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Bevezetés  

Az Európai Unió terület- és szomszédságpolitikájának lényege a leszakadó térségek 

felzárkóztatása, a periferiális helyzetben lévő területek lemaradásának csökkentése, és a 

határ két oldalán élő lakosság kapcsolatainak erősítése, legyen szó új uniós tagállamról, 

tagjelölt országról, esetleg csak az Unióval szomszédos területről, amely az unió külső 

határán fekszik. Szerbia, és ezen belül a korlátozott autonómiával rendelkező Vajdaság 

Autonóm Tartomány (VAT) ebből a szempontból kiemelten speciális helyzetben van. A 

tartományt három oldalról határolják uniós tagországok, amelyek jelentős befolyást 

gyakorolnak annak fejlődésére.  

Az Európai Unió célja e térséggel egyértelmű: a szomszédos területek fejlettségét a lehető 

legközelebb hozni az Unió átlagához, kapcsolatrendszert építeni az uniós és a tagjelölt állam 

állami szervei, lakosai között, virtualizálni mindenféle határt, összhangban az EU regionális 

politikájával, melyben a szomszédságpolitikának, mint lehetséges kapcsolatépítő és 

fejlesztési intézkedésnek kiemelt szerepe van. 

A fennálló helyzetben Szerbia célja sem lehet más, mint az integrációs folyamat 

felgyorsítása annak érdekében, hogy minél előbb az Unió teljes jogú tagjává váljon, és ne 

egzisztáljon zárványként Kelet-Európa térképén. 2015-ben Szerbia megkapta a teljes jogú 

tagjelölti státust, valamint megkezdte a csatlakozási folyamatot, és az év folyamán összesen 

4 megnyitott fejezettel elkezdte a csatlakozási tárgyalásokat. Ezek mellé még 2016 és 2017 

folyamán további hat megnyitott fejezet társult, kettőt ideiglenesen lezártak, így jelenleg 8 

tárgyalási fejezet nyitott a 35-ből. A 2017-es évben további fejezetek megnyitása várható. 

Szerbia uniós csatlakozását az uniós és hazai szakértők is 2020 és 2022 közé teszik, a biztos 

időpont viszont számos tényezőtől függ: a csatkakozási tárgyalások gyorsaságától, 

bonyolultságától, Koszovó kérdésének megoldásától, illetve a világpolitikai folyamatoktól 

is.  

Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy a jogharmonizáció még az elején tart, 

tehát a jogalkotás folyamata sem fog gyorsan haladni, főként ha figyelembe vesszük azt, 

hogy az utóbbi hat évben Szerbiában kétévente írtak ki parlamenti választásokat, ami minden 

esetben legalább fél évvel megakasztotta  a jogalkotási folyamatot.  

A jelenlegi szerb kormány mindenképpen az uniós integrációt helyezi előtérbe, 

amelyet eddigi tevékenysége is bizonyít: nem egész négy év alatt a jelenlegi kormány 

jelentősebb haladást ért el, mint az előző kormányok több, mint tíz év alatt. Nem szabad 

megfeledkeznünk arról sem, hogy Szerbia mindig is az orosz/pánszláv befolyási övezet tagja 
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volt, és ez az uniós csatlakozási folyamat során sincs másként. A hivatalos külpolitikai 

álláspont szerint Oroszországot is egyenrangú félnek tekinti az Unió mellett.  

A Vajdaság valamikor Jugoszlávia egyik legfejlettebb térsége volt (Petak, 2005; 

Horváth – Hajdú, 2010) majd az ország szétesésével Szerbia vezető gazdasági területe lett. 

Mára viszont elvesztette ezt a pozícióját, a belgrádi régió már minden gazdasági mutató 

tekintetében fejlettebbnek számít, mint ez a – valamikor a mezőgazdaságára és 

élelmiszeriparára, valamint feldolgozóiparára épült – tartomány. A leszakadásnak számos 

történelmi és politikai oka van, amelyet a dolgozatomban bővebben is kifejtek. Hipotézisem 

szerint a Vajdaság területi fejlődésének kulcsmomentuma az uniós források  hatékony 

lehívásában van, amely az integrációs folyamat során kell, hogy kiteljesedjen, és amelynek 

az általam vizsgált a 2007-2013-as uniós költségvetési periódusban a megvalósított határon 

átnyúló projektek csak egy, de az eddigi folyamatban jelentősebb szegmensét jelentik.  

Az elmúlt 10 éves időszakban folyamatosan nyíltak meg az uniós támogatási 

források, amelyeket elsősorban az állami struktúrák, az önkormányzatok, állami és 

önkormányzati alapítású intézmények és kisebb mértékben civil szervezetek használtak fel. 

Szerbiában mindeddig magánvállalkozások vissza nem térítendő uniós forrásokat nem 

kaptak, és az első ilyen, decentralizált program, az IPARD (Pejović et al, 2014) 

mezőgazdasági és vidékfejlesztési program lesz, melynek tervezési dokumentuma már 

elkészült. Az illetékes brüsszeli bizottság el is fogadta, de a pályázati kiírásra nem került 

még sor a szerbiai fél felkészületlensége miatt. Ez a program Vajdaság számára kiemelt 

fontosságú, mivel a tartomány gazdasági szempontból a mezőgazdaságra és az arra épülő 

feldolgozóiparra támaszkodik. A 2014-es statisztikai felmérés szerint a tartomány bruttó 

hozzáadott értékének 15,3%-át adja a mezőgazdaság (Regionalni Bruto Domaći Proizvod, 

2016), ami jóval az országos átlag felett van.  

Az Unió által megnyitott programok közül a legkönnyebben elérhetőek a határon 

átívelő programok voltak, amelyek a 2000. évi szerbiai rendszerváltás után váltak 

pályázhatóvá. Az Európai Unió a 2003-as programozási évben adta meg először a 

lehetőséget a tartomány számára, hogy a 2004-es és a 2005-ös év folyamán a Phare (Poland 

and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies) CBC (Cross Border 

Programme) program keretében fejlesztési forrásokat hívjon le szomszédsági programok 

keretében, majd pedig 2006-tól az Interreg programok segítségével a tartomány és az ott 

működő önkormányzatok, intézmények, és civil szervezetek további felzárkóztató 

támogatásokhoz jutottak a Magyarországgal és Romániával közösen kiírt pályázatokon.  
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Az ezt követő 2007-2013-as programozási periódusban Szerbia számára az IPA 

(Instrument for Pre-accesion Assistance) program keretében láttak elő fejlesztési forrásokat. 

Az IPA, az Európai Unió előcsatlakozási alapja a balkáni országok és Törökország, mint 

tagjelölt, vagy potenciális tagjelölt országok számára, amelynek fő célja ezen országok 

reformfolyamatainak támogatása, az uniós jog átvételének elősegítése annak érdekében, 

hogy teljes mértékben felkészültek legyenek a tagsággal járó kihívások megválaszolására. 

