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1. A disszertáció céljai és szerkezete 
 

A határ menti kiskereskedelem (a határtérségekben élők határon túli 

vásárlásai) Magyarország államhatárai mentén már több évtizede megfigyelhető 

jelenség, azonban – egészen a legutóbbi évekig – nem kísérte jelentős 

tudományos figyelem. 

Erdősi Ferenc már az első hazai határkutatásból készült monográfiában (A 

sajátos helyzetű térségek terület- és településfejlesztési problémái) felhívta a 

figyelmet a határ menti kiskereskedelem vizsgálatának fontosságára: „Nagyon 

konkrét igény merül fel a kishatármenti kereskedelem minden fajtájával való 

behatóbb foglalkozásra. A hivatalos határmenti kereskedelem alakulásában is 

sok az irracionális, és a kellő összehangoltság hiányából adódó vonás, a 

spontaneitás. A határt átlépő tömegesebb és rövid időtartamra szorítkozó 

migráció sajátos, elsősorban az árucikkek eltérő árstruktúrájából, a nemzeti 

valuták cserearányaiból, az árak dotációs tartalmából, az eltérő 

devizagazdálkodásból és vámszabályból és csak másodsorban az árukat saját 

országban beszerezhetőségének hiányából indukálódó, elsősorban individuális és 

nem közösségi vagy éppen állami érdekeket szolgáló formája a bevásárlás, 

illetve szolgáltatások igénybe vétele céljából történik a szomszéd népek rövid 

időtartamú átruccanása során. Ezt a jelenséget többen bevásárló turizmusnak 

nevezik. Aligha lehet azonban egy gazdaságilag ennyire célirányos 

tevékenységet a turizmus fogalmával összekötni, mert inkább kivételes, mint 

általános az olyan „átruccanás”, melynek programjában természetjárás, tudatos 

városnézés, szervezett vagy egyéni műemlék megtekintés, vagy éppen kulturális 

eseményeken való részvétel szerepel.” (Erdősi F., 1988) 
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Jóllehet Erdősi már 1988-ban hangsúlyozta a téma kiemelt fontosságát és 

egyúttal kijelölte kutatása során tisztázandó kérdéseket, a hazai regionális 

szakma kevés figyelmet fordított a terület részletes tárgyalására, noha számos 

fontos, tudományos szempontból is érdekes kérdés várt (vár) tisztázásra. 

Ahhoz, hogy meg tudjam világítani a határ menti kiskereskedelem 

kutatásának társadalmi és gazdasági jelentőségét, nem volt elegendő pusztán 

szűken a kiskereskedelem és határmentiség kapcsolatával foglalkozni, 

kutatásaimat sokkal tágabb kontextusba kellett helyeznem. A konkrét gyakorlati 

vizsgálatom előtt számos elméleti kérdésre kellett választ adnom az eltérő 

tudományterületekről származó korábbi kutatások áttekintésével, 

rendszerezésével és ütköztetésével, vagy – megelőző kutatások nem lévén – saját 

modellek megalkotásával. 

Dolgozatomban alábbi hat kérdésre kívánok választ adni: 

1. Melyek a hazai és nemzetközi határ-kutatások fő irányai, és ezen belül 

hol jelenik meg a határ menti kiskereskedelem? 

2. Tisztázható-e a határrégió, határtérség, határ menti régió és határ menti 

térség fogalma, a régió és határ fogalmakra építve? 

3. A különböző határok, határtérségek kutatásával foglalkozó tudományok 

miként értelmezik a határon átnyúló termelési tényező áramlásokat? 

4. A határon átnyúló tényezőáramlások és az azokat befolyásoló 

gazdasági, társadalmi, térszerkezeti, stb. adottságok modellezhetőek-e? 

5. Definiálható-e egyértelműen a határ menti kiskereskedelem, és 

elkülöníthetők-e a bevásárló turizmus és a határ menti kiskereskedelem 

fogalmak? 

6. Hogyan vizsgálható, és mik a fő jellegzetességei a szlovák-magyar 

határtérségben megfigyelhető határ menti kiskereskedelemnek? 
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A továbbiakban, empirikus kutatásaim hipotézisei, módszerei, valamint 

eredményeinek bemutatása előtt, fontosnak tartom áttekinteni azokat a fogalmi 

kereteket, melyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy szűkebb témám – 

a szlovák-magyar határ menti kiskereskedelem – vizsgálatának eredményei 

érthetővé váljanak. Értekezésem elméleti fejezeteiből itt csak azokat a 

fogalmakat, modelleket foglalom össze, melyek elengedhetetlenül szükségesek 

az empirikus kutatási eredményeim érthető bemutatásához, ill. saját kutatásaim 

eredményeinek tekinthetők. 

