásárai kistérségeinek területével.
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2.2.2. Építészeti örökség, környezet-, természet- és tájvédelem
A vizsgált szlovákiai megyék és déli határmenti térségük nem csak Szlovákia,
hanem Közép-Európa tekintetében is a leggazdagabb területek egyikét
jelentik az építészeti örökség és a védett természeti értékek szempontjából.
A hozzájuk csatlakozó magyarországi területekhez hasonlóan a strukturális
válság egyetlen kedvező hozadékaként az könyvelhető el, hogy mivel a
hagyományos nehézipari központok termelése Kassa kivételével a töredékére
csökkent, az ipari levegőszennyezés minimális a nyolcvanas évekéhez
képest. A levegő minőségének radikális javulása így itt is elősegítheti, hogy a
gazdag kulturális örökség és a sok védett természeti terület a turizmus
tudatos fejlesztésével méltó hasznosításra kerülhessen.
Nagy kiterjedésű védett természeti területek
Besztercebánya, Kassa és Eperjes megye nagyon gazdag faunával és
flórával rendelkezik, változatos domborzatú hegyvidéki tájain számos jelentős
védett természeti terület található, amelyek közül a legismertebb a MagasTátra.
Az Észak-Magyarországi Régió területével határos, az INTERREG III A
célterületét képező, említett összefüggő kelet-szlovákiai térség legmagasabb
szintű elismertségnek örvendő területe azonban a térségnek éppen a déli,
magyar határ menti szélén helyezkedik el, mégpedig egy határon átnyúló
szlovák-magyar védett terület részeként, amelyet felvettek az UNESCO
Világörökésg listájára: a Gömör-Tornai Karszt (Slovensky Kras a Rozsnyói
járás és a Kassai járás területén) és barlangjai, amelyek összefüggő
rendszert alkotnak az aggteleki cseppkőbarlanggal.
A határon átnyúló térség másik határon átnyúló védett természeti területe a
Cseres hegység Tájvédelmi Körzete a Losonci járásban, amely a magyar
oldalon a Medves-hegység Tájvédelmi Körzetében folytatódik, és ahol a
határtól néhány lépésre látható a somoskői vár alatti bazalt „vízesés” és a
kőtenger holdbéli tája.
A harmadik határon átnyúló védett természeti terület a Zempléni Tájvédelmi
Körzet Szlovákiában és hosszan elnyúló folytatása északi irányban a Kassai
járás keleti szélén.
Az említett hárommal gyakorlatilag ki is merül azoknak a hivatalosan védetté
minősített természeti területeknek a sora, amelyek nagy kiterjedésű
összefüggő egységet alkotnak a szlovák-magyar határ két oldalán.
A másik kettő kisebb kiterjedésű, illetve speciális helyzetű terület Nógrád
megyében:

− maga az Ipoly-völgy az Ipollyal Hont és Ipolyszög között, amely a DunaIpoly Nemzeti Parkból az Ipolyra eső rész, ahol a folyó maga az európai
uniós belső határ,
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− a másik az Ipolytarnóci Ősleletek Természetvédelmi Területe, amely a
határ túloldalán folytatódik és amely ugyan kiterjedésére nézve kicsi,
tudományos jelentőségét és idegenforgalmi vonzerejét tekintve viszont
annál fontosabb.
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Gazdag építészeti örökség
A gazdag építészeti örökségről már volt szó érintőlegesen a
településrendszerrel foglalkozó alfejezetben. Ott azért kellett vele foglalkozni,
mert Kelet-Szlovákia és a vizsgált határmenti térség mai városhálózatának
elemei a középkorban jöttek létre, itt alakult ki a Kárpát-medence legfejlettebb
városhálózata, amelynek gazdag városai nagyrészt megmenekültek a török
befolyásától és pusztításától, így a XVI., XVII. században is folyamatosan
meg tudták tartani gazdasági erejüket, az erre épülő fejlett társadalmigazdasági viszonyokat és a nyugati civilizációt.
A Felvidék hatalmas erődítményei, a magyar gótika és a pártázatos
reneszánsz építészeti emlékei, valamint a térség városi öröksége olyan
értéket képvisel, amely európai és világviszonylatban is kiemelkedik. A
középkori Magyarország városi építészeti emlékei közül Selmecbánya és
Bártfa, várai közül Szepes vára szerepel az UNESCO Világörökség listáján.
Selmecbányán és Bártfán kívül Szlovákiában egy kulturális örökség került a
világörökség listára – a vlkolineci népi építészeti emlékek – a középkori
Magyarország városi örökségéből pedig nincs más vidéki városi építészeti
örökség, ami a Világörökségbe tartozna. Kassa, Eperjes, Bártfa, Késmárk és
Lőcse középkori gótikus templomainak szárnyas oltárai, köztük Lőcsei Pál
mester művei az európai képzőművészet olyan remekei, amelyek a gótika
hazájából, Franciaországból és Flandriából érkező turisták érdeklődésére is
joggal tarthatnak számot. Ez az a háttér, amely előtt a vizsgált határmenti
térség nem kevésbé értékes építészeti öröksége feltárul a határ felől.
Bár a határmenti térségben fekvő városok jobban ki voltak téve a
pusztításnak, számos jelentős érték megmaradt. Közülük kiemelkedik a füleki
vár, amelynek történelmi jelentőségéhez csak az egrié hasonlítható. Tőle
nyugati és keleti irányban számos vár, várkastély és várrom helyezkedik el.
Legközelebb Ajnácskő romjai és Somoskő vára, amely Salgó várával együtt a
füleki várat védő erődrendszer része volt. A közelebbi térségben található
Gács, Kékkő, Divény, Csábrág, Bozók. Távolabb a romjaiban is impozáns
Torna vára őrzi a Budáról Füleken és Rozsnyón át Kassára vezető utat,
amelynek közelében – az európai uniós belső határtól alig több mint 10 km-re,
Rozsnyó mellett – emelkedik Krasznahorka várkastélya, amelyet a füleki vár
legendás kapitánya Bebek Ferenc családja emelt a XIII. század második
felében és amely 1575-től az államosításig az Andrássy család otthona volt. A
gondosan karbantartott épület ma Szlovákia egyik leglátványosabb vára. Tőle
északra kevesebb mint 10 km-re áll az Andrássyak betléri kastélya, amely az
1800-as években kapta mai alakját és épségben megmaradt különleges
értékű könyvtárával, valamint hatalmas angolparkjával Szlovákia egyik
legszebb és leglátogatottabb műemlék kastélya, amely műemléki értékét és
turisztikai vonzerejét tekintve magyarországi viszonylatban a fertődi
kastélyhoz hasonlítható; Krasznahorka várához hasonló érték a török
pusztítás miatt nem maradt Magyarország területén.
Az európai építészeti örökség említett értékei jól érzékeltetik a vizsgált
határmenti térség építészeti örökségének gazdagságát. Szűkre szabott
kereteink között nem tárgyalhattuk részletesebben az egyes emlékeket és
nem térhettünk ki ennek a városi építészeti örökségnek olyan közismert
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példáira sem, mint Rozsnyó vagy Kassa középkori városmagja, illetve a
kassai Szent Erzsébet dóm, amely a magyar gótikus építészetnek talán a
legnagyobb szabású és értékű emléke. Nem foglalkozhattunk a kulturális
örökség olyan fontos részeivel sem, mint a kassai dómban nyugvó II. Rákóczi
Ferenc emlékhelye, Márai Sándor Kassához fűződő emlékezete, vagy
Mikszáth, Madách és Balassi Bálint emlékhelyei az Ipolytól északra.
Az mindenesetre biztos, hogy ha létezik a kulturális turizmusnak jövője az
Európai Unióban, akkor a jelen munka tárgyát képező határon átnyúló
térségnél és a szerves folytatását képező északabbi kelet-szlovákiai vidéknél
nagyobb értékű kulturális örökséget hordozót keresve is keveset lehet találni
a frissen csatlakozott EU-tagországok területén. Legfeljebb NyugatSzlovákiában.
Az Észak-Magyarországi Régió térsége, amely Északnyugat-Dunántúl
térsége után Magyarország európai építészeti örökségben leggazdagabb
nagyobb kiterjedésű vidéke, az európai uniós belső határon át törés nélkül
folytatódik északi irányban – mindössze azzal a változással, hogy a határon
túl még jobban megmaradt –, hogy a vizsgált határmenti térségtől északra
fokozatosan átmenjen egy olyan összefüggő térségbe, ahol a közép-európai
városi építészeti örökség jelentős arányban világörökséget képező,
világviszonylatban is kiemelkedő színvonalú, sűrű hálózata található.
A természeti környezet védelmével kapcsolatban szokás a nemzetközi
környezetvédő szervezetek és az Európai Unió részéről annak a divatos
szólamnak a hangoztatása, hogy a levegőszennyezés nem ismer határokat.
Szerencsére ez nem csak ilyen negatívumokkal van így: a kulturális,
gazdasági és történelmi szempontból összetartozó térségben a közös
történelem ezer éve alatt kifejlődött európai építészeti örökség sem ismeri az
országhatárokat.
Különösen nem azokat, amelyek nem léteztek kialakulása idején és
különösen nem az Európai Unión belül.
Következésképpen az európai építészeti örökség, amelyet a határ két oldalán
feltártunk és bemutattunk, nyilvánvalóan és minden vitán felül a két EU
tagország határon átnyúló közös építészeti öröksége.
Ennek a kulturális és építészeti örökségnek a vizsgált határmenti térségben
három különlegesen intenzív sűrűsödése van térszerkezeti szempontból:
•

a határon átnyúló Neogradiensis Eurorégióban Fülek és az Ipoly-völgy
városai, várai, kúriái Balassi, Madách, Mikszáth emlékhelyei: Kékkő,
Nagykürtös, Losonc, Alsó-Sztregova, Somoskő, Ajnácskő, stb.,

•

Rozsnyó középkori városmagja Krasznahorka várával és a Betléri
kastéllyal,

•

Kassa történelmi városmagja, gótikus dómja és Márai Sándor szellemi
öröksége.
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2.2.3. Közlekedés és műszaki infrastruktúra∗
Közúti közlekedés
A közlekedési rendszer jelenlegi helyzetének vizsgálatát és a fejlesztésére
irányuló szándékokat tartalmazzák az alábbi dokumentumok:
1. Az autópályák és gyorsforgalmi utak országos fejlesztési programja (a
Szlovák Köztársaság Kormánya által jóváhagyva 2001. februárjában),
2. „Javaslat a Szlovák térszerkezet fejlesztési elképzeléseire, 2001”
3. Ágazati Működési Terv (Közlekedésfejlesztés)
4. Besztercebánya megye regionális működési fejlesztési terve
5. Kassa megye regionális működési fejlesztési terve
Főúthálózat
•

I/50 Zólyom – Losonc – Tornalja – Kassa – észak-nyugatról tart délkeleti
irányba a vizsgált területen keresztül, az európai úthálózat része (E571),
kapcsolatot biztosít egy TINA-folyosóhoz (E77), az (1) pontban említett
dokumentumban R2 gyorsforgalmi útként javasolt,

•

I/71 Nagykürtös – Losonc – Fülek – Siatorská Bukovinka – a magyar
határon helyezkedik el, Losonc régiójának főösszekötő útvonala a vizsgált
terület magyar oldalához,

•

I/75 Léva – Nagykürtös – Losonc, Szlovákia délnyugati részét köti össze a
vizsgált területtel és a javasolt „Déli közúti folyosó” nyomvonalában
fekszik, amelyet az (1) pontban említett program gyorsforgalmi útként
javasol kiépíteni.