Az IPA II komponense a határon átnyúló együttműködések elősegítése, amely már nem csak 

Vajdaság számára jelent forrást, hanem Szerbia és minden szomszédja számára előlátja a 

határon átívelő programok támogatását. Az IPA I komponens pedig az országon belüli 

fejlesztéseket támogatta, ami elsősorban az intézményi háttér megerősítését tették lehetővé. 

Vajdaság esetében a határon átívelő program további jelentőséggel bírt, hiszen nyugatról 

Horvátországgal is megkezdődhetett a program keretében a projektek végrehajtása, valamint 

délen egy kis határszakaszon Bosznia-Hercegovinával is. Így kijelenthetjük, hogy a kör 

bezárult, a tartományt szinte minden oldalról uniós tagállamok veszik körül, és lehetőség 

nyílt a közös projektek külső finanszírozására.  

Szerbia a tagjelölti státus megszerzésével további programokban vehet részt, 

amelyek az előcsatlakozási folyamatot támogatják, bár ezek még az adminisztrációs 

nehézségek miatt nem nyíltak meg, de a határon átívelő programok az új költségvetési 

periódusban is lefedik a tartomány teljes területét. A tartománynak nincs olyan körzete, 

amely valamelyik határon átívelő programban ne venne részt (sőt mindegyik legalább két 

programba részt is vesz, Szerémség pedig háromban).  

A határ menti szerep, amely a Vajdaság községeinek hozzávetőlegesen 40%-nál 

közvetlen megjelenik, ugyanis szomszéd állammal határos községekről van szó, jelentős 

mértékben predesztinálja a területi fejlődésüket. Elsősorban azért, mert a szerb terület- 

illetve regionális fejlesztési stratégiák csak nagyon korlátozottan foglalkoznak a perifériás 

területekkel (Strategija regionalnog razvoja republike Srbije za period od 2007 do 2012 

godine, Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 21/2007), így a Vajdasággal is, hiszen a 

regionális fejlesztési terv akciótervében egyáltalán nincs szó a Vajdaságról, másodsorban a 

lakosság nemzeti összetétele (nemzeti kisebbségek erőteljes jelenléte) sem serkenti a 

hivatalos politikát a térség fejlesztésére.  

A 2000. évi rendszerváltás után az ország nemzetközi megítélésében történt változás 

és az uniós közeledés a határtérségek fejlődését is előtérbe kellett volna, hogy helyezze, de 

ez csak spontánul ment végbe. Ebben az időszakban a határmenti térségek felmutattak egy 
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minimális fejlődést, de ez elsősorban a szürkegazdaságnak volt köszönhető (Đorđević – 

Đorđević, 2004). 

A jó határon túli kapcsolatrendszerrel rendelkező önkormányzatok és más potenciális 

pályázók felismerték a várható integrációban rejlő lehetőségeket, és már az első kiírásoktól 

kezdve kihasználták az uniós források adta lehetőségeket. Disszertációm feladata, hogy 

választ adjon arra a kérdésre, hogy mennyire sikerült a lehívott támogatási összegeket, illetve 

a felhasznált önerőt a területi fejlődés szolgálatába állítani. Ebből a szempontból a határ 

menti szerep kettős: egyrészt hátrányt okoz a hazai forrásokból pénzelt fejlesztések 

elmaradása miatt, másrészt viszont lehetőséget ad az uniós források lehívására, amelyek 

célja a területi különbségek mértékének csökkentése. Jól bizonyítja ez azt is, hogy amit az 

adott állam fejlesztéspolitikája nem képes vagy nem tud/akar megoldani, azt megteszi egy 

nyitottabb, haladóbb gondolkodású, demokratikusabb közösség, az Európai Unió, építve 

ezzel az egységes Európát.  

Határon átnyúló programok fejlesztésével, írásával és menedzselésével 2006-óta 

foglalkozom, és az elmúlt 10 év alatt több mint 25 projektet menedzseltem egyedül vagy 

szakértő kollégákkal együtt. Ezen projektek nagyrésze a magyar és a román határszakaszon 

zajlott le, így jelentős rálátásom van a projektek végrehajtására, fenntarthatóságára és azok 

hosszút távú hatásaira. Ezt a tapasztalati tudást az elérhető szakirodalommal és 

adatbázisokkal ötvözve, a terület gazdasági és egyéb ismérveit bemutató statisztikai 

adatokkal kiegészítve, mindezeket szintetizálva, készítettem el doktori disszertációmat. 

Felhasználtam az elmúlt időszak alatt elkészített és publikált anyagaimat, amelyek nagy 

részét tudományos konferenciákon is megvitattam a témát jól ismerő szakemberekkel 

Magyarországon és Szerbiában. Az elmúlt időszakban Magyarországon, Szerbiában és 

Romániában 19 publikációm jelent meg a témában magyar, angol és szerb nyelven, 16 

konferencián tartottam tudományos beszámolót, de számos kongresszuson szólaltam fel 

egyéb regionális tudományi témában is. 

Hipotéziseim szerint a határon átnyúló programok pozitív hatást eredményeztek a 

térség területi fejlődésében. A témát elsősorban az önkormányzatok irányából közelítettem 

meg, mivel azok rendelkeznek olyan jogosítványokkal és lehetőségekkel, amelyek a 

fejlődést befolyásoló projektek végrehajtását eredményezhetik. Megvizsgálva a projektek 

által létrehozott hosszú távú eredményeket, azok fenntarthatóságát, személyes beszélgetést 

folytatva számos projektgazdával és a rendelkezésemre álló statisztikai adatok 

idődimenzióra vetített összehasonlításával, ki kell jelenteni, hogy a térségbe fektetett 
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támogatás nem tudta a területi fejlődést előmozdítani. Azt nem lehet kimutatni, hogy milyen 

mértékben játszott szerepet a gazdasági növekedés lassúságában a projektek kiindulását 

megelőző gazdasági világválság, de a statisztikai adatok többsége azt mutatja, hogy az egyes 

községek sem, de a Vajdaság összességében sem tudott jelentős mértékben hasznot húzni az 

uniós források lehívásából. 
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Köszönetnyilvánítás 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani azon mentoroknak, tanároknak, kollégáknak, fiatal 

kutatóknak és a családomnak, akik segítettek tudományos kutatásaim folyamatában, a 

kutatási munka egyes fogásainak elsajátításában és a doktori értekezésem elkészítésében. 

2005-ben egy olyan csapatnak lettem tagja, amely az akkori vajdasági magyar ifjú 

közgazdászokat, szociológusokat, földrajzosokat gyűjtötte össze, akik Somogyi Sándor 

professzor és Gábrity Molnár Irén professzor asszony vezetésével létrehozták a szabadkai 

Regionális Tudományi Társaságot. E társaság tevékenysége határozta meg tudományos 

pályafutásomat is, amellett, hogy számos fiatal útját egyengette a doktori fokozat 

megszerzése felé vezető úton. Nagy hálával tartozom e két kitűnő professzornak, akik a 

vajdasági kisebbségben élő kutatók számára kijelölték azt az irányt, amivel nem csak saját 

előrehaladásunkat, hanem a közösség megmaradását is próbálták biztosítani.  