2. A határmentiség kutatásának fő irányai 
 

Mivel napjainkra a határkutatások szinte önálló kutatási területnek 

tekinthetők, ezért a téma legjelentősebb nemzetközileg elismert folyóiratában 

(Journal of Boderlands Studies) megjelent publikációkat csoportosítottam téma 

szerint. Ezt azért tartom fontosnak kiemelni, mert, mint ahogy arról az 1. ábra is 

tanúskodik, a határokon átívelő termelési tényezőáramlásokat leíró 

(határgazdaságtan-témájú) publikációk száma a határkutatások egyik fő irányát 

képezik. 

A nemzetközi határ-kutatások már több évtizedes múltra tekintenek vissza 

az USA-ban és Nyugat-Európában, hazánkban azonban ezen a területen mintegy 

két évtizedes lemaradást figyelhetünk meg. 
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1. ábra: A Journal of Borderlands Studies-ban publikált művek témájuk 
szerint csoportosítva, 1986-2007 

 
Forrás: saját kutatás 

A hazai határ-kutatások – hasonlóan a nemzetköziekhez – sokféleképpen 

csoportosíthatók. Dolgozatomban a kutatási téma szerint csoportosítottam a 

műveket, és megkülönböztettem: 

 

1. elméleti és módszertani művek 
2. határ menti kutatások 
3. határon átnyúló kutatások 

 

A hazai irodalomban kevés elméleti, módszertani mű lelhető fel, melyek 

közül a legjelentősebbek Nemes Nagy József munkái (Nemes Nagy J., 1998, 

2009). 

A hazai határkutatások máig kedvelt formája a „határ menti kutatás”, mikor 

is egy kiválasztott határ menti mikro, mezo, vagy makrotér magyarországi (vagy 

határon túli) oldalának valamely társadalmi, gazdasági, földrajzi sajátosságait 
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elemzik a szerzők, és nem vagy alig térnek ki a térség határ túloldalával való 

kapcsolatára (Horváth Gy., 2004) (Sikos T. T. – Tiner T., 2008). 

A határkutatások új megközelítése hazánkban az un. „határon átnyúló 

kutatás”, mikor a vizsgálat során a kutatók a határ mindkét oldalát górcső alá 

veszik, és elemzik a határral elválasztott tér kapcsolatrendszerét (ill. annak egy 

vagy több szeletét) (Baranyi B, 2007) (Hardi T., 2002) (Kruppa É., 2003) (Sikos 

T. T. – Tiner T., 2007). 

3. Elméleti alapok, alapfogalmak 
 

Sem a hazai, sem pedig a nemzetközi szakirodalomban nem tisztázott 

egyértelműen a „határrégió”, „határtérség”, „határ menti régió”, „határ menti 

térség” fogalmak. A szerzők sok esetben szinonimaként használják, vagy éppen 

felcserélik ezeket a fogalmakat. 

Értekezésemben ezért fontosnak tartottam tisztázni ezeket. Peter Haggett 

klasszikus régió-definíciójából kiindulva (Haggett, P., 2006) határoztam meg, ill. 

különítetem el a következő fogalmakat: 

Határrégió: olyan államhatár által elválasztott földrajzi tér, ahol a határon 

átnyúló gazdasági-társadalmi kapcsolatok ereje, kiterjedése és intenzitása 

jelentős erősségű, és hosszú ideje fennáll. 

Határtérség: olyan államhatár által elválasztott földrajzi tér, ahol a határon 

átnyúló gazdasági-társadalmi kapcsolatok teljes hiánya figyelhető meg, vagy 

ezek ereje és intenzitása elhanyagolható, ill. a kapcsolatok rövid ideje állnak 

fenn, és/vagy gyorsan változnak. 

Határ menti régió: olyan, a teljes határvonalának hosszához képest jelentős 

államhatár-szakasszal rendelkező régió, ahol a határon átnyúló gazdasági-

társadalmi áramlások nincsenek jelen, vagy a régión belüli hasonló 
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áramlásokhoz képest elhanyagolható jelentőségűek, ill. csak rövid ideje állnak 

fenn. (az intraregionális kapcsolatok meghatározó jelentőségűek) 

Határ menti térség: olyan államhatár melletti, periférikus térség, ahol sem a 

határon átnyúló, sem pedig a térségen belüli tényezőáramlások nem jelentősek 

(nincs összetartó erő) (2. ábra). 