Mellékúthálózat

∗

•

II/527 Ipelské Preselany (Ipolypereszlény) – Nagykürtös, a vizsgált terület
nyugati részének összeköttetését biztosítja Magyarországgal, a (2) pont
szerinti dokumentumban régiók közötti jelentőségű közlekedési
tengelyként szerepel,

•

II/585 Potor – Dolná Strehová – Losonc, regionális jellegű, Losonc
kapcsolatát biztosítja a délnyugati országrésszel, a magyar határral
párhuzamosan
haladó
nyomvonalon.
Magában
hordozza
a
Magyarországgal való kapcsolat visszaállításának lehetőségét,

VÁROSFEJLESZTÉS RT. – SLUT alapján
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•

II/594 Losonc – Kalonda – a magyar határon helyezkedik el, egy további
lehetséges összeköttetés visszaállítására van lehetőség a kérdéses terület
magyar oldalával,

•

II/595 Losonc – Poltár, Losonc összeköttetését biztosítja a vizsgált terület
észak-keleti oldalával.

Kassa megye közúti közlekedésének nyugat-kelet irányú gerincét a már
említett I/50 számú nemzetközi főút képezi, amelyet Kassánál keresztez a
Miskolc-Eperjes főútvonal és amelyből leágazik Rimaszombat és Rozsnyó
között Tornaljánál a Putnok-Kazincbarcika-Miskolc főút, Tornaváraljánál pedig
a Hídvégardó-Szendrő-Edelény-Miskolc főút Magyarország, valamint a 67-es
számú főút Rozsnyónál Betléren keresztül Poprád, továbbá Szepsinél a
Szomolnokon keresztül vezető összekötő út Eperjes felé északi irányban
Vasúti közlekedés
A vizsgált terület vasúti főfolyosója az N160 számú, Zólyom-Kassa vonal,
amely a füleki vasúti csomópontban találkozik a Hatvan-Salgótarján-Fülek
vasúttal. Ez egy másodrendű vasútvonal és az elképzelések szerint az AGTC
paramétereinek megfelelően fogják átépíteni. Fönnáll annak is a lehetősége,
hogy a TINA-hálózat részévé váljon. Igény van a korszerűsítésére.
Vízi közlekedés
A vizsgált területen nem jellemző, az Ipoly nem hajózható.
Légi közlekedés
A térségben nemzetközileg is jelentős repülőtér található Kassa mellett.
Kombinált közlekedés
A kombinált közlekedés jelenleg nem fejlett eléggé. A legközelebbi regionális
jellegű kombinált közlekedési terminál (intermodális csomópont) Zólyomban
található. Nemzetközi jelentőségű intermodális csomópont kiépítése Kassán
várható. Az N160 útvonal AGTC hálózathoz való tervezett kapcsolását
figyelembe véve, lehetőségként merül fel egy regionális jelentőségű
intermodális csomópont kiépítése Losoncon.
Régiók közötti kapcsolat
Közlekedés
Közúti közlekedés
Az I/71 út jelenti a fő kapcsolatot a határon keresztül, a vizsgált terület
mindkét oldalának fő településeit kapcsolja össze (Losonc-Fülek-Salgótarján).
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A (2) pontban említett dokumentumnak megfelelően és a kérdéses terület
fejlesztését figyelembe véve, meg kell vizsgálni a gyorsforgalmi úttá való
kiépítés lehetőségét.
A határon átvezető főútkapcsolaton, az I/71 úton kívül a II/594 számú,
Losoncot Magyarországhoz kapcsoló útvonal is megvizsgálható új
határátkelőként.
A nyugat-keleti irányba építendő „Déli közúti közlekedési tengely új közúti
kapcsolatot
létesítene
Magyarországgal,
több
határátkelőhely
megvalósítására is sor kerülhet.
Vasúti közlekedés
Az N160 számú vasútvonal, amely a vizsgált terület fő vonala, biztosítja a
vizsgált terület szlovák részének kapcsolatát a nemzetközi főhálózattal.
Magyarországhoz az összeköttetést az I/71 közúttal párhuzamosan N164
számú Fülek-Salgótarján-Hatvan vasútvonal jelenti és így kialakult a vizsgált
területen egy multimodális közlekedési tengely. A Losonc és Szécsény
közötti, II/594 sz. közúttal párhuzamosan haladó N161 sz. vasútvonal
melléknyomvonal. Erről feltárható Nagykürtös területe és a vizsgált terület
magyar oldalához köthető.
Losonc közlekedési csomóponti szerepét erősítené, ha újjáépítésre kerülne
az Ipolyság és Drégelypalánk között felszedett vasúti pálya és korszerűsítésre
kerülne a Drégelypalánk-Losonc vasút az Ipoly völgyében, amely a PárkányIpolyság-Drégelypalánk-Losonc szakasz korszerűsített állapotában a
legrövidebb vasútvonalat biztosítaná Pozsony és Kassa között – az Ipoly
völgyben Magyarországon haladva – kihasználva a Magyarország és
Szlovákia EU tagságából fakadó előnyöket.
A határmenti térség keleti részének vasúti csomópontja Kassa, ahol a
Miskolc-Eperjes-Krakkó vasút keresztezi a Pozsony-Losonc-Fülek-BánréveRozsnyó-Munkács-Ukrajna vasútvonalat.
Energia ellátás
Besztercebánya megyében a megtermelt elektromos energia mennyisége
nem elegendő, ezért a villamosenergia ellátás import-függő. Az energia
elosztását a megyében a Felsőszintű Áramelosztó Rendszer biztosítja (ZVN
400 kV és VVN 220 kV, valamint elosztó rendszer 110/22 kV), 400/220/110
kV-os hálózaton keresztül. A vizsgált területen 400 kV-os hálózattal
áramátalakító rendszer halad keresztül, amely a teljes európai rendszerhez is
kapcsolódik, Léva-Rimaszombat-Moldava nad Bodvou (Szepsi) irányában.
Rimaszombaton található a TS 400/110 kV áramátalakító rendszer. A losonci
járásban 110 kV-os elektromos hálózat működik és Losoncon található a TS
110/22 kV-os áramátalakító rendszer.
A megye déli járásait (Nagykürtös, Losonc, Rimaszombat, Rőce) 4 áthaladó
gázvezeték szolgálja ki, amelyek a földgáz nemzetközi szállításához épületek
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ki. A vizsgált területen egy másik, államokat összekapcsoló magasnyomású
vezeték („Barátság”) is található, amely keresztülhalad Nagykürtös, Losonc,
Rimaszombat és Rőce területein. Ez a gázvezeték jelenti a megye
ellátásának alapját és az összekapcsolt gázvezetékek útján a vizsgált terület
járásainak összefogott ellátórendszerét alkotja. A losonci járást egyrészt a
nemzetközi gázvezeték, másrészt a Zólyommal összekapcsolt nagynyomású
vezeték látja el.
A vizsgált térség keleti részének energiaellátási hálózati csomópontja Kassa.
A vizsgált határmenti térség energiaellátása magyarországi párjához
hasonlóan nagyon kedvező és lehetővé teszi az ipar jelentős fejlesztését.
Ismert fejlesztési szándékok az energia-felhasználás területén a szlovák
tervekben:
•

a szlovák 400 kV-os áramellátó rendszer tervezett összekapcsolása a
magyarországival Sajóivánkánál,

•

az Ipoly szivattyús vízerőmű tervezett építése (valószínűleg 2010. után) és
a hozzá tartozó elektromos hálózat kibővítése vele együtt,

•

földgázvezeték-rendszer
folyamatosan,

•

gőzenergia forrás kiépítésének szándéka Losonctól délre, elektromos és
hőenergia együttes termelésére, a losonci agglomeráció ellátására.

kiépítése

a

vizsgált

terület

településein,

Telekommunikáció
A telekommunikáció területén a vizsgált területen az alábbi szolgáltató cégek
működnek: a szlovák telefontársaság, vegyesvállalat (vezetékes hálózat);
EuroTel, vegyesvállalat; Globtel GSM, vegyesvállalat (mobil hálózat).
Vízellátás és kezelés
Besztercebánya megye a Garam, Ipoly és Sajó folyók medencéjéhez tartozik.
Az utóbbi két folyó keresztülfolyik a járások vizsgált területén. Közülük az
Ipoly folyó a legnagyobb vízhozamú. A maximális vízhozamok leggyakrabban
februártól áprilisig jelentkeznek. A legkisebb vízhozamok szeptemberben
jellemzőek. A vizsgált terület legjelentősebb víztározói az alábbiak:
•

Ipoly folyó medencéjében: Málinec (26,6 mil.m3), Ruziná (15,55 mil.m3),
Luborec (3,79 mil.m3), Nenince (1,941 mil.m3)

•

Sajó folyó medencéjében: Klenovec (7,47 mil.m3), Teply Vrch (4,761
mil.m3), Gemersky Jablonec (2,049 mil.m3)