A későbbiek során csatlakozott a társasághoz Nagy Imre professzor, a doktori 

disszertációm témavezetője, akivel több, mint öt éve kutatjuk közösen a határon átnyúló 

kapcsolatokat, elsősorban Vajdaság viszonylatában. Türelme és szakmai hozzáértése, 

valamint kapcsolatrendszere, amelyet a határkutatók között épített ki, nagy segítségemre volt 

a munka elkészítésében. A közös munka, a közös publikációk megírása során nagyon sok 

olyan fogást tanultam tőle, amelyet csak egy jól működő tanár-tanítvány viszonyban lehet 

elsajátítani.  

Külön szeretnék megemlékezni a magyar regionalizmus két nagy alakjáról, akik 

lehetővé tették, hogy határon túliként részt vehessünk a doktori képzésben. A néhai Horváth 

Gyula professzornak és Buday-Sántha Attila professzornak köszönhetjük mi vajdasági 

magyar regionalisták, hogy az anyaországban a regionalizmus legjobb tanáraitól 

tanulhattunk. A tanórákon, vizsgákon, konferenciákon, tanulmányi kirándulásokon közösen 

eltöltött idő minden perce lehetőséget adott rá, hogy tanuljunk tőlük, útravalót biztosítva 

tudományos munkánk során.  

Nagy tisztelettel köszönöm meg Rechnitzer János professzornak, hogy lehetőséget 

adott, arra, hogy doktori disszertációmat Győrben a Széchenyi István Egyetem Regionális- 

és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájában védjem meg, amellyel új lendületet adott 

munkámnak.  

Nem utolsó sorban köszönöm a családomnak a támogatást a kutatói munkámhoz és 

különösképpen a doktori disszertáció írása során tanúsított türelmüket.  
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1. A dolgozat célja, felépítése  
 

Doktori disszertációm célja, hogy a 2007-2013 uniós költségvetési periódusban, és az azt 

követő két évben lezajlott az Európai Unió Instrument for Pre-accesion Assistance (IPA) 

programjának eszközeiből allokált határon átnyúló projektek eredményeit vizsgálja. 

Munkám során a Vajdaságra fókuszáltam, a magyar, a horvát és a román határ mentén 

kialakított program-területek eredményeit vizsgáltam a területi fejlődés 

viszonyrendszerében. 

A kutatás és az arra épülő munka célja az, hogy választ adjon arra a kérdésre, hogy a 

Vajdaság területi fejlődése szempontjából a határon átnyúló uniós források hosszú távú 

pozitív fejlesztéseket eredményeztek, valamint, hogy megvizsgálja az egyes 

önkormányzatok, illetve más, a területfejlesztésben aktív szubjektumok milyen módon 

tudták a forrásokat lehívni, és azokat fenntartható módon felhasználni. Feltehető az a kérdés 

is, hogy a magyar kisebbség mekkora szerepet játszott a források lehívásában, az eddigi 

gyakorlatok megalapozhatták-e a jövőbeni jobb forráslehívási képességet. Mindezen 

hipotézisek egymásra épülnek, szoros összefüggésben állnak egymással. A munka során 

azokat a tényeket kerestem, amelyekkel állításaimat meg tudom erősíteni vagy cáfolni. 

A doktori munka fejezetei a Doktori Iskola szabályzatában meghatározott sorrendnek 

tesznek eleget, és ez alapján épülnek egymásra.  

A szabályzatnak megfelelően az első fejezetben a disszertáció által felvetett 

problémát és a hipotéziseket fogalmazom meg, majd az irodalmi összefoglalás és a vizsgált 

térség bemutatása következik. Az irodalmi összefoglalásban elsősorban a határra, mint 

elválasztó/összekötő elemre helyezem a hangsúlyt, majd pedig a határ menti és más 

regionális együttműködések történeti és jogi aspektusait elemzem, ami az együttműködési 

formák megértésének jelenlegi és jövőbeni szempontjából is elengedhetetlen.  

A Vajdaság AT bemutatását a közigazgatási, természetföldrajzi, demográfiai és 

gazdasági szerkezet elemzésével végzem el, amelyet a térség történelmi kapcsolatai 

követnek. Rövid történeti áttekintést adok a magyar-szerb, a román-szerb és a horvát-szerb 

együttműködésről, amelyet azért tartok szükségesnek, mert így az együttműködések 

fejlődése folyamatában vizsgálható. 

Az utána található terjedelmesebb fejezet a munka kutatási része, amelyben 

bemutatásra kerülnek az IPA programokat megelőző, és azok sikerét megalapozó határon 

átívelő PHARE és INTERREG programok, valamint a finanszírozott pályázatok hatásai. 
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Vázolom az Unióhoz való csatlakozás lehetőségét a polgárok szempontjából, elsődlegesen 

a vajdasági, de figyelembe véve a szerbiai lakosság motivációját is.  

A területi fejlődésre való hatás vizsgálatához szükséges, hogy tisztában legyünk az 

egyes határszakaszokon lezajlott programok alapvető ismérveivel, amelyeket legjobban az 

egyes programdokumentumok elemzésével lehet elvégezni. Mindhárom 

programdokumentumot megvizsgáltam a fő célkitűzések, a földrajzi terület, az egyes 

prioritások és a pénzügyi lehetőségek szempontjából. Empirikus kutatás, interjúalanyok 

meghallgatása és a rendelkezésre álló adatbázisok használatával, majd pedig ezen 

eredmények szintetizálásával mutatom be azt a három programot (a bosnyák-szerb 

kivételével, ahol összesen egy releváns projekt került végrehajtásra), amelyeknek 

szignifikáns hatása lehet a Vajdaság területi fejlődésére. A programokat a feltett hipotézisek 

megválaszolásának céljából elemeztem, így a fő irányokat ezekre a hipotézisekre adott 

válaszaim jelölték ki.  

A programok által támogatott pályázatok közül csak azokat vizsgáltam, amelyek 

valamilyen módon a területfejlesztéssel vannak kapcsolatban. Munkám során az 

infrastrukturális, gazdasági-turisztikai, innovációs és környezetvédelmi nyertes és 

megvalósított pályázatokkal foglalkoztam. Aggregáltan foglalkozom az egyes 

programokkal, a terjedelem szűkössége miatt csak nagyon indokolt esetben emelek ki egyes 

pályázatokat, amelyeket elsősorban a saját tapasztalataim megosztása céljából mutatom be 

részletesebben. Megvizsgáltam a programokat prioritásuk szempontjából, területi és 

pénzügyi szempontból, illetve egy modellt állítottam fel azok fejlődési pályájáról. 

Elemeztem azt, hogy mik voltak a hosszú távú eredményeik, az eltelt idő távlatából 

kijelenthetők-e, hogy elérték kitűzött céljaikat. Külön kitérek a magyar-magyar 

programokra, mint a határon túli magyarság céljait segítő nemzetpolitikai eszközre.  