2. ábra: Határ menti terek tipizálása 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A határ menti terek fogalmi meghatározását követően e terekben 

megfigyelhető termelési tényezőáramlásokat leíró nemzetközi és hazai irodalom 

fő kutatási témáinak áttekintésével foglalkoztam. 
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4. Határgazdaságtan 
 

A határok gazdasági folyamatokra gyakorolt hatását számos diszciplína 

(gazdaságföldrajz, regionális tudomány, közgazdaságtan, stb.) vizsgálta már 

különböző megközelítésben.  

A közgazdasági megközelítést leginkább úgy jellemezhetjük, hogy 

pontgazdaságok közötti cserét írja le két „pont-régió” között, melyek 

meghatározott tényezőellátottsággal bírnak, és ahol a tényezőáramlások 

különbözőféleképpen megengedettek (ill. részben vagy egészben nem 

megengedettek) (Krugman, P., 2003) (Brakman, S., et. al., 2001). 

A regionális (tértudományi) megközelítés előzőnél sokkal heterogénebb, a 

különböző tértudományok képviselői közelítésmódjában a földrajzi, politikai, 

gazdasági megközelítés eltérő súllyal jelenik meg (Frisnyák S., 1992) 

Leimgruber, W., 2005) (Tóth J., 2002). 

A határok gazdasági jelentősége vizsgálatának legújabb közelítésmódja a 

határgazdaságtan-megközelítés. Ennek központi eleme, hogy a határt, ill. a 

határtérségben megfigyelhető gazdasági tényezőáramlások vizsgálatát emeli a 

középpontba (van Houtum, H., 1998) (van Houtum, H., 2000). 
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3. ábra: Határon átnyúló tényezőáramlások és a befolyásoló tényezők 

rendszere 

 
Forrás: saját szerkesztés, technikai szerkesztő: Gaál Zsuzsanna, Nagy Angéla 
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Saját határgazdaságtan modellem megalkotásával (3. ábra) a következő 

célokat tűztem ki magam elé: 

1. El kívántam határolni a különböző típusú, határokon átnyúló (egy 

határtérséget érintő) tényezőáramlásokat: intraregionális 

áramlások, központ-határrégió-áramlások, központok közötti 

áramlások (utóbbiban a határrégiónak csak transzferzóna szerep 

jut). 

2. Meghatároztam öt tényezőcsoportot, melyek különböző 

mértékben, időtávon befolyásolják a tényezőáramlásokat: 

gazdasági, társadalmi, földrajzi, politikai, kulturális és nyelvi 

tényezők 

3. Elkülönítettem, hogy a különböző hatótényezők mely 

áramlástípusokat befolyásolják a leginkább, van-e különbség a 

különböző áramlástípusok hatótényezői között. 

4. végül az öt tényezőcsoporton belül elkülönítettem, mely tényezők 

hatnak rövid-, közép-, és hosszú távon. 

Modellem elkészítésével az volt a célom, hogy felhívjam a figyelmet a 

határon átnyúló tényezőáramlások különböző típusaira, valamint az azokat 

befolyásoló tényezők összetett, reflexív jellegére. Napjainkban – különösen 

Közép-Európában – a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok egyre fontosabbá 

válnak, egyre több vállalkozás épít ki nemzetközi, határon átnyúló üzleti 

kapcsolatokat, így fontos tisztázni, hogy ezeket mely tényezők, milyen módon és 

mértékben befolyásolják. 
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5. A határ menti kiskereskedelem és a bevásárló turizmus 
kapcsolata 

 

A határon átnyúló gazdasági kapcsolatok, tényezőáramlások egyik jellemző 

esete a határ menti kiskereskedelem. A Nyugat-Európában és az USA és Kanada 

valamint Mexikó között több évtizedes „hagyományokkal” bíró folyamatnak 

Magyarország határ menti térségeiben is egészen a szocializmus időszakáig 

visszanyúló tradíciója van, azonban napjainkig kevésszer került a hazai 

tudományos kutatások látómezejébe. 

A jelenség alatt a következő folyamatot értem: 

A határ menti kiskereskedelem: a határ menti térségekben élők anyagi 

haszonszerzés céljából végzett rendszeres vásárlásai a határ túloldalán 

(határközei területeken), mely során elsősorban a saját háztatásuk számára 

szereznek be elsősorban gyorsan forgó fogyasztási cikkeket. 