Az ipari vízellátást megvizsgálva elmondható, hogy a vizsgált terület
legjelentősebb felhasználói a folyók völgyeibe települtek. Az elmúlt években
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csökkent a vételezett ipari vízmennyiség, ezt társadalmi-gazdasági változások
okozták.
Besztercebánya megye legfontosabb részein az ivóvíz magánkutakból
származik. Ugyanakkor a lakosság 80,73 %-a kap ivóvizet a vízvezetékhálózatból (Forrás: Besztercebánya megye HTU Terve URKEA, Ltd., Banská
Bystrica (Besztercebánya) 1998.) Az egyes járásokban ez a szám nagyon
eltérő lehet. Általánosságban elmondható, hogy a vizsgált területen a
vízvezeték-hálózat nem eléggé kiterjedt. A helyzet kritikus, mert a
vízkészletek nem egyenletesen vannak elosztva a megyén belül. A
legkritikusabb helyzet az ivóvíz források szempontjából Losonc, Rimaszombat
és Nagykürtös járásokban. Losonc és Poltár területeit a Hrinová-LosoncFülek, Málinec, rimaszombat egyesített vízhálózata látja el.
A szennyvízhálózat és szennyvízkezelés állapota és színvonala nem éri el a
szükséges minőséget, ami gátat szab a jövő fejlesztéseinek. A hálózatra
kötött lakosság aránya 53,7 % (Forrás: Besztercebánya megye HTU Terve
URKEA, Ltd., Banská Bystrica (Besztercebánya) 1998.) a teljes
népességszámból. A hálózatra kötött háztartásokban élő lakosok száma
járásonként különbözik. Az ivóvízhálózat helyzetéhez hasonló a
szennyvízkezelés és csatornázás helyzete is. Nem megfelelően fejlettek a
vizsgált területen. Losonc városában kiépítettek egy szennyvízhálózatot és
egy hozzátartozó szennyvízkezelő telepet is. Ugyanakkor Losonc és Poltár
járásokban a következő településeken létezik helyi szennyvízhálózat: Fülek,
Ruziná, Lovinobana, Divín (R), Buzitka (R), Málince, Uhorské (R), Poltár,
cinobana, Hradiste, Kokava nad Rimaviou.
(R) – az építés alatt álló szennyvízkezelő telepek

Megye, járás

Az ivóvíz-hálózattal
ellátott lakosság
százalékos aránya

Nagykürtös
Losonc
Poltár
Rimaszombat
Rőce
Besztercebánya megye

59,48
68,96
65,09
62,80
78,19
80,73

A csatornahálózattal ellátott
lakosság
százalékos
aránya
32,28
49,41
25,64
43,62
53,73
53,71

Forrás: Besztercebánya megye HTU Terve URKEA, Ltd., Banská Bystrica (Besztercebánya) 1998.)

A vízügyi fejlesztések koncepciójának javaslata (Koncepció a Szlovák
Köztársaság Vízügyi politikájára) meghatározza az előttünk álló évek céljait
(2005. évig), valamint néhány rész meghatározza a jövőbeni lehetőségeket is.
Ez a javaslat az alábbi célokat tartalmazza a vizsgált területen:
•

A Sajó és az Ipoly folyók revitalizációjának biztosítása, a gátak és
szivattyúk kivitelezése Sahynál (Ságnál), Bielovcénél és Kubánovonál az
Ipoly folyón

•

Gátépítés a Rima folyón Rimaszombatnál
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•

Víztározó építése Málinecnél a losonci terület számára, az eddig használt
klenoveci víztározó (rimaszombati terület) leengedésével, annak eredeti
céljainak megfelelően

•

A losonci szennyvízkezelő kapacitás-hiányának megoldása
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2.2.4. Gazdasági szerkezet
Besztercebánya megye és Kassa megye két regionális jelentőségű
nagyvárosa és gazdasági központja Besztercebánya és Kassa, melyek közül
az utóbbi esik a közelebbről vizsgált határmenti térségbe.
A határmenti járások gazdasági életének motorjai a járások, illetve
mikrotérségek központjai:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nagykürtös,
Losonc,
Fülek,
Rimaszombat,
Rőce,
Rozsnyó,
Kassa,
Tőketerebes.

A ’90-es évek elejéig a munkavállalók többségét itt is a bányászat és a
nehézipar foglalkoztatta, amelynek összeomlása a magyarországi határmenti
térségekéhez hasonlóan a térség lemaradását eredményezte, amiből csak
Kassa városa jelent bizonyos fokig kivételt.
A hagyományos nehézipar radikális visszaesése itt is magával vonta a városi
mellett a falusi munkanélküli lakosság számának megnövekedését is, mivel a
városi ipari munkahelyekre bejáró, alacsony szinten képzett népességet itt
sem tudta felszívni a magyarországihoz hasonló problémákkal küzdő
mezőgazdaság.
A 2001-ben foglalkoztatottak megoszlása az egyes ágazatok között azt
mutatja, hogy miközben az ipar továbbra is nagy jelentőségű szektora az
egyes helyi gazdaságoknak, a szolgáltatások aránya megnövekedett. Ez
azonban sajnos nem azt jelenti, hogy az európai országok XX. századi
fejlődési pályáján előrehaladva jelentős előrelépés történt volna a fejlett
gazdaság kialakulásának irányában, hanem azokat a már regisztrált
válságjelenségeket tükrözi, hogy

− az ipari foglalkozású népesség foglalkoztatása nagymértékben visszaesett
a hagyományos ipari termelés lehanyatlásával, aminek a helyébe még
nem telepedett olyan volumenű korszerű ipar, amely a szükséges
foglalkoztatást biztosítani tudná, másrészt
− a szolgáltatási szektor nagyobbik részét a közszféra nem piaci –
közoktatási, közigazgatási és egészségügyi – valamint piaci (félpiaci)
szolgáltatásai teszik ki (posta, tömegközlekedés, stb.) és
− jelentős arányban vannak az önfoglalkoztató kényszervállalkozók.
A valós piaci keresletre reagálva kifejlődött tényleges piaci szolgáltatások
például a szálláshely szolgáltatás és vendéglátás területén az ÉszakMagyarországi Régióhoz hasonlóan csak néhány százalékot tesznek ki, ami
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összességében nem nagyon
foglalkoztatottak arányát.

haladja

meg

a

mezőgazdaságban

Ezt tükrözi az 1000 lakosra jutó kereskedelmi szállásférőhelyek járásonkénti
térbeli eloszlása, amiből látható, hogy a vizsgált határmenti járások
többségére – a Kassai járást is beleértve – jellemző 9-20 fh/1000 lakos
mutató magyar viszonylatban például a Bátonyterenyei és az Ózdi
kistérségével egyezik meg, és messze elmarad az Egri és a Sátoraljaújhelyi
kistérség 60-95 fh/1000 lakos értékű mutatójától.
Annak ellenére alakul így mindez, hogy a vizsgált térség potenciális turisztikai
vonzereje védett természeti területeinek értékeiből, kulturális és építészeti
örökségéből kifolyólag legalább akkora, mint a vizsgált magyarországi
kistérségeké.
A magyarországi határmenti térségével megegyező helyi adottságok
vizsgálata és értékelése alapján ugyanaz a következtetés adódik, mint ami a
magyar oldalra vonatkozóan megfogalmazódott.
A helyi gazdaság fellendítése és a szükséges volumenű új munkahely
megteremtése az ipar fejlesztése és korszerű ipari munkahelyteremtő
beruházások megvalósítása, a szolgáltatási szektor piaci szegmensének
fejlesztése a turizmus fejlesztése révén képzelhető el.
A kedvező adottságok – közlekedési és műszaki infrastruktúra, nagy értékű
védett természeti területek, attraktív kulturális és építészeti örökség –
mindegyikhez rendelkezésre állnak.
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2.3. A HATÁRON ÁTNYÚLÓ, HATÁRMENTI TÉRSÉG TÉRSZERKEZETE
A határon átnyúló azonos problémák összefüggő területi tömbjei
A magyar és szlovák oldalon vizsgált határmenti térségek hasonló okok miatt
maradtak le a fejlődésben saját országaikon belül, és a súlyos strukturális
válságnak ugyanazon jeleit mutatják – még ha árnyalatnyira eltérő mértékben
is – az egyes vizsgálati szempontok és területek szerint.
•

Nagyon magas a munkanélküliek aránya; a munkanélküliek számának
aránya a foglalkoztatottakéhoz képest meghaladja a magyarországi
országos átlag (11 %) másfélszeresét a Szécsényi kistérségben (19 %), a
Salgótarjáni kistérségben (19 %), a Bátonyterenyei kistérségben (20 %), az
Ózdi kistérségben (31 %), a Pétervásárai kistérségben (22 %), a
Kazincbarcikai kistérségben (28 %), a Miskolci kistérségben (20 %), a
Szikszói kistérségben (38 %), az Edelényi kistérségben (36 %), az Encsi
kistérségben (43 %), a Szerencsi kistérségben (35 %), a Sárospataki
kistérségben (22 %), a Sátoraljaújhelyi kistérségben (23 %), a Tőketerebesi
járásban (33-38 %), a Kassai járásban (24-33%), a Rozsnyói járásban (2433 %), a Rőcei járásban (33-38 %), a Rimaszombati járásban (33-38 %), a
Losonci járásban (24-33 %), a Poltári járásban (24-33 %), és a Nagykürtösi
járásban (33-38 %), amelyek egyetlen hatalmas – a határ egész hosszán
végignyúló –, határon átnyúló összefüggő területi tömböt képeznek.

•

Tartós munkanélküliség magas szintje jellemző a fenti területi tömbön belül
a Szécsényi kistérségben, a Salgótarjáni kistérségben, a Bátonyterenyei
kistérségben, az Ózdi kistérségben, a Kazincbarcikai kistérségben, a
Szikszói kistérségben, az Edelényi kistérségben, az Encsi kistérségben, a
Szerencsi kistérségben, a Sárospataki kistérségben, a Sátoraljaújhelyi
kistérségben, amely folytatódik a határon túl Nagykürtös járásban és Fülek
mikrotérségében, amelyekről vannak információk, és bizonyosan ez
mutatkozna számos másik járásban vagy mikrotérségben is, ha lennének
rájuk vonatkozó további statisztikai adatok.

•

Az utolsó vizsgált évtizedet tekintve a népesség fogyása, illetve stagnálása
jellemző a Rétsági, a Szikszói, az Edelényi és az Encsi kistérség, valamint a
Kassai járás kivételével az egész összefüggő határon átnyúló területen,
egyetlen hatalmas területi tömbben.

•

Magas a gazdaságilag nem aktív népesség aránya, vagyis alacsony a
gazdasági aktivitás a Rétsági és az Egri kistérség kivételével az egész
vizsgált magyarországi határmenti térség területén és a Nagykürtösi
járásban, amelyek egyetlen hatalmas, határon átnyúló összefüggő területi
tömböt képeznek.