Az értekezés végén találhatók a hipotézisek értékelései, a téma kutatásának jövőbeni 

lehetőségei, és mindazok a gondolatok, amelyek választ adnak a dolgozatban feltett 

kérdésekre. A munka során a hipotézisekre adott válaszokat puha módon igyekszem 

feldolgozni, elsősorban az empirikus tapasztalásra helyezem a hangsúlyt, de természetesen 

ahol csak lehet, a kézzel fogható statisztikai adatokat is felhasználom, bizonyítandó a 

feltételezéseket vagy azok ellentétjét. 
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2. A kutatás hipotézisei és kérdései  
 

A disszertáció alapvető kérdése a Vajdaság fejlődésére fókuszál, a terület relatív területi 

fejlettsége elsősorban a történelmi hagyományainak köszönhető, ami az elmúlt évtizedek 

folyamán alakult ki. A 90-es évek során történő politikai és geopolitikai változások, valamint 

Szerbia gazdasági-politikai visszaesése következtében a Vajdaság fejlődési pályája megtört, 

az ország többi részéhez viszonyítva elveszítette országos jelentőségű vezető szerepét. Erre 

a problémára megoldást jelenthetnek az uniós támogatások (is) és ezen belül a határon 

átívelő programok forrásai, amelyek a Vajdaság számára koncentráltabban érhetők el az 

ország többi részéhez viszonyítva. Erre a kérdésre építettem fel azt az öt hipotézist, amelyek 

szorosan kapcsolódnak egymáshoz és logikailag összefüggenek.  

Fő hipotézis:  

Az Európai Unió, - többek között - határon átnyúló együttműködést támogató programjai 

pozitív hatással voltak a Vajdaság területi fejlődésére. 

További hipotézisek:  

A közvetlenül a határ mentén fekvő községek számára a határon átnyúló támogatások 

jelentős, statisztikailag kimutatható fejlődést idéztek elő. 

A vajdasági községek között jelentős eltérés van a támogatás abszorpciós képességben.  

A vajdasági magyar közösség meglévő kapcsolatrendszerének köszönhetően a támogatások 

lehívásának szempontjából az átlagnál jobban teljesített. 

A határon átnyúló projektek megvalósítása során jelentős és jól kihasználható 

kapcsolatrendszer alakult ki a határon túli partnerekkel. 

A határon átnyúló programok eddig lezajlott támogatásai jó tanulási lehetőséget és 

gyakorlatot jelentettek a jövőbeni uniós támogatási rendszerek fogadására. 

A hipotézisek megválaszolására elsősorban az írásbeli kifejtés módszerét 

alkalmazom, ahol releváns, a szakirodalom szintetizált használatával, az elérhető statisztikai 

illetve program vagy projekt szintű adatok felhasználásával kvantitatív, illetve leíró módon 

bizonyítom be a hipotézis állítását vagy annak ellenkezőjét. 

 

Fő hipotézis:  

Az Európai Unió, - többek között - határon átnyúló együttműködést támogató programjai 

pozitív hatással voltak a Vajdaság területi fejlődésére. 

A Vajdaság Autonóm Tartomány történelmét és területi fejlődésének folyamatát 

vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az a második világháború befejezését követően a 
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mindenkori délszláv politikai érdekek játszótereként szolgált egészen mostanáig. 2018-ban 

lesz 100 éve, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia elveszítette a fennhatóságát e terület felett. 

A Monarchia egyik legjelentősebb élelmiszertermelőjének számító terület egy sokkal 

fejletlenebb, az oszmán birodalomból alig kiszakadt ország kereteibe került, úgy, hogy a 

legfejlettebb tartományává vált az akkori Szerb-Horvát-Szlovén (majd Jugoszláv) 

Királyságnak. Az ország kizsákmányolása azonnal megkezdődött, ami a második 

világháborút követően Jugoszláv NK megalakulásával még fokozottabbá vált. Ekkor már 

nem csak a megtermelt terményeket szállították el, hanem a gyárakat és feldolgozó üzemeket 

is leszerelték és a kevésbé fejlett boszniai és más területekre szállították, mindamellett a 

Vajdaság lakosai  fizették a legtöbb adót folyamatosan az államkasszába (Zarade u Republici 

Srbiji, 1965-2005). Az 1974-ben elfogadott alkotmány valamelyest stabilizálta a terület 

gazdaságát, és a kapott autonómia részleges függetlenséget biztosított. Ez is csak a politikai 

hatalmi játszma eszköze volt, amellyel Tito ellensúlyozta a szlovén és horvát politikai és 

gazdasági önállósulásra való törekvéseket.  

Jugoszlávia megszűnésével nem volt többé szükség ellensúlyokra, így autonómiára 

sem. Újra megindult a térség kizsákmányolása, ami még jobban nyilvánvalóvá vált: a 

milosevicsi rezsim a 90-es években először csak a vajdasági mezőgazdasági termelők 

megtakarított devizáját vette el, utána már a megtermelt gabonáját is az alacsony felvásárlási 

árak rendeleti szabályozásával vagy rosszabb esetben ki nem fizetésével. A 2000-es évek 

rendszerváltásának köszönhetően a vajdasági pártok kiharcoltak egy korlátozott autonómiát, 

amely az ún. Omnibusz törvény (Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine 

Vojvodine, Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 6/2002 és 99/2009) meghozatalával 

került be a szerb jogrendbe, amit a balkáni politizálásra jellemző módon sohasem tartottak 

be teljes mértékben, mint ahogyan azt sem, hogy a szerb alkotmány szerint Szerbia 

Köztársaság költségvetésének 7%-a Vajdaságot illeti (Ustav Republike Srbije, Szerb 

Köztársaság Hivatalos Közlönye 98/2006). 

Elemezve a szerbiai regionális fejlesztési stratégia akciótervét (Strategija 

regionalnog razvoja republike Srbije za period od 2007 do 2012 godine, Szerb Köztársaság 

Hivatalos Közlönye 21/2007) egyetlen egy elemet sem találunk, ami a Vajdaságnak, mint 

önálló régiónak fejlődését írná elő. Már az 1960 és 1990 között hatályban lévő Szerbia 

Területrendezési Terve is az Újvidék-Belgrád fejlődési tengelyt emeli csak ki (Nagy I. 

2007), a hatályban lévő Regionális Fejlesztésről szóló törvény (Zakon o regionalnom 

razvoju, Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 51/2009, 30/2010 és 89/2015) is csak, mint 
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az öt régió egyikét említi Vajdaságot. Ilyen történelmi háttérrel és politikai hozzáállással a 

Vajdaság, amelynek hozzávetőlegesen 40%-a határ menti terület, a szerb fejlesztési 

politikában nem lehetnek kiemelkedő tervei. Vajdaság Autonóm Tartomány 2002-ben 

fogadott el egy gazdaságfejlesztési tervet (Ricz-Gábrity, 2006), amely ha megvalósult volna, 

jelentős területi fejlődést eredményezhetett volna, de az állami források hiánya miatt az 

operatív programok jó része végrehajtás nélküli terv maradt csak.  