Értekezésem szűkebb témája, a határ menti kiskereskedelem kutatása azért 

is különösen fontos, mert: 

• a nyitott határ mindkét oldalán számos kiskereskedőt, és egyéb, 

kereskedelemhez kapcsolódó szolgáltatót érint, így a folyamat 

jelentősen befolyásolhatja a kiskereskedelmi vállalkozások 

prosperitását, és ezen keresztül a térség foglalkoztatását 

• A folyamatot befolyásoló egyes elemek (befolyásoló tényezők) 

változása időben eltérő, számos rövid, közép és hosszú távon ható 

folyamat gyakorol hatást a határ menti kiskereskedelem 

volumenére és irányára 

• A határ menti kiskereskedelemben résztvevő vásárlók motivációs 

rendszere összetett, nem magyarázható pusztán árfolyam-

ingadozással, vagy eltérő árszínvonalakkal. 
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Összefoglalva tehát a határ menti kiskereskedelem egy dinamikus és 

komplex, sokszereplős folyamat, melyet a résztvevők és a környezet 

folyamatosan változó interakciója alakít (4. ábra). 

4. ábra: A határ menti kiskereskedelem kapcsolatrendszere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás és szerkesztés 

 

Értekezésemben fontosnak tartottam, hogy tisztázzam a „bevásárló 

turizmus” és a „határ menti kiskereskedelem” fogalmak közti különbségeket. A 

két kifejezést mind a szakmában, mind pedig a köznapi életben szinonimaként 

használják, azonban úgy vélem, hogy jelentős különbség van a kettő között. E 

tézisfüzet kereteit meghaladja a részletes fogalom-magyarázat, azonban egy 

összefoglaló táblázatot közlök a két jelenség sajátosságairól. (1. táblázat) 
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1. táblázat: A határ menti kereskedelem és a bevásárló turizmus 

 Határ menti 
kiskereskedelem 

Bevásárló turizmus 

Résztvevők határok mentén élők üzleti haszonszerzésre 
törekvők (nincs területi 
meghatározottság) 

Érintett térség határ menti térségek, 
határrégiók (kiindulási és 
célzóna egyaránt) 

egész ország (kiindulási és 
célország egyaránt) 

Elsődleges cél bevásárlás, anyagi 
haszonszerzés elsősorban a 
háztartás számára 

többféle cél: rekreáció, üzleti 
utazás, anyagi 
haszonszerzés, (szürke és 
feketegazdaság) 

Keresett 
termékkör 

elsősorban FMCG termékek szuvenírek, tartóscikkek, 
nagy értékű termékek 
(ajándékok) 

Időtartama Napon belüli (többnyire 
néhány óra) 

Egy napnál (24 óránál) 
hosszabb 

Forrás: saját kutatás 

 

A határ menti kiskereskedelemről összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy 

akkor jön létre, ha a szabad áru, szolgáltatás és személyáramlás feltétele mellett a 

vásárlók anyagi többlethaszonra tesznek szert, pénzt takaríthatnak meg a határ 

túloldalán bonyolított vásárlásaikkal. A megtakarítás nettó értéke az elérhető 

összes megtakarítás és a határon túli vásárlás költségeinek különbsége (5. ábra). 
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5. ábra: A határ menti kiskereskedelemben résztvevők hasznai és költségei 

 
Forrás: saját szerkesztés 

6. A szlovák-magyar határ menti kiskereskedelem 
 

Értekezésem gyakorlati részében a szlovák-magyar határ menti 

kiskereskedelem sajátosságait kívántam elemezni. A téma kutatása több 

szempontból is nehézségekbe ütközik. Egyrészt korábban nem készült még a 

térségben hasonló témájú, átfogó vizsgálat, másrészt egy folyamatosan változó 

jelenséget kellett górcső alá venni, harmadszor pedig a gazdasági világválság 

turbulens, előre nem látható folyamatokat eredményezett (szélsőséges 

forintárfolyam-gyengülés) a térség határ menti kiskereskedelmében. 

Vizsgálataim során mind a keresleti (vevők), mind pedig a kínálati oldal 

(eladók) határ menti kiskereskedelemmel való kapcsolatát fel kívántam tárni: 

mekkora szerepe van a határon túlról érkező vásárlóknak a térségbeli boltosok 

forgalmából, valamint milyen a határon túl vásárlók jellegzetes vásárlói 

magatartása (költések, vásárlási gyakoriságok, vásárolt termékek köre, stb.) 
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Kutatásaimban standard kérdőíves technikát választottam mind a 

kiskereskedelmi üzletek, mind pedig a lakossági megkérdezés során. A üzlet-

vizsgálat 2008. november-december hónapokban került lebonyolításra, a mintába 

összesen 309 üzlet került (167 a magyar, 142 a szlovák oldalon). Vizsgálatom 

során a térség jelentősebb piacközpontjaiban (városaiban: Győr, Dél-Komárom, 

Esztergom, ill. Dunaszerdahely, Nagymegyer, Észak-Komárom, Párkány) 

működő üzleteket vizsgáltuk. A megkérdezés során a kiskereskedelmi 

létesítmény vezetőjével, tulajdonosával, ill. előzőek hiányában a bolt 

alkalmazottjával készült interjú. 