•

Magas az ipari és építőipari foglalkozásúak aránya, vagyis alacsony a
gazdasági aktivitás a Rétsági kistérségben, a Balassagyarmati
kistérségben, a Pásztói kistérségben, a Szécsényi kistérségben, a
Salgótarjáni kistérségben, a Bátonyterenyei kistérségben, az Ózdi
kistérségben, a Pétervásárai kistérségben, a Gyöngyösi kistérségben, a
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Kazincbarcikai kistérségben, a Szikszói kistérségben, az Edelényi
kistérségben, az Encsi kistérségben, a Szerencsi kistérségben, a
Sárospataki kistérségben, a Sátoraljaújhelyi kistérségben, Losonc, Poltár és
Rőcei járásban, amelyek ebben a tekintetben egyetlen hatalmas határon
átnyúló összefüggő területi tömböt alkotnak.
•

Az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma biztosan kevesebb, mint
200, vagyis ennek a mutatónak a tükrében magas a szegénység és
kirekesztés szintje az Ózdi kistérségben, a Kazincbarcikai kistérségben, a
Szikszói kistérségben, az Edelényi kistérségben, az Encsi kistérségben, a
Szerencsi kistérségben, a Sárospataki kistérségben, a Sátoraljaújhelyi
kistérségben, a Tőketerebesi járásban, a Kassai járásban, a Rozsnyói
járásban, a Rőcei járásban, a Rimaszombati járásban, a Poltári járásban, a
Losonci járásban, a Nagykürtösi járásban és a Poltári járásban, amelyek
egy határon átnyúló összefüggő területi tömböt alkotnak.
A Balassagyarmati kistérség, a Szécsényi kistérség, a Salgótarjáni kistérség
és a Bátonyterenyei kistérség területére vonatkozó mutató 165-212
szgk/1000 lakos, tehát a legjobb esetben is a határon van. A pontos érték
megállapításához
további
vizsgálat
szükséges,
melynek
során
bebizonyosodhat, hogy az említett 165-212 közötti mutatószám itt is 200-nál
kisebb az esetek nagy részében vagy egészében.

•

Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya magas, meghaladja a 25 %-ot,
vagyis ennek a mutatónak a tükrében is magas a szegénység és
kirekesztés szintje a Pásztói kistérségben, a Szécsényi kistérségben, a
Salgótarjáni kistérségben, a Bátonyterenyei kistérségben, az Ózdi
kistérségben, a Pétervásárai kistérségben, a Szikszói kistérségben, az
Edelényi kistérségben, az Encsi kistérségben, a Szerencsi kistérségben, a
Sárospataki kistérségben és a Sátoraljaújhelyi kistérségben, amelyek
nyugaton és keleten egy-egy összefüggő területi tömböt alkotnak. A határ
túlsó oldalára vonatkozó statisztikai adatok nem álltak rendelkezésre,
feltárásukhoz és kiértékelésükhöz további vizsgálat szükséges.

•

Magas a roma népesség aránya. A roma népességre jellemző a többségi
társadalomhoz képest az alacsony aktivitási ráta, az alacsony képzettségi
szint, az eltartottak magas aránya. Mindez halmozottan hátrányos helyzetet
teremt számukra a munkaerő- és lakáspiacon. A KSH és szlovák
megfelelője nem számlálja meg közvetlenül a romákat, ezért az említett
tényezők kiértékelése, a kistérségek és járások területfejlesztési
szakemberei, valamint települési polgármesterei tanúsága alapján minden
ok megvan annak a feltételezésére, hogy a cigány lakosság megszámlálása
arra az eredményre jutna, hogy magas – 10 %-ot meghaladó mértékű – a
roma népesség aránya a Szécsényi kistérségben, a Bátonyterenyei
kistérségben, az Ózdi kistérségben, a Pétervásárai kistérségben, a
Kazincbarcikai kistérségben, a Szikszói kistérségben, az Edelényi
kistérségben, az Encsi kistérségben, a Szerencsi kistérségben, a
Sárospataki kistérségben, a Sátoraljaújhelyi kistérségben, a Nagykürtösi
járásban, a Losonci járásban, a Poltári járásban, a Rimaszombati járásban,
a Rozsnyói járásban és a Tőketerebesi járásban, amelyek egyetlen határon
átnyúló összefüggő területi tömböt alkotnak.
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•

Alacsony iskolázottság jellemző a Rétsági kistérségben, a Pásztói
kistérségben, a Szécsényi kistérségben, a Bátonyterenyei kistérségben, az
Ózdi kistérségben, a Pétervásárai kistérségben, a Gyöngyösi kistérségben
nyugaton, a Szikszói kistérségben, az Edelényi kistérségben, az Encsi
kistérségben és a Szerencsi kistérségben keleten, a Nagykürtösi járásban,
a Losonci járásban, a Poltári járásban, a Rimaszombati járásban, a Rőcei
járásban nyugaton és a Tőketerebesi járásban keleten, amelyek így két
nagy határon átnyúló összefüggő területi tömböt képeznek a térség nyugati
és keleti oldalán.

•

Az erősen leromlott környezet speciális kritériumaira vonatkozóan nem
állnak rendelkezésre statisztikai és önkormányzati adatok, azok
településenkénti feltárása és feldolgozása egy külön tanulmányt igényelne.
Az azonban nyilvánvaló, hogy ha vannak a helyi lakásállomány túlnyomó
részét kitevő paneles és egyéb iparosított technológiával épületek egyes
városokban, akkor Salgótarján, Miskolc, Bátonyterenye és Kazincbarcika,
Nagykürtös, Fülek, Rimaszombat és Kassa nyilvánvalóan közéjük tartozik.
A települések belterületén található hatalmas barnamezők kritériumának
teljesülése, ugyanígy evidencia Salgótarján, Bátonyterenye, Ózd, Miskolc,
Kazincbarcika, Nagykürtös, Fülek és Kassa tekintetében.
Az említett két speciális kritérium szempontjából a felsorolt városok
kistérségei, illetve járásai egyetlen hatalmas határon átnyúló összefüggő
területi tömböt alkotnak.

•

Kedvezőtlen demográfiai helyzet jellemző a 20 %-ot meghaladó arányú 0-14
éves népesség alapján az Ózdi kistérségben, a Szikszói kistérségben, az
Edelényi kistérségben, az Encsi kistérségben, a Szerencsi kistérségben, a
Sárospataki kistérségben és a Sátoraljaújhelyi kistérségben. Szlovákiai
statisztikai adatok nem állnak rendelkezésre, joggal feltételezhető azonban,
hogy a problémás területi tömbök átnyúlnak a határon legalább a határmenti
mikrotérségek egyes területeire.

A védett természeti területek és a kulturális örökség térbeli elhelyezkedése
A tematikus elemzésben feltárt kiemelkedő értékű és potenciális turisztikai
vonzerejű védett természeti területek elhelyezkedése az alábbi:
•
•
•
•
•
•

Világörökség: Kazincbarcikai kistérség (Aggtelek),
Ipoly-völgy: a Balassagyarmati kistérség, Szécsényi kistérség, Salgótarjáni
kistérség, Nagykürtösi járás és Losonci járás területén, illetve határán,
Medves-Cseres-hegység határon átnyúló védett területe a Salgótarjáni
kistérség és a Losonci járás Füleki mikrotérsége területén
Cserhát és Kelet-Cserhát: a Szécsényi kistérség és a Bátonyterenyei
kistérség területén
Mátra: a Bátonyterenyei kistérség, az Egri kistérség és a Gyöngyösi
kistérség területén
Aggteleki és Gömör-Tornai karszt határon átnyúló védett területe a
Kazincbarcikai kistérség, az Edelényi kistérség és a Rozsnyói járás
területén
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•
•

Bükk: az Egri kistérség és a Miskolci kistérség területén
Zemplén: az Encsi kistérség, Sárospataki kistérség, Sátoraljaújhelyi
kistérség, a Kassai és a Tőketerebesi járás területén

A kulturális örökség térbeli koncentrálódása az építészeti és kulturális örökség
elhelyezkedésének térbeli sűrűsödése és kiemelkedő jelentőségű értékei
alapján:
•
•

•

•
•
•

Világörökség: Szécsényi kistérség (Hollókő).
Várak-várromok: Szécsényi kistérség, Salgótarjáni kistérség, Nagykürtösi
járás és Losonci járás Füleki mikrotérsége;
Egri kistérség, Miskolci kistérség;
Rozsnyói járás;
Sárospataki kistérség, Sátoraljaújhelyi kistérség és a
Kassai járás.
Kastélyok, kúriák: Balassagyarmati kistérség, Szécsényi kistérség,
Bátonyterenyei kistérség, Nagykürtösi járás, Losonci
járás Füleki mikrotérsége;
Rozsnyói járás;
Edelényi kistérség.
Városi építészeti örökség: Balassagyarmat, Szécsény, Pásztó, Fülek,
Rozsnyó, Eger, Sárospatak, Kassa.
Falusi építészeti örökség: Szécsényi kistérség, (Hollókő)
Román és gótikus stílusú templomok: Szécsényi kistérség,
Bátonyterenyei kistérség,
Egri kistérség, Kassai járás.

Az irodalmi és történelmi kulturális örökség területei
Balassi, Madách, Mikszáth: az Ipoly-völgy városai, várai és falvai
Rákóczi: Szécsény, Sárospatak, Kassa
Gárdonyi: Eger
Működő turisztikai célterületek
•
•
•
•
•
•

Egri kistérség (Eger, Mátra)
Miskolci kistérség (Miskolctapolca, Lillafüred, Bükk)
Kazincbarcikai kistérség (Aggtelek)
Sárospataki kistérség (Sárospatak, Zemplén)
Rozsnyói járás (Rozsnyó, Krasznahorka, Betlér)
Kassai járás (Kassa)

Potenciális turisztikai célterületek
•

Szécsényi kistérség (Szécsény, Ipoly-völgy, Hollókő)
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•
•
•
•
•

Bátonyterenyei kistérség (Kelet-Cserhát, Mátra)
Salgótarjáni kistérség (Salgó vára, Medves, Cseres)
Nagykürtösi járás (Kékkői vár, Alsó-Sztregova, Szklabonya)
Losonci járás és benne Fülek mikrotérsége (Füleki vár, Somoskő vára)
Sátoraljaújhelyi kistérség (Zemplén, Széphalom)