Mindezekből azt a következtetést lehet levonni, hogy a Vajdaság számára a kitörési 

pontot az uniós források mihamarabbi és minél eredményesebb lehívása jelentheti.  

A vizsgálat során, a három határszakaszon lezajlott programok mindegyikét több 

szempontból elemeztem, elsősorban az infrastrukturális, gazdasági, turisztikai, innovációt 

támogató és környezetvédelemmel foglalkozó projektek elemzésével, saját empirikus 

tapasztalatok beépítésével. Mivel a területi fejlődés alapegységei a települések, a 

szerbiai/vajdasági közigazgatás szerint a községek,  az általuk megvalósított  fejlesztéseket 

vizsgáltam, illetve néhány esetben a tartományi adminisztráció által implementált 

projekteket, amelyeknek lehetséges hatásuk van a területi fejlődésre.  

A szerb önkormányzati törvény szerint (Zakon o lokalnoj samoupravi, Szerb 

Köztársaság Hivatalos Közlönye 97/2016) 10.000 lakos szükséges egy község 

megalapításához, ami egy nagyobb települést és a vele egységet képező agglomerációt 

jelenti. A gyakorlatban ez egy községi központot és a község nagyságától függően 3-15 

környező települést jelent. A településeknek ún. helyi közösségi vezetése van, amely 

korlátozott jogkörökkel rendelkezik, magának a községnek vannak önkormányzati jogkörei 

és saját közigazgatási hivatala. A rendszer földrajzilag hasonlít a magyarországi járási 

rendszerhez, ahol a járásközpont és a környező települések alkotnak egy egységet. 

Közigazgatásilag az egyes települések önállósága jelentősen korlátozott, gyakorlatilag mind 

a jogkörök, mind a források a községi központban koncentrálódnak.  

A további hipotéziseim közül az első szerint a közvetlenül a határ mentén fekvő 

községek számára a határon átnyúló támogatások jelentős statisztikailag kimutatható 

fejlődést idéztek elő. 

Ez a felállított hipotézisem szoros kapcsolatban van következő hipotézissel, ami a 

támogatási források területi eloszlásának módját feltételezi. Feltételezésem szerint, mivel a 

vizsgált uniós programok alapvető célja a határon átívelő hatás erősítése és a perifériális 

térségek lemaradásának csökkentése, ezért a fizikailag a határ közelében lévő térségek 

magasabb arányban tudták lehívni a támogatási forrásokat. Ebből eredeztetve azok hatásai 
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is jelentősebbek az adott területre, ami mind az infrastrukturális output indikátorokban, mind 

az ezeken alapuló társadalmi mutatókban jelentkezik.  

Külön figyelmet kell fordítani a határ menti térségekre, attól függetlenül, hogy 

Vajdaság egész területe legalább egy programban részt vehet, mivel a területi fejlődésre 

hatással lévő projektek elsősorban infrastrukturális beruházások, közös üzleti megoldások, 

környezetvédelmi és turisztikai beruházások megvalósításából állnak, amelyek közvetlenül 

hatnak a területi fejlődésre.  

Következő hipotézisem szerint az egyes vajdasági községek között jelentős eltérés 

van a támogatás abszorpciós képességben.  

Ezt a feltevést több tényezőre alapozom. Saját empirikus tapasztalataim szerint a 

vajdasági községek abszorpciója elsősorban az adott község/város fejlettségén és méretén, a 

megfelelő káderállományon, a megfelelő kapcsolatrendszeren és nem utolsó sorban a 

földrajzi elhelyezkedésen, valamint stratégiai gondolkodásán múlik. Minél nagyobb egy 

város adminisztrációja, annál több lehetősége van, hogy európai uniós projektekben vegyen 

részt, ugyanis megvannak azok az erőforrások, amelyek ezt lehetővé teszik: költségvetési 

eszközök az előfinanszírozásra és az önrész biztosítására, megfelelő szakértelemmel, 

tapasztalattal és nyelvtudással rendelkező káderállomány, amelyet nagyobb szakember 

kínálatból tud kiválasztani, valamint jelentős kapcsolati tőke a szomszédos országokban. Ha 

ehhez még kedvező földrajzi, határ menti elhelyezkedés is társul, akkor meglátásom szerint 

előnnyel indul a projektek lehívásában.  

Mindezek mellett nem elhanyagolható tényező, hogy azon önkormányzati egységek, 

amelyek jól behatárolt és átgondolt fejlesztési stratégiákkal rendelkeznek, majd ezekre 

építve folyamatos pályázati munkát végeznek, jelentős projekt abszorpciós képességgel 

rendelkeznek.  

Ehhez a hipotézishez kötődik a következő is, amely szerint a vajdasági magyar 

közösség a meglévő kapcsolatrendszerének köszönhetően a támogatások lehívásának 

szempontjából az átlagnál jobban teljesített.  

A 2011. évi népszámlálás (http://popis2011.stat.rs) szerint a Vajdaság területén 

251.136 magyar nemzetiségű polgár él, akik elsősorban a magyar határhoz közeli 

községekben, valamint a Tisza mentén alkotnak tömböt hozzávetőlegesen a Duna-Tisza-

Duna (valamikori nevén Ferenc) csatorna vonaláig. A népszámlálás adatai szerint abszolút 

magyar többségű községek Topolya, Zenta, Magyarkanizsa, Ada, Kishegyes. Szabadka, 

Csóka és Óbecse relatív magyar többségű település, amelyek mellett még Temerinben, 
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Zomborban, Újvidéken, Nagykikindán, Törökkanizsán, Nagybecskereken és Törökbecsén 

él nagyobb magyar populáció. Az abszolút magyar többségű települések, valamint 

Szabadka, a határ közvetlen közelében helyezkednek el, és feltételezéseim szerint a magyar 

lakosság, valamint a magyar többségű önkormányzatok jelentős kapcsolatrendszert építettek 

ki az anyaország irányába, ami már maga magyarázza azt, hogy jelentősebb mértékben 

hívhatják le az uniós forrásokat. Nagy jelentősége van a magyar-magyar projekteknek a 

területi fejlődés szempontjából, mivel a magyar többségű községek még a vajdasági átlagnál 

is hátrányosabb helyzetben vannak, köszönve a perifériális helyzetüknek és a kisebbségi 

lakosságnak.  

A munkám következő hipotézisét a meglévő kapcsolatrendszerre is építve állítottam 

fel, amely szerint a határon átnyúló projektek megvalósítása során jelentős és jól 

kihasználható kapcsolatrendszer alakult ki a határon túli partnerekkel.  