A lakossági vizsgálat kérdőíveit 2009. április-május hónapokban 

kérdeztettem le. A minta elemszáma összesen 800 fő volt, melyből a kiértékelés 

során 784 ív került feldolgozásra (a fennmaradó 16 kiértékelhetetlennek 

bizonyult). A szlovák oldalon 393 fő, a magyar oldalon 391 fő válaszai 

szerepelnek a végleges mintában. A lekérdezés előtt kor, nem, nemzetiség, 

lakhely (város/falu), és határhoz való közelség szerinti reprezentatív mintát 

állítottam össze, a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala és a KSH 2001-es 

népszámlálási adatsorait felhasználva. 

Empirikus kutatásomhoz 8 hipotézist fogalmaztam meg, melyek egy részét 

igazolni tudtam, másik részét pedig elvetettem, mert vagy hamisnak bizonyult a 

feltevésem, vagy pedig a rendelkezésre álló adatok nem igazolták előzetes 

elképzelésemet. 

A továbbiakban kutatási hipotéziseimre adott válaszaimat tekintem át: 

 

H1: A határ mindkét oldalán működő kiskereskedelmi vállalkozások forgalmuk 
jelentős része a határ túloldaláról érkező vásárlóktól származik, azonban a 
vizsgált térség speciális térszerkezete (centrum-periféria találkozása), és ennek 
következményei miatt (munkaerő-ingázás, stb.) a vásárlók nagyobb arányban 
fordulnak elő a magyarországi oldal kereskedelmi üzleteiben. 
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A kutatási hipotézis részben elfogadom, részben elvetem. A hipotézis azon 

része, melyben a térség centrum-periféria jellege miatt aszimmetrikus 

kapcsolatot felételezek a határ menti kiskereskedelemben, igaz! A szlovákiai 

megkérdezettek sokkal nagyobb arányban vásárolnak Magyarországon, mint a 

magyarok Szlovákiában, és ebben az árfolyamon kívül igazolhatóan a 

kiskereskedelmi infrastruktúrának is meghatározó jelentősége van. 

A hipotézis azon része, melyben jelentős határ menti kiskereskedelmi 

forgalmat predesztinálok „mindkét oldal” kiskereskedőinek, elvetendő, hiszen a 

vizsgált időszakban a szlovákiai boltosok nagy része bevételeinek mindössze 

néhány százalékát (az összforgalom 1-5%-a) realizálja a határon túlról érkező 

vásárlóktól. Ennek oka a 2008 év végi és 2009 első felében szélsőségesen 

gyenge forint-korona, ill. forint-euró árfolyam. Azonban így bizonyítható, hogy 

létezik olyan árfolyamszint, mely jelentősen befolyásolja a határ menti 

kiskereskedelem irányát és volumenét. (A forint-korona árfolyama 2006-tól 2009 

első felére 6 forint/korona árfolyamszintről 10 forint/korona szintre emelkedett, a 

szlovákiai térségrészbe irányuló határ menti kiskereskedelem volumene 

jelentősen lecsökkent ugyan, de nem tűnt el teljesen. Ezzel pedig az 

bizonyítható, hogy nem csak az árfolyamok határozzák meg a vásárlások irányát 

és mennyiségét.) 

 

H2: A határ túloldaláról érkező vásárlók a „hazai” vásárlókhoz képest speciális 
vevői igényekkel rendelkeznek, azonban ezekre a speciális igényekre a 
kereskedelmi vállalkozások nem fordítanak kellő figyelmet. 

A hipotézis egyértelműen elvetendő. A határ túloldaláról érkező vásárlók 

alig különböznek a hazai vásárlóktól a térségbeli kiskereskedők véleménye 

szerint. Kutatásom szerint ebben nincs különbség a szlovákiai és a 

magyarországi oldal boltosai között. A magyarországi válaszadók 90%-a, míg a 
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szlovákiai boltosok 74%-a nyilatkozta, hogy nem tapasztal különbséget a hazai 

és a határon túli vásárlók üzlettel, árukkal kapcsolatos elvárásaiban. 