A térszerkezet fejlődési pólusai és fejlődési tengelyei
A fejlődési pólusok a domináns térségi központi szerepet betöltő városokkal
fenntartott kölcsönös kapcsolatokon alapuló település-sűrűsödéseket jelentik,
amelyek magját kis-, közepes-, illetve nagyvárosok képezik. Ezek a területi
fejlődés gyorsítói.
A fejlődési tengelyek a települések fejlődésének irányába esnek és összekötik
az önálló fejlődési pólusokat.
A területszerkezeti fejlődési tengelyek általában megegyeznek a közúti, illetve
vasúti közlekedés meglévő vagy tervezett transzregionális artériáival.
A VÁROSFEJLESZTÉS és az AUREX által kidolgozott, a szlovák-magyar
térség három nagyvárosának térszerkezeti hatását is bemutató tervlap
világosan megmutatja a vizsgált térség térszerkezetének legfontosabb elemeit
és erővonalait:
• a fejlődési pólusokat és
• a fejlődési tengelyeket.
A vizsgált határon átnyúló térség nyugati része Losonc, Fülek, Salgótarján,
Bátonyterenye és Pásztó erősen urbanizált agglomerálódó térségével
bezárólag a Kárpát-medence metropolisza – Budapest – hatása alatt áll és
közvetlen vonzáskörzeteként értelmezhető.
A vizsgált határmenti térség keleti részének legnagyobb súlyú nagyvárosa
Kassa, amely Miskolccal együtt alkot egy közép-európai jelentőségű várospárt.
A vizsgált határmenti térségen két párhuzamos I. fokú fejlődési tengely halad át
kelet-nyugati irányban, amely délen a Budapest-Gyöngyös-Eger-Miskolc
fejlődési pólusokat köti össze, északon a Besztercebánya-Zólyom-LosoncRimaszombat-Rozsnyó-Kassa fejlődési pólusokat.
Közlekedési tengelyként értelmezve a kettő közül a délinek nagyobb a
hierarchikus jelentősége, hiszen a Budapest-Miskolc vonal az Olaszországból
Ukrajnába, illetve Dél-Németországból Ausztrián keresztül a tervezett EU-tag
Romániába vezető Helsinki folyosó része, amelyben Budapest a Helsinki
folyosók közép-európai csomópontja. Európai transznacionális jelentőségének
megfelelően autópályaként és két vágánypáros villamosított, nemzetközi
törzshálózati vasúti fővonalként van kiépítve.
Az északi fejlődési tengelyen fekszik Dél-Szlovákia nyugat-kelet irányú fő
közlekedési útja, I. rendű főút, amelynek gyorsforgalmi úttá fejlesztése szerepel
a tervekben. A tervek megvalósításának távlata reálisan abból ítélhető meg,
hogy a Szlovákiában nyugat-kelet irányban kijelölt Helsinki folyosó az ország
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északi szélén a Tátra lábánál húzódik Pozsony és Kassa között a TrencsénZsolna-Túrócszentmárton-Rózsahegy-Poprád-Eperjes vonalon és az autópálya
megvalósítása a teljes hossz töredékénél tart.
Az említett dél-szlovákiai I. rendű főút mentén húzódik Pozsony-ZólyomLosonc-Fülek-Rozsnyó-Kassa vasúti fővonal, amely egyvágányú és
villamosítás nélküli. A térség fő kelet-nyugati közlekedési tengelyeinek
infrastruktúrája tehát nagyobb kapacitású és jobb minőségű a magyar oldalon,
bár az említett I/50 jelű szlovákiai főút kifejezetten jó minőségű és korrekt
műszaki paraméterekkel került kialakításra.
A vizsgált határon átnyúló térségben az északon és délen futó I. rendű nyugatkelet irányú térszerkezeti fejlődési és közlekedési tengelyeket két helyen köti
össze észak-dél irányú I. rendű fejlődési és közlekedési tengely:
•
•

nyugaton a Neogradiensis Eurorégió súlyvonalában a Hatvan-PásztóBátonyterenye-Salgótarján-Fülek-Losonc vonalon,
keleten a Miskolc-Encs-Kassa vonalon, Eperjes felé folytatódva északi
irányban.

A vizsgált térség nyugati szélén halad át Rétság érintésével a BudapestZólyom-Besztercebánya fejlődési pólusokat összekötő észak-dél irányú
fejlődési tengely, amely a magyar oldalon a jóváhagyott tervek alapján I. rendű
tengelyként jelenik meg, a szlovák oldalon azonban a KURS 2001 szerint csak
II. rendűként folytatódik Zólyom és Besztercebánya felé. Ez az állapot megfelel
annak a helyzetnek, hogy a kb. 5000 lelkes Rétságot leszámítva a magyar
oldalon nem érint várost és a szlovák oldalon is hasonló a helyzet, így jelentős
fejlődési pólusok körül kialakuló egymás irányában fejlődő agglomerálódó
városias térségek hiányában nehezen lehetne a Budapest-Zólyom vonalat I.
rendű térszerkezeti fejlődési tengelyként értelmezni a vizsgált térség
szempontjából, miközben a Zólyom-Hatvan vonalon Losonc-Fülek-SalgótarjánBátonyterenye-Pásztó összefüggő városias térségében és közvetlen
vonzáskörzetében több, mint százezer városi lakos él, amely a valóságban
meglévő térszerkezeti fejlődési tengelyként és a tervezett fejlesztések
megvalósításával az M21-es gyorsforgalmi út megépítésével és a HatvanBátonyterenye-Salgótarján-Fülek vasút kétvágányosításával és villamosításával
kialakítható I. fokú közlekedési tengelyként értelmezhető.
A nemzetközi közúti közlekedés szempontjából ugyanakkor méltán szerepel
első rendű fontosságú közlekedési tengelyként a magyar oldalon a középeurópai metropoliszt Besztercebányával a legrövidebb vonalon összekötő
Budapest-Rétság-Ipolyság-Zólyom
főútvonal,
amely
a
BudapestBalassagyarmat-Szécsény-Nagykürtös-Losonc viszonylatában is elsőrendű
fontosságú.
A határon átnyúló térség másik fontos másodrendű észak-dél irányú fejlődési
tengelye az Eger-Szilvásvárad-Putnok(Ózd)-Rozsnyó vonalon alakulhat ki,
térszerkezeti fejlődési tengelyként lényegében Eger és Rozsnyó között.
Közlekedési szempontból erre az említett térségben tervezett jelentős közúti
fejlesztések megvalósulása, illetve az említett vonalon meglévő egyvágányú,
nem villamosított vasút korszerűsítése adhat lehetőséget.
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Az említett térségben kialakítható másodfokú térszerkezeti fejlődési tengely
sokkal kisebb városok között feszülhet ki, mint Miskolc és Kassa, egymástól
sokkal nagyobb távolságra levő fejlődési pólusokat érintve, mint Losonc-FülekSalgótarján-Bátonyterenye-Pásztó erősen urbanizált térsége esetében,
miközben a kialakult közlekedési infrastruktúra és annak fejlesztési tervei sem
az említett másik kettőhöz hasonló szinten pozícionálják a térséget. Ezért itt
távlatilag sem értelmezhető ugyanaz az I. fokú fejlődési tengely, mint az
említett két másik esetben.
A Miskolc-Kassa fejlődési tengely közlekedési tengelyként értelmezhető
vetülete Sárospatakot is érinti, mivel rajta halad keresztül a Budapest-MiskolcKassa két vágánypáros, villamosított nemzetközi fővonal.
A fejlődési tengelyeket definiáló említett fejlődési pólusok mellett meg kell még
említeni néhány másikat, amelyek az I. rendű tengelyek közelében, az azokat
összekötő II. és III. rendű fejlődési tengelyeken vannak, illetve az említett
városok agglomerálódó térségében fekszenek:
•

az
Ipoly
völgyében
a
Nagykürtös,
Balassagyarmat-Szécsény
városhálózatot, amely a Budapest-Ipolyság-Zólyom és a BátonyterenyeSalgótarján-Fülek-Losonc I. fokú fejlődési tengelyt összekötő fejlődési
tengely mentén fekszik;

•

Miskolc térségében Kazincbarcikát, Edelényt és Szikszót, amelyek Miskolc
agglomerálódó városias térségéhez tartoznak Sajószentpéterrel együtt.
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3. A HATÁR KÉT OLDALÁN UGYANAZOK A PROBLÉMÁK ÉS A LEHETSÉGES
FEJLESZTÉSI IRÁNYOK
3.1. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KÖZÖS PROBLÉMÁK
A határmenti térségben az országhatár magyar és
ugyanazokkal a kihívásokkal és tétekkel kell szembenézni.

szlovák

oldalán

A lényeges problémák mind a két oldalon ugyanazok, mint ahogy a
megoldásuk szolgálatába állítható fejlesztések irányai is megegyeznek.
A helyzetelemzésben feltárt tényeket és értékelésüket összegezve
megállapítható, hogy a vizsgált határon átnyúló térség egy olyan sajátos övezet
az Európai Unión belül, de még a 2004-ben csatlakozott országok
viszonylatában is, ahol az európai uniós határon két tagország
legelmaradottabb válság-térsége érintkezik egymással és a különböző típusú
súlyos problémákkal sújtott területek határon átnyúló összefüggő területű, nagy
kiterjedésű tömböket képeznek.
Az említett határon átnyúló összefüggő területi tömbök az EU-n belül
használatos speciális kritériumok határértékei tükrében az alábbi
problémakörökben mutatkoznak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a népesség fogy,
a népesség elvándorol,
nagyon magas a munkanélküliség,
a gazdaságilag nem aktív népesség aránya a népességhez képest magas,
alacsony a gazdasági aktivitás,
magas az ipari és építőipari foglalkozásúak aránya,
magas a szegénység és a kirekesztés szintje,
alacsony szintű az iskolázottság,
nagy számú és arányú a roma népesség,
a védett természeti területek adottsága, attraktivitása és a gazdag kulturális
örökség vonzereje kihasználatlan,
a mezőgazdaság nem tudja foglalkoztatni a munkanélküliek nagy tömegeit,
a bányászat lényegében megszűnt,
az ipari munkahelyek száma töredéke a 15 évvel ezelőttinek,
a turizmus gyakorlatilag nem működik.

Az elmúlt évtized folyamán a határ mindkét oldalán felgyorsult az a
szegregációs folyamat, amely a kistérségekben és járásokban egyes
településrészeken, sőt esetenként egész településeken a halmozottan
hátrányos helyzetű, tartósan munkanélküli,
stb. roma népesség
koncentrálódását eredményezi, és amely néhány évtized múlva oda vezethet,
hogy a kisebb települések jelentős hányadában és egyes nagyobb települések
jelentős kiterjedésű összefüggő területein ez a népesség fogja alkotni a
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lakosság túlnyomó többségét, akkor már nagyon nehezen kezelhető nagy
kiterjedésű összefüggő területet alkotva.
Ez a folyamat és néhány évtized távlatában előre látható eredménye bármely
EU ország akármelyik területén önmagában is orvoslást követelő súlyos
probléma lenne, az adott határon átnyúló térségben azonban még
veszélyesebb a következő két tényező miatt:
•

amennyiben a határ két oldalán nagy kiterjedésű összefüggő területen
kialakul egy ilyen mély szegénységgel és a velejáró társadalmi-gazdaságifizikai problémákkal sújtott, nehezen áthatolható térség, amely
saját erejéből képtelen fejlődni,
nem tudja befogadni a gazdasági szereplőket,
nem vonzó, hanem taszító a befektetők és a turisztikai ipar résztvevői
számára,
akkor ez a határon átnyúló térség nem összekötni fogja a szomszédos
tagállamok rajtuk kívül eső részeit egymással, hanem el fogja szigetelni őket
egymástól;

•

ez a probléma pedig azért különösen súlyos ebben a határon átnyúló
térségben, mert a közös európai építészeti örökség vonzerejére épülő
turizmus fejlődésében rejlő lehetőség eredményes kihasználását a súlyos
válsággal sújtott társadalmi, gazdasági, fizikai környezet lehetetlenné teszi.

