
� Államhatárok… egy kis elmélet

� Határ menti terek kutatásának 
nemzetközi és hazai sajátosságai

� Határ menti térségek jellemzői és típusai 
– KKE-i megközelítésben

� Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok 
– az új kutatási irány

Forrás: Hajdú Zoltán

A határ mint elválasztó térelem, gát (barrier)

A határ mint szűrőzóna, kapukkal (filter)

A határ mint perem és ütközőzóna (frontier)

A határ mint összekapcsoló elem (kontaktuszóna)

Forrás: Nemes Nagy J., 2009



� Jogi funkció

� Fiskális funkció

� Ellenőrző funkció

� Katonai funkció

� Ideológiai funkció
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� Hajdú Zoltán: „Magyarország határ menti ország”
� Megyéink közül mindössze 4 nem államhatár mentén 
található, a kistérségeink harmada közvetlenül 
valamely államhatár mentén fekszik

� A határ menti kutatások (Cross-border research) több 
évtizedes múltra tekint vissza az USA-ban és Nyugat-
Európában <-> Magyarországon (KKE-ban) a 
rendszerváltás idején kezdődött:
› Enyedi, György (szerk.) (1988): Sajátos helyzetű térségek 
terület- és településfejlesztési problémái. OKKFT. MTA-RKK. 
Pécs.

� A határ menti terek:
› 1990-ig: védelmi, ütköző-, pufferzóna
› 1990-2004: átmenetei időszak
› 2004-től: hídfőállások, „kontaktuszónák”



Forrás: Tóth József, 1996

Forrás: Martinez,1994, 7

Forrás: saját 
szerkesztés

� 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 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) Szerk: Kovács A., 

Tech. Szerk:
Gaál Zsuzsanna



� Összetett érdekviszonyok, kapcsolatok (EU, 
nemzeti, mezo- és mikroszintű)

� Sokszereplős (gazdasági, politikai, 
társadalmi érdekek)

� Számos területet érint:
› Gazdaság (TNC-k és KKV-k is) és infrastruktúra-
hálózatok
› (Biztonság)politika – EU keretek között
› Társadalmi – migráció, mobilitás
› Kulturális – nemzeti érdek vs. Multikulturalizmus
› Környezeti dimenzió – szennyezések