A kutatás fő motívuma a határon átnyúló programok vizsgálata, amihez minden 

esetben egy, a Vajdasággal határos országból kellett megfelelő partnert választania a 

pályázónak, amellyel közös projektötletet adott be. A projektek elve a 4 J, (IPA HUSRB 

program document) ami a közös projekt tervezést, megvalósítást, menedzsmentet és 

finanszírozást jelent. (joint project development, joint implementation, joint management 

and joint financing). Ez a négy feltétel csak akkor teljesíthető, ha a projektek teljes 

életciklusa alatt, és azon felül azt megelőzően is már kapcsolat van a két vagy több partner 

között, amit be is kell mutatni a projektdokumentációban. A sikeres projekt az, amelynek 

már van előzménye, jó esetben előzőleg lefolytatott közös projekt, testvérvárosi kapcsolat, 

vagy többéves együttműködés. Mindezek mellett egy sikeres projekt lefolytatása már 

jelentős esélynövekedést jelent egy következő pályázati kiírásnál is.  

A jövőbeni együttműködések alapja lehet az a szaktudás és tapasztalat, amelyet a 

projekt megvalósítók szereztek az elmúlt pályázati ciklusban. Hipotézisem szerint a határon 

átnyúló programok eddig lezajlott támogatásai jó tanulási lehetőséget és gyakorlatot 

jelentettek a jövőbeni uniós támogatási rendszerek fogadására.  

Szerbia számára a 2007-2013-as költségvetési periódusban az öt IPA komponensből 

két komponens volt elérhető (Ricz, 2013), ezek a határon átívelő programok és az 

intézményépítés támogatása voltak.  

A 2014-2020-as költségvetési periódusban (Szügyi – Takács –Ricz, 2016) ezek 

mellett már jelentősebb uniós források lehívására is lehetősége nyílik Szerbiának. Amellett, 

hogy tagjelölt országként megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat, így az IPA II program 
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teljes portfóliója elérhetővé válik az ország pályázói számára. Az Unió szinte teljes 

támogatási rendszeréhez hozzáférése lesz a pályázóknak, ami elsősorban a direkt brüsszeli 

forrásokat jelenti. Gondolok itt az Europe for Citizens, Erasmus+ Creative Europe, Horizon 

2020, Cosme, Life, Easi, stb. programokra, hogy csak a leglényegesebbeket említsem. 

Ahhoz, hogy ezekre a programokra sikeresen pályázzanak a szerbiai szubjektumok, a 

nemzetközi kapcsolatrendszeren túl megfelelő gyakorlat kell a projektek fejlesztésében, a 

pályázati dokumentáció előkészítésében, az implementáció lépéseiben (közbeszerzések, 

beszámolók, stb.) amihez hipotézisem szerint a határon átnyúló projektek megfelelő 

gyakorlati lehetőséget biztosítottak viszonylag kis rizikó mellett.  
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3. Módszertan 

 
A határtérségek, a határon átívelő együttműködések kutatásának az európai és a magyar 

tudományos életben is jelentős hagyományai vannak, amelyek a rendszerváltás előtti 

időszakig nyúlnak vissza, és számos publikáció bizonyítja a kutatási munka létjogosultságát. 

A szerbiai regionális és földrajztudomány már jóval, szerényebb eredményekkel dicsekedhet 

a határtérségek kutatásában. Hasonló a helyzet a határon átívelő uniós programok 

értékelésével is. Az egyes programokat az irányító hatóságok hivatalból értékelnek, amelyek 

jó esetben nyilvános anyagok. A magyar kutatók szintén folyamatosan végeznek 

tudományos alapossággal kutatásokat, sajnos a szerbiai kollégák sokkal kevesebb 

eredménnyel büszkélkedhetnek. Ebből kifolyólag munkám módszertani része elsősorban a 

magyarországi gyakorlatokra hagyatkozik, délszláv eredményekkel kiegészítve, 

természetesen betartva a tudományos kutatás alapszabályait. 

A doktori disszertációm elkészítését közel tíz éves kutatómunka előzte meg, 

amelynek első részében a 2003 és 2009 között elérhető az Európai Unió által a határon 

átívelő programok finanszírozására szánt eszközök hatékonyságát kutattam vajdasági 

dimenzióval. E kutatás eredményeit a doktori tanulmányaimat lezáró abszolutóriumi 

dolgozatomban foglaltam össze, melyet 2010-ben védtem meg. Az abszolutóriumi dolgozat 

egy rövid összefoglalása található meg disszertációmban, mintegy bevezetve a 2010-től 

elérhető források vizsgálatát, amely a második része volt a kutatómunkámnak, és amely 

egészen a disszertáció megírásáig tartott.  

A kutató munka módszertanát úgy állítottam fel, hogy az mind makro- mind pedig 

mikro szinten vizsgálni tudja a Vajdasággal határos térségek határon átnyúló programjait, 

illetve az egyes projektek eredményességét is. A kutatási folyamat első lépése az Európai 

Bizottság által elfogadott programdokumentumok vizsgálata volt, amelyek teljes képet adtak 

arról, hogy melyek voltak azok a célok, amelyeket a programoknak teljesíteni kellett, majd 

pedig az egyes programterületek eredményes pályázataink vizsgálatát végeztem el, 

fókuszálva a területi fejlődésre hatással bíró projektekre: infrastrukturális fejlesztések, 

gazdaságfejlesztés, turizmus, környezetvédelem területén.  

Mindhárom programterület tekintetében felhasználtam az elérhető statisztikákat, a 

hivatalos programértékeléseket, esetleges elérhető tudományos és más publikációkat. 

Mindezek mellett szinte az összes releváns megvalósítóval készítettem interjút, ami 

elsősorban az önkormányzatok képviselőire korlátozódott, ugyanis a projektek nagy részét 

önkormányzatok valósították meg. Saját munkámból kifolyólag több mint 25 projektet 
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ismertem belülről is, ami megkönnyítette a dolgomat a hosszú távú, a területfejlesztésre 

gyakorolt hatás kimutatásában. Mindhárom program esetében törekedtem arra, hogy a 

számomra rendelkezésre álló összes információt be tudjam gyűjteni és a lehetséges 

projektről sikerüljön adatokat felvenni. Ezeket a munka során elemeztem és szintetizáltam. 

A hipotézisek felállítását követően célirányosan kerestem azokat a statisztikai valamit 

projektekből eredeztethető adatokat, amelyekkel a hipotéziseket megerősíteni vagy 

megcáfolni tudtam. Mindezek érdekében az elérhető szerbiai statisztikai rendszer Vajdaságra 

és az annál alacsonyabban elérhető községi szintjeire gyűjtöttem adatokat, amelyeket 

párhuzamba állítva, összehasonlítva az idődimenzióval, valamint a projektek eredményeivel 

tudtam levonni a következtetéseimet.  