 

H3: Az elmúlt évek társadalmi, gazdasági, politikai eseményei (EU-csatlakozás, 
Schengeni csatlakozás, munkaerő vándorlás, gazdasági válság, árfolyam-
ingadozások stb.), folyamatai jelentős hatást gyakoroltak a határ menti 
kiskereskedelemre, a kiskereskedők és a lakosság egyaránt érzékelték ezeket a 
hatásokat és beépítették piaci várakozásaikba, üzleti magatartásukba. 

A hipotézist nem tudtam egyértelműen igazolni. Jóllehet – előzetes 

véleményem szerint – a különféle makrogazdasági tényezők jelentős hatást 

gyakorolnak a határ menti kiskereskedelemre, azonban ezt a megkérdezéses 

vizsgálat módszerével nem tudtam minden kétséget kizáróan bizonyítani. A 

megkérdezett kiskereskedők és a magánszemélyek esetében is legfeljebb csak 

„gyenge sztochasztikus” kapcsolatokról beszélhetünk a határ menti 

kiskereskedelem és a makrogazdasági befolyásoló tényezők közötti kapcsolat 

vonatkozásában. A legtöbb válaszadó az EU- vagy a Schengeni-csatlakozás, a 

gazdasági válság határ menti kiskereskedelemre gyakorolt hatását egy -5 és 5 

közötti kétpólusú differenciál skálán 0-nak, vagyis semlegesnek értékelte. A 

valós összefüggések megállapításához mélyinterjús technika alkalmazása lenne 

kívánatos. 

 

H4: A határ menti kiskereskedelem irányát és mértékét az érintett országok 
valutaárfolyamainak egymáshoz viszonyított aránya, a térség kiskereskedelmi 
szerkezete, a kapható termékek kínálata, és a kiskereskedők piaci magatartása 
együttesen befolyásolja.  

A hipotézist bizonyítottnak tekintem, ezért elfogadom. A felmérés során 

megfigyelt összefüggések alapján bizonyítottam, hogy a határ menti 

kiskereskedelem nem pusztán az árfolyamok pillanatnyi játékának függvénye, 
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hanem olyan, hosszú távon ható tényezők is befolyásolják, mint a 

kiskereskedelmi üzlethálózat fejlettsége vagy a térségben működő kiskereskedők 

marketingkommunikációs tevékenysége. 

Ezt kiválóan igazolja, hogy a dunaszerdahelyi kereskedelmi hálózat utóbbi 

években megfigyelhető gyorsütemű fejlődése (hipermarketek és 

bevásárlóközpont megnyitása) nem befolyásolta jelentős mértékben a térségből 

Győrbe vásárolni járok költéseit és vásárlási gyakoriságait. A város regionális 

központ szerepe a határtól több 10 km-re is erősen érezhető, és a 

vizsgálataimmal igazolható is. 

A forint árfolyam-gyengülésekor a magyarországi Tesco lánc offenzív 

szlovákiai marketingkommunikációja (rádió, újsághirdetések, szórólapozás, 

szlovák nyelvű honlap, stb.) (sikertelen) marketingkommunikációs 

válaszlépésekre kényszerítette a szlovákiai kiskereskedőket (ár-összehasonlító 

táblák alkalmazása, fokozott reklámtevékenység, stb.). 

 

H5: A határ mentén élő lakosság határon túli vásárlásainak gyakoriságát 
alapvetően befolyásolja: 

• lakhely: az ország (Magyarország, Szlovákia), ill. a 
határátkelőtől való távolság(„közvetlenül határ menti” vagy 
„határhoz közeli”) 

• nemzetiség (magyar vagy szlovák) 
• munkahely (annak földrajzi helye – Magyarország vagy 

Szlovákia) 
• jövedelem nagysága (átlag alatti, átlagos, átlag feletti) 

 

A vásárlási gyakoriság és a lakhely, munkahely, állampolgárság, és a 

jövedelmek nagysága közötti összefüggést bizonyítottam, a hipotézist 

elfogadom. Szignifikáns különbség rajzolódik ki a „határ menti” és „határközeli” 

térségekben élők, a magyar vagy szlovák állampolgárságú vásárlók, a 
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Magyarországon, ill. Szlovákiában dolgozó (szlovák állampolgárok), az 

alacsony, közepes és magas jövedelműek vásárlási gyakoriságában. Fenti 

felsorolásból néhány adatot kiemelve: A közvetlenül határ menti településeken 

élők 7%-a, míg a határhoz közel (de nem közvetlenül a határ mentén) élők 0,5%-

a vásárol napi rendszerességgel a határon túl, de a heti 1-2 alkalommal vásárlók 

aránya is rendre 13% és 5%, vagyis a különbség szignifikáns. 