A közszféra (önkormányzatok, állam, Európai Unió) céltudatos és összehangolt
operatív fejlesztési tevékenysége nélkül nem várható, hogy pusztán a
piacgazdaság törvényeinek spontán érvényesülésével a helyzet jobbra fordul,
hanem az a veszély fenyeget, hogy a felvázolt negatív forgatókönyv valósul
meg.
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3.2. A LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI IRÁNYOK AZONOSAK A HATÁR KÉT
OLDALÁN
A lehetséges fejlesztési irányok azonosak a határ két oldalán és mivel az
országhatár az EU négy szabadsága jegyében gazdasági szempontból
lényegében jelentőségét veszti mint belső határ, a gazdaság fejlődése az egyik
oldalon kihat a másik oldal társadalmi-gazdasági szövetének alakulására is.
A 2. fejezet tematikus elemzésében megfogalmazódott, hogy a vizsgált határon
átnyúló térség gazdaságfejlesztésének fő iránya célszerűen
• az ipar és
• a turizmus
lehet.
Az ipar azért, mert az adott munkanélküli népesség megfelelő arányú részének
foglalkoztatására az elvileg lehetséges megoldások közül gyakorlatilag csak az
ipar és építőipar jöhet szóba a potenciális munkavállalók alacsony képzettségi
szintje és nagy száma mellett, másrészt azért, mert a közlekedési
infrastruktúrának a folyamatban levő fejlesztések révén kialakuló kedvező
adottságai és az előnyös energiaellátási és egyéb közmű feltételek ezt lehetővé
teszik a térség városainak nagy részében.
A turizmus azért, mert a határon átnyúló térség egyedülállóan kedvező határon
átnyúló közös adottságokkal rendelkezik fejlesztéséhez a védett természeti
területekben és kulturális örökségben való gazdagság miatt.
Az ipar és a turizmus fejlesztésének alapvető színterei és fejlődési pólusai
nyilvánvalóan nem lehetnek mások, mint a térség városai, hiszen az
ipartelepítés szempontjából
• ezekben, illetve vonzáskörzetükben koncentrálódik a legnagyobb számú
potenciális munkavállaló,
• ezekben biztosítható a leggazdaságosabban az ipari termelő
vállalkozásokhoz szükséges közlekedési, műszaki és szolgáltatási
infrastruktúra, illetve az esetleg szükséges K+F háttér, amely különösen
Miskolc és Kassa térségében áll bőségesen rendelkezésre;
a turizmus szempontjából pedig
• ezekben valósítható meg gazdaságosan a turizmus fogadóképességének
biztosításához szükséges turisztikai infrastruktúra,
• eleve ezekben található a kulturális és építészeti örökség legnagyobb
hányada,
• ezekben valósíthatóak meg a legkisebb környezeti ártalommal a védett
területek turistaforgalmának lebonyolításához szükséges fogadó-, illetve
elosztó központok – a turisztikai ipar logisztikája és infrastruktúrája –, így
erősítheti egymást a kulturális és a természetjáró turizmus kölcsönhatása.
A tárgyalt esetben ez az a konkrét összefüggésrendszer, amelynek alapján a
tematikus elemzésben általánosságban megfogalmazódott, hogy a kis-,
közepes-, illetve nagyvárosok a területi fejlődés gyorsítói és ez az a konkrét
hatásmechanizmus, amit az EU 1. fejezetben idézett szlogenje a ’90-es évek
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elején úgy fogalmazott meg általánosságban, hogy a kis- és közepes városok
fejlődése a regionális fejlődés motorja.
Ebben az összefüggésben a városok fejlődése természetesen azok tényleges
fizikai-műszaki dimenzióban is kifejeződő fejlődését jelenti, nem azt a
félreértésen alapuló értelmezést, amit éppen egy észak-magyarországi
kisváros polgármestere fogalmazott meg néhány évvel ezelőtt úgy, hogy „náluk
a városfejlesztés ügye megoldódott, mert elkészült városuk településszerkezeti
terve”.
A fizikai-műszaki dimenzióban kifejezhető és a fenti fejlesztési célokat
hatékonyan szolgáló jelentős fejlődés ugyanis nem érhető el céltudatos
operatív városfejlesztési tevékenység nélkül. A tervek ugyanis nem szokták
megvalósítani önmagukat, a városrendezési és –fejlesztési terveket pedig az
önkormányzatok helyett senki más nem valósítja meg. Különösen a
magánszféra nem és különösen ebben a fejlődésben elmaradt, határon átnyúló
térségben nem! Ez az önkormányzat feladata a közszféra más szereplőinek
(EU, állam, megye, kistérség) szükséges és lehetséges mértékű segítségével.
Az operatív városfejlesztés, illetve városrehabilitáció jelentőségének
felismerését és a fejlesztési akciók elindítására irányuló önkormányzati igény
nagyságát jól jelzi például az a nagy számú projekt ötlet, ami a témában a PEAra érkezett, vagy az „Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése” című Phare
program, illetve a ROP városrehabilitációs intézkedése iránt megnyilvánuló
önkormányzati érdeklődés nagysága is.
Ugyanakkor a közszféra és a magánszféra projekt szintű együttműködésén
(PPP) alapuló önkormányzati városfejlesztés révén az EU támogatásait is
felhasználva
megvalósítható
önkormányzati
városfejlesztési
és
városrehabilitációs akciók a megvalósítás megfelelő
• szervezeti eszközrendszere és
• térségi, illetve települési szintű összehangolása
esetén további kedvező eredményekre vezethetnek.
Az ipari munkahelyteremtő beruházások és a turisztikai ipar fejlődéséhez
szükséges műszaki-fizikai előfeltételek megteremtésére irányuló operatív
városfejlesztés bontási, mélyépítési, közterület-rendezési, parkosítási és
magasépítési tevékenysége
• nem csak a magánszféra befektetői számára biztosítja az alacsony
kockázati szintű ingatlanfejlesztési projektek megvalósításának lehetőségét
ott ahol az eddig nem létezett,
• nem csak a helyi gazdaság mély- és magasépítőipari kis- és közepes
vállalkozásai számára teremt piaci keresletet ott, ahol az eddig nem létezett,
• nem csak a piaci szolgáltatások területén, a kereskedelemben és a
vendéglátásban működő kis- és közepes vállalkozásoknak teremthet helyet
európai jellegű városias települési környezet kialakításával, illetve
hagyományos beépítésű városközponti területek rehabilitációjával,
• hanem az önkormányzati városfejlesztő társaságok, az építtetők, építési
vállalkozók,
ingatlanfejlesztők,
kereskedelmi
és
vendéglátási
vállalkozásokat működtető kis- és közepes vállalkozók nagy számban
teremtenek új munkahelyeket a mélyépítő és a magasépítő iparban, ott ahol
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az eddig nem létezett, mégpedig jelentős arányban olyan munkakörökben,
amelyeket az alacsony iskolázottságú helyi munkanélküliek is be tudnak
tölteni azonnal vagy átképzés után.
Az összehangolásnak és az együttműködésnek van egy különlegesen érdekes
potenciális összetevője a tárgyalt határon átnyúló térségben.
A turisztikai fejlesztési projektek megvalósításának és értékesítésének a
határon átnyúló térség egészén belüli és a tőle északra fekvő területekéhez is –
lehetőség szerint – kapcsolódó, megfelelő mélységű és mértékű
összehangolásával előállíthatóak és értékesíthetőek olyan határon átnyúló
közös turisztikai termékek, amelyek közös produktumként sokkal jobban
eladhatóak, mint elemeik külön-külön.
A közös, komplex termékek egységében és rendszerében működő turisztikai
kínálat értékesítése nagyban elősegíthetné, hogy a határon átnyúló térség
kiemelkedő jelentőségű természeti kincsei és kulturális öröksége a jelenleginél
sokkal nagyobb mértékben és hatékonysággal hasznosulhasson.
Az EU alapító tagországai és az Európa Tanács ebben a tekintetben már régen
– a ’80-as évek végén – megfogalmazta az építészeti örökség integrált
védelmének filozófiáját és módszertanát, ami arra épül, hogy az építészeti
örökség megóvása nem öncélúan az objektum konzerválására korlátozódva,
hanem annak települési, térbeli kontextusában az utóbbiak fejlesztésének egyik
eszközeként történik.
Ez az elvi megközelítés jutott a 90-es évek második felére a gyakorlati
megvalósítás során arra a szintre, hogy az EU fejlett országaiban már olyan
projektek vannak napirenden, amelyek céltudatosan és operatív formában
hasznosítják az európai építészeti örökséget a helyi gazdasági fejlődés
pólusaként (P.E.P. projektek – Poles Economiques du Patrimoin).
A turisztikai projektek megvalósításának és marketingjének térbeli
összehangolásával történő határon átnyúló közös termékfejlesztés ezzel a
gyakorlati megközelítéssel valószínűleg európai szinten is figyelemre méltó
eredményeket hozhatna, ezért érdemes lenne a gyakorlatban is kipróbálni
például pilot projektek keretében.
Közös turisztikai terméket alkothatnak például
•

a Neogradiensis Eurorégió várai – Fülek és a védelmi rendszerébe tartozó
Somoskő, Salgó, Ajnácskő, valamint a Balassihoz kötődő Kékkő és a
Nógrád megyei várak, illetve várromok – Nógrád, Drégelypalánk, Hollókő,
Szécsény, Buják, Szandavár, Sámson vára, Pásztó – amelyek a ritkább
hálózatot alkotó Füzérradvány, Sárospatak, Diósgyőr, Eger, Torna,
Krasznahorka láncolatához képest „besűrűsödve” a történelmi Nógrád
megyében, fokozatosan vezetik át a turistát Egerből Füleken át a szinte
teljesen épen maradt vagy nagy mértékben helyreállított északabbi
szlovákiai várak – Ólubló, Késmárk, Szepes vára – világába;
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•

a határon átnyúló térség történelmi városainak hálózata Balassagyarmatról
és Szécsényből kiindulva az Ipoly völgyében Füleken át, Rozsnyón,
Kassán, Sárospatakon keresztül Egerig;

•

kerékpárutakkal egymáshoz kapcsolódó kultúrtájak: Nógrád vára a nőtincsi
mesterséges tóval, Szécsény az Ipoly völgyében, Hollókő – Rimóc a
Cserhátban, Szentkút a Kelet-Cserhátban, Eger, Szilvásvárad, Lillafüred,
Torna, Krasznahorka;

•

kastélyok, kúriák, történelmi és irodalmi emlékhelyek: Herencsény, Horpács,
Mohora, Alsó-Sztregova, Szklabonya, Szirák, Bátonyterenye, Fülek, Betlér,
Kassa, Tőketerebes, Széphalom, Sárospatak, Eger;

•

a védett természeti területekhez kapcsolódó üdülő- és rekreációs területek
és térségi központjaik, vonzásközpontjaik szerepét betöltő városok –
Salgótarján, Bátonyterenye, Eger, Szilvásvárad, Miskolc, Aggtelek,
Sátoraljaújhely, Kassa, Rozsnyó, Balassagyarmat;

•

a felsorolt példák kombinációi, stb.