Munkámat jelentősen megnehezítette, hogy a szerbiai statisztikai rendszer 

átalakulóban van, az egyedi szerb rendszerről az Eurostat módszertanára való átállás 

folyamatban van, így sok esetben az adatsorok nem elérhetők, hiányosak vagy az idősorok 

visszamenőlegesen megszakadnak a 2010-es évek környékén. Ilyen problémáim voltak a 

regionális GDP méréssel, mivel Vajdaság GDP-jét csak 2009-óta mérik, sajnos községi 

vagyis LAU 1-es szintre egyáltalán nem mérnek GDP adatokat, csak bruttó hozzáadott 

értéket, amely idősor viszont nem teljes. Azért, hogy ezeket a problémákat kiküszöböljem, 

olyan adatsorokat használtam, amelyek hosszabb távra és megbízhatóan elérhetőek. Ezek 

összehasonlításával próbáltam a hipotéziseimet megerősíteni vagy megcáfolni. Olyan 

adatokat használtam LAU 1-es szintre, melyek, elérhetőek voltak teljes idősorokra és 

valamilyen formában igazolják egy adott község/város fejlettségét, mint például a havi 

átlagkeresetet, munkanélkülieket, a foglalkoztatottak számát, az egyes önkormányzatok 

költségvetésének kiadási/bevételi oldalait, beruházások volumenét stb.  

Azért választottam kutatásom hipotéziseinek megerősítésére ezeket a mutatókat, mert 

a szerb kormány is ezeket használta a 2014-ig minden évben kiadott hivatalos, a községek 

fejlettségi szintjét meghatározó aggregált mutatók kiszámításához. Így tudtam 

összehasonlítási alapokat biztosítani (Uredba o utvrdjivanju metodologije za izračunavanje 

stepena razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönye, 68/2011). 

Azoknál a hipotéziseknél, ahol leíró, puhább bizonyítási eljárásokra volt szükség, ott 

a lekérdezés eredményeit használtam fel. A lekérdezés során a következő információkra 

kértem adatokat az önkormányzatokat képviselő, sok esetben polgármesterektől vagy a helyi 

fejlesztéseket koordináló szakmunkatárstól: 
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- A projekt célja, célcsoportja, fő tevékenysége költségvetése, indikátorai, elért eredményei; 

- Hogyan találtak rá a határon túli partnerekre?  

- Hogyan jött létre és él-e még ez a partnerség?  

- Hogyan alakult az együttműködés a projektmegvalósítást követően? 

-  Megmaradt-e a kapcsolat, van-e további együttműködés? 

- Létrejött-e hálózatosodás, új partnerek bekapcsolása?  

- A regionális fejlődésben a projektek milyen változásokat eredményeztek? 

- A későbbi kommunikáció a partnerek között hozzott-e új eredményeket, új projekteket? 

- Hogyan vélekednek az uniós projektekről az önkormányzatban?  

- Mit tanultak belőlük? 

- Megnövekedett-e a projektek száma, a pályázás intenzitása, alkalmaztak-e új embereket a 

projektekre? 

- A projektek megvalósítása során az elsődlegesen tervezett költségvetés hány százalékát 

számolták el?  

- Milyen a projektek fenntarthatósága? 

- Mit fogalmaztak meg a pályázók a pályázat fenntarthatóságával kapcsolatban?  

- Mi valósult meg a lefektetett alapgondolatokhoz képest?  

- Milyen előrehaladást generált az elnyert támogatás a projekt befejezése után, hogyan 

változott a célterületi (horizontális és vertikális), célcsoporti kiterjesztés?  

- Az után a követési beszámolókban  hogyan dokumentálják az eredményességet? (Nagy – 

Ricz – Ribár –Nagy, 2015) 

Ezen információkat 25 önkormányzat illetékesével folytatott interjú során tudtam 

beszerezni, illetve más publikációkból (Evropa u Vojvodini, 2015), további önkormányzatok 

és más pályázók véleményét is szintetizálni tudtam az anyaghoz. 
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4. Elméleti alapok  

 

4.1 A határrégiók és a határon átnyúló együttműködés szerepe az EU 

regionális politikájában  
 

4.1.1 A határ, határmentiség, határkutatás 
 

A határmentiség, a határrégiók és a határon átnyúló együttműködések növekvő szerepét 

bizonyítja manapság a „bővülő Európában”, hogy jelenleg az EU területének közel felét a 

határrégiók vagy államhatárok által érintett térségek alkotják, a tagországok lakosságának 

pedig mintegy harmada él határrégiókban. Az Európai Unióban, mindenekelőtt a keleti 

bővítést követően meglehetősen általános sajátosság a határmentiség és a periferikus jelleg 

egybeesése (Baranyi, 2014). 

A határkutatás nemcsak témáját tekintve határterület, hanem tudomány-rendszertani 

helyét tekintve is. A napjainkban népszerűen „határkutatás"-nak nevezett, az 

államhatárokhoz és határtérségekhez kötődő vizsgálati témák összessége egy sokak által 

folytatott kutatói tevékenység, amely a nyolcvanas évek végén és főként a kilencvenes 

években kapott nagy lendületet, s több diszciplínán is átívelve mára egy jelentős méretű, 

közös szeletét alkotja a földrajztudománynak és a regionális tudománynak (Hardi, 2015). 

A határ funkcionálisan választ el eltérő politikai, intézményi rendszereket, s köt össze 

eltérő társadalmakat és közösségeket. Mindemellett a határokat permeabilitásuk, 

átjárhatóságuk szempontjából különböztethetjük meg. E funkciók jelenlétének 

eredményeként hatását tekintve a határ lehet elválasztó (barrier), filter és híd vagy kapu 

szerepű (Kuttor – Ocskay, 2015). A „nyitott” határ esetében a kontaktus funkció a 

meghatározó.  

Az államhatárok elvileg egy képzeletbeli vonalat jelentenek, bár a mai időkben egyre 

több esetben nem csak képzeletbeli vonal, hanem egy jól kiépített kerítés ez, – Kuttor és 

Ocskay, 2015 ˗ szerint ma Európában több mint 20.000 km határkerítés van felépítve. 

Elméletben ez a vonal az, amely az államok területét egymástól elválasztja, ebből is látszik, 

hogy a határok az elválasztás és az összekötés ismérveit is magukon hordozzák (Rechnitzer, 

1999). A történelem folyamán egészen a rendszerváltás előtti időkig a határ politikailag 

meghúzott vonalat, katonailag szigorúan védett területet jelentett két ország között, amely 

kifejezésre juttatja azt, hogy a modern társadalmak empirikus létének kereteit az állam jelöli 

ki és tartja össze. 
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Ez viszont a határok kérdésén áll vagy bukik, hiszen a határaik meghúzásával és 

fenntartásával, illetve az azokon keresztüli áramlások ellenőrzésével, szabályozásával, 

megvámolásával és szubvencionálásával, kulturális, mozgalmi és adminisztratív eszközök 

általi bátorításával és korlátozásával való szüntelen elfoglaltság az államok egyik, ha nem a 

legfontosabb tevékenysége. Az állam bármely társadalomtudományos meghatározásának 

központi eleme a territorialitás, ez adja ugyanis bármely létező állam konkrét 

meghatározottságát. Itt nem a puszta válaszfal rideg geometriai formájában, hanem a tartós 

cserekapcsolat lehetőségében egymáshoz kapcsolódik a behatárolt és a behatárolatlan.  