A munkahely is jelentős mértékben befolyásolja a határon túli vásárlási 

gyakoriságot. Míg a Magyarországon dolgozók 1/3-a legalább heti 

rendszerességgel vásárol Magyarországon, addig a Szlovákiában dolgozók 

esetében – lakhelytől függetlenül – ez az arány mindössze 7%. 

A magyar és szlovák nemzetiségű szlovák állampolgárok vonatkozásában 

azonban el kell vetnem a hipotézist. Utóbbi vizsgálata során kiderült, hogy a 

„közvetlenül határ menti” településeken élő magyar és szlovák nemzetiségű 

vásárlók ugyanolyan rendszerességgel vásárolnak Magyarországon, míg a 

határtól távolabb élők esetében jelentős különbség figyelhető meg a vásárlási 

gyakoriságban (pl.: a nem vásárlók aránya a magyar nemzetiségűeknél 

mindössze 9%, míg a szlovákoknál 29%) – tehát az összefüggés nem 

egyértelmű! 

 

H6: A vásárlási költések értékét és arányát (az egy főre jutó jövedelemből) 
alapvetően befolyásolja: 

• lakhely: az ország (Magyarország, Szlovákia), ill. a 
határátkelőtől való távolság („közvetlenül határ menti” vagy 
„határhoz közeli”) 

• állampolgárság (magyar vagy szlovák) 
• munkahely (annak földrajzi helye – Magyarország vagy 

Szlovákia) 
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A hipotézist elfogadom, bizonyítottnak tekintem. Szignifikáns különbség 

figyelhető meg a lakhely (Magyarország vagy Szlovákia), a határhoz való 

közelség, az állampolgárság, ill. a munkahely földrajzi helye és a költések 

közötti kapcsolat vonatkozásában. 

Például a magyarországi megkérdezettek 35%-a jövedelmének 0%-át, 

további 40%-a 1-5%-át költi el Szlovákiában, szemben a szlovákiai vizsgált 

személyekkel, akiknek 10%-a jövedelmének több mint felét, és további 20%-uk 

bevételüknek 20-50%-át költik el Magyarországon. 

Az egy vásárlásra jutó költéseknél is hasonló különbség figyelhető meg. A 

magyarországi vásárlók Szlovákiában kisebb összeget költenek (30%-uk 1-5000 

Ft-ot, 25%-uk 5.000-10.000 Ft-ot), míg a Szlovákiából érkezők tervezett 

nagybevásárlásokat bonyolítanak a térség kiskereskedelmi központjaiban (a 

megkérdezettek 35%-a 10.000-20.000 Ft, további 25%-a 20.000-50.000 Ft 

között költ hazánkban egy vásárlás alkalmával) 

 

H7: A vásárlók nagybevásárlási céllal kelnek át a határon, jelentős összeget 
költenek el, többféle termékcsoportot vásárolnak és elsősorban új típusú, nagy 
alapterületű kiskereskedelmi létesítményeket, bevásárlóközpontokat és 
hipermarketeket keresnek fel. 

A hipotézist elvetem. A szlovákiai megkérdezettek vonatkozásában igaz, 

azonban a magyarországi megkérdezettek többsége elsősorban diszkontokat, 

kisboltokat látogat, jóllehet bevásárlóközpont és hipermarketek is működnek a 

térségben (Dunaszerdahelyen, Észak-Komáromban). 

Az eltérés oka a kiskereskedelmi hálózat fejlettségének különbsége, melyet 

tovább erősít a forint korábbi években megfigyelhető gyengülése. A szlovák 

válaszadók közül legtöbben, 150-200 fő, említette a bevásárlóközpontokat és 
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hipermarketeket, míg a magyar válaszadók legtöbbször a szlovákiai kisboltokat 

részesítették előnyben. 

 

H8: A vásárlásokat többségében összekapcsolják más egyéni/csoportos 
tevékenységgel (rekreáció, stb.) 

 

A hipotézist igazoltam, ezért elfogadom. A megkérdezettek mintegy 25%-a 

kel át a határon pusztán vásárlási céllal. A többség egyéb tevékenységekkel is 

összeköti utazását. Ez a szlovákiai válaszadók többségénél elsősorban rekreáció, 

kulturális tevékenység, míg a magyarországi megkérdezettek esetében 

rokonlátogatás, pihenés. 

7. További kutatási feladatok 
 

Dolgozatom és kutatásaim elkészítésekor törekedtem arra, hogy a 

választott témát megfelelően megalapozzam, és minden fontos vonatkozását 

megvizsgáljam.  