Az operatív városfejlesztés két említett területe közül inkább a turizmus
alkalmas arra a jelenlegi körülmények között, hogy tágabb térségi
önkormányzati együttműködés tárgya legyen.
A tapasztalat nem csak Magyarországon, hanem Nyugat-Európában is azt
mutatja, hogy az ipartelepítésben a települési önkormányzatok olyan
mértékben tekintik konkurensnek egymást, hogy az a gyakorlatban kizár
minden eredményes együttműködést nagyobb területi léptékben.
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3.3. PEREMFELTÉTELEK
A turizmus felvázolt fejlődése biztonságos, ápolt települési és természeti
környezetet kíván.
A turizmus előző fejezetben felvázolt fejlődési perspektívájának megvalósítása
nem képzelhető el a mély szegénység, a fizikai lepusztultság, elhanyagoltság
és ehhez kapcsolódó biztonsági kockázatok közegében.
Ezért a különböző összefüggésekben a jelen tanulmányban említett városok –
mint fejlődési pólusok – történelmi városmagjainak rehabilitációja, illetve
városközpontjaik és turisztikai célterületeik szükséges mértékű operatív
fejlesztése nem megkerülhető feladat fizikai megújulásuk, illetve fizikailag
megfelelő állapotba történő hozásuk érdekében. E nélkül nem tölthetik be
rendeltetésüket a turizmus vonzásában és fogadásában, a turistáknak a
helyszínen és a térségben való megtartásában.
Ugyanakkor van egy másik megkerülhetetlen probléma is, aminek az orvoslása
a fejlődési pólusok fizikai szövetének megújulásához hasonlóan fontos
előfeltétele a turizmus fejlesztésének: a turisztikai célterületek társadalmi
szövetének javítása. A munkanélküliség és a szegénység önmagában is súlyos
probléma. Az európai kulturális és építészeti örökség értékesítésére alapozó
turisztikai ágazat felépítése és fenntartása azonban nehezen képzelhető el
olyan közegben, ahol néhány évtizedes távlatban a turisztikai célpontot képező
helyszíneken olyan roma népesség kerül túlnyomó többségbe, amely mély
szegénységben él, és a munkanélküliség olyan fokára jutott, hogy a gyorsított
ütemben megjelenő újabb generációk tagjai az előttük járó két-három
generációból senkivel sem találkoztak, aki rendszeresen dolgozik, és eközben
elzárkóznak attól, hogy életvitelükkel beilleszkedjenek környezetük európai
civilizációjába.
A probléma természetesen ismert – bár megoldására ilyen tömegben nem lehet
példát találni – az újdonság abban van, hogy tanulmányunk vizsgálatának
adatai arra utalnak: jó okkal feltételezhető, hogy ha semmi lényeges változás
nem történik, maximum 40-50 éves távlatban nagy kiterjedésű, egybefüggő
szegregált válságtömbök alakulnak ki átnyúlva a határon, ahol a halmozottan
hátrányos helyzetű cigányság szegregálódik.
A városok fejlődése elválaszthatatlan attól, hogy sikerül-e szembenézni ezzel a
kihívással és valóban orvosolni a problémát.
Az első lépésnek a helyes diagnózis felállításának kell lennie, ami nem oldható
meg interjúkkal, workshopokkal, konferenciákkal és tanulmányokkal csak úgy,
ha a két ország statisztikai hivatali annak rendje és módja szerint összeírják és
megszámlálják a cigány népességet.
A statisztikai adatok birtokában lehet kialakítani a legfiatalabb korosztályokon
kezdve felmenő rendszerben az iskoláztatásnak, képzésnek, átképzésnek, a
munka, illetve a vállalkozás világába történő bevezetésnek és ottani
megtartásnak azt az összefüggő mechanizmusát és intézményrendszerét,
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amely tíz-tizenöt éves távlatban talán meg tudja állítani, majd vissza tudja
fordítani a jelenleg egyre erősödő folyamatot és valóságosan elő tudja segíteni
a roma népesség felzárkóztatását és integrálását.
Egy ilyen eredményesen működtethető rendszernek több eleme létezik már a
szociális gazdaság, a foglalkoztatás és az oktatás képzés területén. Elég utalni
például a HEFOP egyes intézkedéseire vagy az „Integrált helyi fejlesztési
akciók ösztönzése” című Phare program 3. szociális komponensére, illetve az
egyházak és civil szervezetek által a cigányság kulturális sajátosságaihoz
igazodó szabályokkal, bentlakásos jelleggel működtetett különböző szintű
oktatási létesítmények által elért eredményekre.
A kihívás lényege az, hogy sikerül-e a meglévő elemeket felhasználva és a
szükséges újakkal kiegészítve a valóságos állapot pontos statisztikai
felméréséből kiindulva egy olyanösszefüggő eszközrendszert megtervezni és
működtetni a tárgyalt válságtérségben, amely a valós problémákra reagál és
azokra olyan valós megoldásokat ad, amelyek 15-20 év elteltével a
gyakorlatban is eredményesnek bizonyulnak.
A városrehabilitációt és városfejlesztést tehát egy hatékony programnak kell
kísérnie, amellyel valóságosan elérhető a romák felzárkóztatása és integrálása.
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3.4. A MEGVALÓSULT CBC KISPROJEKTEK
A megvalósult magyar-szlovák kisprojektek irányultsága egybeesik az előző
fejezetek mondanivalójáéval:
•

73 beérkezett pályázatból 50 pályázatot városokban készítettek, vagyis a
városok meghatározó szerepét a pályázati érdeklődés is jelzi;

•

a 640 km hosszú határszakasz keleti részéről nagyobb számú pályázatot
nyújtottak be, ami jelzi, hogy a nyugati határszakaszénál sokkal nagyobb
problémák megoldása érdekében nagyobb az igény a támogatásokra is;

•

a turizmus mint „kitörési pont” jelenik meg egyre több önkormányzat,
kistérség stratégiai elképzeléseiben, és ez a beadott pályázatok számában
is tükröződik, vagyis a térségi szereplők egyre nagyobb hányada ismeri fel a
turizmus fejlesztésében rejlő lehetőségeket;

•

a tíz sikeres Phare CBC KPA projektből négy foglalkozott turizmussal;

•

a sikeres turizmus projektek 75 %-a az Észak-Magyarországi Régióból
származott;

•

az észak-magyarországi turizmus projektek közül egy valósult meg Nógrád
megyében, kettő Borsod-Abaúj-Zemplén megyében;

•

a három észak-magyarországi turizmus projekt mindegyike lényegében a
védett természeti területek és a kulturális örökség vonzerejére épülő
turizmus fejlesztésének megalapozását szolgálta, ez a törekvés a
legteljesebb mértékben egybeesik a jelen tanulmány elemzéseivel és
következtetéseivel;

•

a Nógrád megyei projektben a természeti örökség mellett nagy hangsúlyt
kap a kulturális örökség, a két Borsod-Abaúj-Zemplén megyei projekt egyike
a természeti örökségre összpontosít, másika a táji, természeti és a
hagyományos falusi építészeti örökség szerves egységére épít, vagyis a
térség spontán turizmus projektjeinek véletlenszerű eloszlása is azt a
rendkívül változatos gazdagságot mutatja, amelyet tanulmányunkban
kimutattunk;

•

a sikeres Phare CBC KPA projektekből a nem turizmussal foglalkozó többi
projekt térbeli szóródása és tematikája szempontjából sokkal kisebb
mértékben hozható – akár áttételesen is – összefüggésbe egymással, ami
nem csoda a 640 km-es határszakaszhoz képest spontán megvalósult tíz
kisprojekt esetében, de abból a szempontból rendkívül figyelemreméltó,
hogy a turizmus projekteknek a kihívásokra adott válaszai milyen nagy
mértékben igazolják vissza tanulmányunk tőlük függetlenül megfogalmazott
mondanivalóját;

•

abból a szempontból, hogy az észak-magyarországi projektek milyen
mértékben reagálnak a tanulmányunkban feltárt problémára és esnek egybe
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a javasolt fejlesztési irányokkal, világosan látható, hogy a turizmus projektek
teljes mértékben a tanulmányunkban turizmus problémakörre reagálnak, és
tartalmilag teljesen egybeesnek tanulmányunk turizmussal kapcsolatos
javaslatainak irányultságával.
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3.5. ESETTANULMÁNYOK
Jelentőségük miatt Tanulmányunk kiemelten foglalkozik a településrendszeren
belül a vizsgált térség kistérségi központjaival, illetve a két kisebb várossal,
amelyek egyike a szlovák oldalon fontos mikrotérségi szerepet tölt be (Fülek),
másika a turizmus egyik működő központjaként tölt be kisváros létére nagyon
jelentős szerepet a magyar oldalon (Szilvásvárad).
A 2. fejezet az esettanulmány szerepét is betölti a tárgyát képező kistérségek
és járások központjának szerepét betöltő városokra, hiszen kistérségi szintű
vonzáskörzetük egészét vizsgálva
• feltárja problematikájukat és
• meghatározza fejlesztésük fő irányait.
Ebben az értelemben a vizsgált határon átnyúló térség 28 városának esetét
tártuk fel a tanulmányunk keretei által lehetővé tett mértékben és mélységben.
A 2. fejezet helyzetelemzése és a 3.1. és 3.2. fejezetek javaslatai
szintetizálásával az alábbiakban a 28-ból három város esettanulmányát fejtjük
ki explicit módon.
3.5.1. Szécsény
A várost magas munkanélküliség és a helyi gazdaság válsága jellemzi.
Kiemelkedően kedvező adottságok:
•
•
•

rendkívül összetett és gazdag, nagy értékű európai építészeti örökség a
városban;
kulturális világörökség (Hollókő) a város kistérségében Szécsénytől alig
több, mint 10 km-es távolságban;
gazdag művészeti és történelmi kulturális örökség a város
vonzáskörzetében.

Határmentiség, határon átnyúló problémák és a határon átnyúló fejlesztések
jelentősége:
•
•
•

a helyi problémák egyik forrása a határ melletti periferiális fekvés,
a város hagyományos és természetes vonzáskörzetének negyede a határ
túlsó oldalán van;
a város kistérségét a 2. fejezetben a határmenti térség egészére
vonatkozóan feltárt határon átnyúló problémák szinte mindegyike jellemzi,
a roma népesség számának és arányának növekedését is beleértve.