Természetesen jelen doktori értekezés keretei nem elegendőek arra, hogy 

egy olyan fontos és szerteágazó terület, mint a határ menti kiskereskedelem 

minden vonatkozását bemutassam. Elemzésem csak egy „pillanatfelvétel” a 

térség kiskereskedelmi viszonyairól a 2008-2009-es évek fordulóján, valamint 

némi módszertani adalék a téma további vizsgálata után érdeklődők számára. 

A közeljövőben fontosnak tartom kutatásaim megismétlését, azért hogy a 

változó makro- és mikropiaci környezet hatásait ki tudjam mutatni. Továbbá 

különösen fontosnak tartom eddig még nem vizsgált, a határ menti 

kiskereskedelemhez kapcsolódó jelenségek elemzését: 
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• A határ menti kiskereskedelem és a bevásárló turizmus 

kapcsolatrendszerének vizsgálata, fogalmi kereteinek további 

tisztázása 

• A makrogazdasági folyamatok (árfolyamok, gazdasági fejlődés, 

stb.) határ menti kiskereskedelemre gyakorolt hatásai vizsgálata, 

új módszertan kidolgozásával. 

• Az árak és árfolyamok alakulásának folyamatos monitorozása, az 

eltérő árszintek és a változó árfolyamok hatásainak elkülönítése. 

• A termékkínálat és a határ menti térségek kiskereskedelmi 

hálózatának összevetése. 

• A határon túli vásárlás rejtett motivációs hátterének elemző 

feltárása 
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11. A szerző témához kapcsolódó konferencia előadásai 
 
magyar nyelvű 
 
„Komárno – Komárom, egy város két ország” konferencia. Selye János 
Egyetem. 2007 április 20. Előadás címe: „Határok nélküli idegenforgalom 
Komáromban” 

MRTT V. Vándorgyűlés. Miskolc. 2007 október 25-26. „Helyi iparfejlesztés” 
szekció. Előadás címe (Szabó Ingriddel közösen): Nemzetközi tőkebefektetések 
munkaerő-piaci hatásai Komárom és Komárno térségében 

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája „MÜTF Regionális Tudás- és 
Karrierközpont létrehozása a helyi szereplőkkel történő együttműködés 
elősegítésére” című ROP projekt (ROP 3.3.1-05/1.2005-0003/36) záró 
konferenciája. Előadás címe: „Határmentiség és fejlődési térpályák” c. kötet 
bemutatása 

MTA-RKK NYUTI – Fórum Kisebbségkutató Intézet: „A szlovák-magyar 
határtérség társadalmi-gazdasági vizsgálata” című konferencia (INTERREG 
HUSKUA/05/02117) 2008 június 11. Somorja. Előadás címe: „Kereskedelem, 
bevásárló turizmus” 

MRTT VI. Vándorgyűlés. Gödöllő. 2008. december 11-12. „Új elemek a 
vidékfejlesztésben” konferencia. „Térinformatika” szekció, Előadás címe: „A 
marketing új dimenziója: a geomarketing”. 

’Fenntartható fogyasztás – növekedés határai – új trendek a kereskedelemben’ 
tudományos konferencia. Gödöllő. 2009. március 27. „A bevásárlóközpontok 
társadalomformáló hatása” szekció „A gazdasági válság és a munkaerőpiaci 
átrendeződés hatása a szlovák-magyar határ menti kiskereskedelemre” című 
előadása. (Szabó Ingriddel közösen) 
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idegen nyelvű 
 
International Geographical Union (IGU) 31st International Geographical 
Congress, Tunézia, Tunisz, 2008 augusztus 12-15. „Geography and Public 
Policy” szekció. Előadás címe (Sikos T. Tamással közösen): „Cross-border 
shopping tourism in South-Slovakian towns – gravity zones, spendings and 
shopping frequency” 

International Innovation Conference for Co-operation Development (InCoDe) 
Pécs, 2008. október 16-18. „Spatial aspects of innovation” szekció. Előadás címe 
(Sikos T. Tamással közösen): „The develoment of retail trade sector in South-
Slovakia” 

SeFoNe (Searching for Neighbours) research consortium (EU 6th FP) and J. 
Selye University „Creating economic and social neighbourhoods across political 
borders” scientific conference. Komárno Szlovákia. 2009. május 1-2. „Insights 
into the Slovakian-Hungarian border region” session. “Dynamical non-
equilibrium in Slovakian-Hungarian cross-border retail trade” című előadás. 
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