Fejlesztési irányok:
•
•

ipar,
turizmus.
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A városfejlesztés és városrehabilitáció szerepe:
•

•

a kistérség felismerte, hogy fejlődésének húzóereje a kistérségi központ
fejlesztése lehet, mivel ott lehet új ipari munkahelyeket teremteni
zöldmezős beruházással és kialakítani a turizmus fejlődéséhez szükséges
infrastruktúrát, ezért
felzárkóztatási fejlesztési stratégiájában és programjában a kistérség
elhatározta a kistérségi központ szerepét betöltő város operatív
fejlesztését és történelmi városmagjának rehabilitációját az ipar és a
turizmus fejlesztéséhez szükséges előfeltételek biztosítása érdekében.

A városfejlesztés eszközei:
•

•

a város önkormányzata az operatív városfejlesztést és városrehabilitációt
a közszféra és magánszféra együttműködésével kívánja megvalósítani,
ezért ennek az eljárásnak az alkalmazásával városfejlesztési akciótervet
készített és fogadott el;
a városfejlesztési akcióterv megvalósításának első szakaszaként az
önkormányzat európai uniós támogatást pályázott meg és nyert el a
történelmi városmag rehabilitációjára.

3.5.2. Szilvásvárad
Szilvásváradot Szécsénnyel szemben nem a potenciális, kifejleszthető,
hanem Egerhez hasonlóan a jelenleg is jól működő turizmus jellemzi.
Kiemelkedően kedvező adottságok:
•
•

vonzó táji, természeti környezete, amely a Bükki Nemzeti Park része;
kedvező térszerkezeti pozíciója a Miskolc és Eger közötti turistaút
közepén.

Határmentiség, határon átnyúló problémák és a határon átnyúló fejlesztések
jelentősége:
•
•
•

Szécsénnyel szemben Szilvásvárad nem a határmenti periférián
helyezkedik el, hanem a határtól távolabb, Eger vonzáskörzetében az Egri
kistérségben;
az Egri kistérség, amelynek a város részét képezi, az ÉszakMagyarországi Régió azon kevés kistérsége közé tartozik, amelyet nem
jellemeznek a 2. fejezetben feltárt határon átnyúló problémák;
a határon átnyúló fejlesztések jelentősége első megközelítésben
kisebbnek látszik, mint a vizsgált térség többi részén, mivel
− a turizmus jelenleg is virágzik,
− az Eger-Ózd-Tornalja-Rozsnyó potenciális térszerkezeti fejlődési
tengelyen lévén, Eger és Rozsnyó gyenge kölcsönhatása, Ózd
határmenti negatív hatása és a közlekedési infrastrukturális
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kapcsolatok jelenlegi állapota mellett a közvetlen határon átnyúló
fejlesztések lehetősége korlátozott és távoli,
ugyanakkor a turisztikai marketing területén történő határon átnyúló
együttműködés kialakítása további tartalékokat mozgósíthatna a helyi
turizmus forgalmának növelése érdekében.
Fejlesztési irányok:
•

turizmus.

A városfejlesztés és városrehabilitáció szerepe:
•
•
•
•

a turizmus már jól működik;
a turizmus alapja nem a város kulturális és építészeti öröksége, hanem a
táji, természeti értékek vonzereje;
a kisváros épített környezete soha nem volt úgy lepusztulva, mint
szerencsétlenebb sorsú társaié;
a városfejlesztés fő iránya a szükséges településrehabilitációs feladatok
végrehajtása mellett a turizmus infrastruktúrájának, a város turisztikai
fogadóképességének erősítése a táji, természeti környezet megóvásával.

A városfejlesztés eszközei:
•

•

a jól működő turizmus mellett a kedvező piaci feltételek miatt lehetőség
van a közszféra és a magánszféra hatékony együttműködésének
kialakítására
az
önkormányzat
irányításával
történő
operatív
városfejlesztés területén;
a közszféra és a magánszféra hatékony együttműködése révén kisebb
arányú európai uniós támogatásokkal is jelentős városfejlesztési célokat
lehet elérni, tehát az EU támogatása nagyobb multiplikátor hatással,
pénzügyileg hatékonyabban hasznosulhat.

3.5.3. Miskolc
Miskolc a vizsgált határmenti térség magyar oldalának nagyvárosa és a régió
székhelye.
A várost és kistérségét a vizsgált határmenti térségénél kisebb mértékben
jellemzi a 2. fejezetben feltárt strukturális válság, mivel helyi gazdasága
sokkal erősebb és diverzifikáltabb.
Kiemelkedően kedvező adottságok:
•

kedvező térszerkezeti pozíció egy elsőfokú térszerkezeti és közlekedési
tengely egyik nemzetközi jelentőségű fejlődési pólusaként, erős
kölcsönhatásban a Szlovákiában hasonló jelentőségű, közeli Kassával;
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•
•
•
•

a város nagy múltú egyeteme a helyi gazdaság egészséges
diverzifikálásának és a határmenti térség K+F tevékenysége
fejlesztésének egyik hatékony eszköze;
regionális központként a város kisugárzása és vonzása messze túlterjed
kistérsége, megyéje – tudományos tekintetben országa – határain;
jelentős turisztikai vonzerőt biztosító táji, természeti (Tapolca, Lillafüred,
Bükk) és kulturális (Diósgyőri vár) örökség;
jelentős fejlődési potenciál a konferencia turizmus fejlesztésében a
műszaki tudományok egyes területein világszerte legmagasabb szinten
elismert egyetem révén (pl. fémszerkezetek).

Határmentiség, határon átnyúló problémák és a határon átnyúló fejlesztések
jelentősége:
•
•

a 2. fejezetben feltárt, határon átnyúló problémák a határmenti térség
átlagánál kisebb mértékben jellemzőek;
a határon átnyúló fejlesztések jelentősége nagy, hiszen Kassával az egyik
motorja lehet a határon átnyúló térség fejlődésének
− a turizmus és
− a K+F együttműködés
fejlesztése révén.

Fejlesztési irányok:
•
•

ipar,
turizmus.

A városfejlesztés és városrehabilitáció szerepe:
•

országos összehasonlításban Miskolcnak a városfejlesztés és
városrehabilitáció egyik legnagyobb kihívásával kell szembenéznie:
− „szétrobbant” városi szövet a belső városrészekben,
− szegregációs, szociális, műszaki problémákkal sújtott lakótelepek a
hagyományos beépítésű városrészeken kívül,
− rehabilitációra váró hatalmas barnamezős területek,
− szociális problémák a városban és kistérségében,
− a környező kistérségek m unkanélküli tömegeinek nagy része számára
is a miskolci munkahelyteremtő beruházások jelenthetnek csak esélyt
a felzárkózásra és integrálódásra.

A városfejlesztés eszközei:
•

a városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok meghatározására a
közszféra és a magánszféra együttműködésén alapuló, professzionális
városfejlesztési akciótervek kidolgozása szükséges;
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•

a városfejlesztés és városrehabilitáció feladatainak végrehajtásához óriási
összegű források szükségesek, amelyek biztosan nem teremthetőek elő
teljes egészükben sem európai uniós, sem állami forrásokból, ezért a
megfelelő ütemben, minőségben és pénzügyi paraméterekkel történő
megvalósítás nem képzelhető el a közszféra és magánszféra
együttműködésével történő operatív városfejlesztés módszereinek és
eszközeinek professzionális és hatékony alkalmazása nélkül.
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4. A KÖZSZFÉRA ÉS A MAGÁNSZFÉRA EGYÜTTMŰKÖDÉSÉN ALAPULÓ
OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉS, A HATÁRON ÁTNYÚLÓ FEJLESZTÉS
ESZKÖZE

A 2. fejezet bebizonyította a határon átnyúló, nagy kiterjedésű összefüggő
területi tömbökben, halmozottan jelentkező súlyos strukturális problémák
létezését.
A tanulmány bebizonyította, hogy a problémahalmaz orvoslását szolgáló
fejlesztések megvalósításának legfontosabb szinterei és a határon átnyúló
térség fejlődésének motorjai a kis- és közepes városok, kiegészülve Miskolc és
Kassa nagyvárosi várospárjával.
A fejlesztés legfontosabb irányai:
•
•

ipar,
turizmus.

A sikeres CBC KPA projektek bebizonyították, hogy a térség szereplői is a
turizmust tekintik a fejlesztés egyik legfontosabb irányának.
A tanulmány bebizonyította, hogy operatív városfejlesztés és városrehabilitáció
nélkül az ipar és a turizmus fejlesztése nem valósítható meg a határon átnyúló
térségben.
A határon átnyúló térség turizmusának összehangolt fejlesztésével közös
turisztikai termékcsomag alakítható ki, aminek értékesítése sokkal kedvezőbb
eredménnyel történhet, mint egyes elemeié külön-külön.
A 2. fejezetben feltárt és az esettanulmányokban felszínre bukkanó problémák
tömege nyilvánvalóvá teszi, hogy sem az EU-ban, sem az állami
költségvetésben nem létezik a támogatási forrásoknak az a megszerezhető
tömege, amely önmagában elégséges lenne a határon átnyúló térség
fejlesztési
céljainak
eléréséhez
szükséges
városfejlesztési
és
városrehabilitációs feladatok végrehajtásának teljes finanszírozásához.
Ezért a szükséges városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok megfelelő
ütemben, pénzügyi paraméterekkel és minőségben történő végrehajtása
kizárólag a közszféra és a magánszféra együttműködésén alapuló operatív
önkormányzati városfejlesztés módszertanának, szervezeti, finanszírozási és
jogi eszközeinek valóságos, professzionális és hatékony alkalmazásával
képzelhető el.
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A leírtak alapján nyilvánvaló, hogy az EU forrásokat felhasználó támogatási
rendszer akkor tudná hatékonyan segíteni ezt az ügyet, ha
•

elismerné, hogy az operatív városfejlesztés a határon átnyúló fejlesztési
célok megvalósításának egyik fontos eszköze,

•

támogatna olyan városrehabilitációs és városfejlesztési projekteket,
amelyek professzionális színvonalon elő vannak készítve és a közszféra
és magánszféra együttműködésén alapuló operatív önkormányzati
városfejlesztés módszertanának, szervezeti, finanszírozási és jogi
eszközeinek tényleges alkalmazására épülnek, ezáltal

•

a támogatások a hatékonyabban, a nagyobb multiplikátor hatással, a
kisebb támogatási aránnyal megvalósítható városfejlesztési, illetve
városrehabilitációs projektek megvalósítását segítenék elő és ezzel

• jó példákkal szolgálhatnak további települési önkormányzatok számára,
mivel így a korlátozott összegű támogatások felhasználásával több fejlesztést
lehet megvalósítani.

123