A politikai földrajz keretén belül az országhatárok térbeli vizsgálata az ún. 

vonalelmélet és a zónaelmélet alapján végezhető el. Az országhatár vonalnak tekinthető jogi 

és földrajzi tekintetben, ugyanakkor tartalmi vonatkozásban zónának, térbeli fogalomnak 

minősül. A határterület, ha két ország közötti határról van szó a politikai földrajz 

vonatkozásában 20-50 km széles sáv. Ez a sáv akár 100 km is lehet egy integráción belüli 

vizsgálódás esetében. A világrendszerek közötti határzóna az ún. puffer zóna pedig akár több 

ország területét is felölelheti. Mindezek alapján az országhatár mentén 20-50 km-es sáv 

között húzható meg a határtérség, attól függően mi a vizsgálat célja (Böröcz, 2002). 

A határ menti kutatások egyik fontos kérdése a határ menti térség lehatárolása. E 

területet nem lehet egyértelműen 20-50 km-es határ menti zónának tekinteni, mert van ahol 

keskenyebb és van ahol szélesebb sáv ez a terület. Az a megoldás látszik a leghelyesebbnek, 

ha a mutatók többségét szélesebb sávra, akár egy megye egész területére kidolgozzák és ezen 

eredmények alapján a lehatárolás pontosabban elvégezhető.  Ha statisztikai-tervezési 

megközelítést alkalmazunk, akkor az uniós nómenklatura szerint NUTS 3 területi 

egységeket sorolhatunk a határ menti térségek közé. Fontos szempont, hogy az uniós 

programok ezeket a területi egységeket használják a határ menti fejlesztési programok 

tervezése és végrehajtása során (Hardi – Hajdú – Mezei, 2009)  

A határmentiség nem elsősorban a vonzásközpontok által vonzott területeknek az 

államhatár közeli sávra jutó legkülső övezetéről, tehát pereméről van szó, hanem az 

államnak részben a saját gazdaság – és területpolitikája, részben külső tényezők, a 

szomszédos államok határa által alakított jelenségről. Ebben a vonatkozásban tehát a határ 

menti területek problematikájában elsődleges jelentősége az államközi kapcsolatoknak van, 

és csak másodsorban tekinthető regionális kérdésnek. A két szint között nagyon szoros a 

kapcsolat és a határ menti terület lehatárolásakor nem a határtól való kilométer távolság a 
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domináns, hanem a vonzáskörzeteken belül kialakult gravitációs intenzitásövezeti helyzet, 

amelyet erősen befolyásolnak a közlekedési viszonyok. 

 Fábián (2012) szerint a határ a kulturális tájkép egyik dimenziója, ami felülmúlja a 

politikai dimenziót. A határoknak saját kultúrájuk alakul ki, melyek formálása  

regionalizációs kötelezettég,  befolyásolhatja a szomszédos területek társadalmi, gazdasági 

képét. Pszichológiai hatást gyakorol a határtérségben élőkre, ami jelentős kulturális 

változásokat idézhet elő, és amelyeket a határvizsgálatok esetében nem hagyhatunk 

figyelmen kívül.  

 Hasonló megközelítésben a határt fizikai akadályként, társadalmi politikai keretként 

és kognitív-mentális korlátként is értelmezhetjük. A fizikai akadályokat elsősorban a 

természetrajzi objektumok alkotják, amelyek lehetnek folyók, hegységek. Ezek minden 

esetben akadályozzák a szabad mozgást. A társadalmi, politikai beágyazottságok számos 

más módon teremtenek határokat, amelyek látványos megnyilvánulási formái az 

államhatárok, az a vonal, ahol egy adott állam területhasználati joga megszűnik és egy 

másiké kezdődik (Kuttor – Ocskay, 2015). 

 A határok nyitottsága és zártsága sohasem lehet szélsőséges értékű. A hermetikusan 

lezárt határt sem fizikai, sem politikai oldalról sem lehet értelmezni, nem is található rá a 

történelemben példa. Ennek az ellenkezője sem lehet viszont a teljesen nyitott határ, mivel 

az magának a határnak a megszűnését jelentené (Soós – Fejes, 2009). 

A határok átjárhatósága ugyanakkor csak hasonló fejlettségű térségek esetében 

problémamentes (Nárai, 1999), a jelentős társadalmi gazdasági különbségű térségek 

esetében a fejlettebb ország számára nyitott határ negatív hatásokkal jár, ami az ország 

szociális jólétének veszélyeztetettsége mellett a lakosság negatív ellenérzését is kiválthatják.  

A határtérség, térfogalom kérdésében is megjelenhet. A kutatásoknak két 

problémával kell szembesülniük: a határ egyik oldalát tekintik-e határtérségnek (ezt 

nevezhetjük igazán határ menti kutatásnak), illetve összehasonlítják-e a két oldalt, avagy a 

határ két oldalát együtt, mint egyetlen határtérséget elemzik (határon átnyúló jelleg), illetve 

a másik probléma, hogy meddig terjed az ún. határtérség (Hardi, 2015)? 

A területi jelenségek, folyamatok összetettsége miatt szinte sohasem kínálkozik 

lehetőség arra, hogy az előfordulást, térbeli elosztást egyértelműen meg lehessen határozni. 

Tehát a valós határok megvonása, lehatárolása nehéz feladat, ugyanis a határok 

elmosódottan jelennek meg és átmenetekből állnak. E tényből adódóan a kijelölt határ, 

amely egy kutatás alapját képezi, pontatlanságra adhat lehetőséget. Példaként említhető meg, 
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hogy a területi kiegyenlítődésre vonatkozó számítások egymással ellentétes 

következtetéseket adtak eredményül, akkor, amikor a különböző területi egységek alapján 

végezték el a számításokat. Emiatt célravezető, ha a területi elterjedések térbeli 

vizsgálatánál, ha az több lépcsőben, fokozatosan, területi hipotézisek alapján történik. 

A határon átnyúló kapcsolatok alatt azokat a jelenségeket értjük, amelyek magában 

a határtérségben történnek, és a határokon keresztül a térségben élők mindennapjait 

alakítják. Feltárva ezeket az interakciókat, kapcsolatban lehetnek a munkavállalással, 

lakóhelyválasztással, szolgáltatások igénybevételével, de a közigazgatási ügyek intézésével 

is. A határok nyitottsága befolyásolja ezeket a jelenségeket, de nem ez az egyedüli 

meghatározója annak, ezt a szintet az interakciók mennyiségi és tematikus sűrűsége 

határozza meg. A határ menti együttműködés egyidős a határok kialakulásával. 

Magyarország esetében a Trianoni határmódosítás után a kapcsolatok fennmaradtak 

Ausztria, de Jugoszlávia esetében is egészen a második világháború kezdetéig. Fennmaradt 

például a kettős birtokossági rendszer. A második világháború után, de főleg az ötvenes 

években a kommunista vezetés lezárta a határokat. Ez a hermetikus lezárás csak a hatvanas 

években enyhült folyamatosan egésze a rendszerváltásig, amikor is megnyíltak a határok 

(Hardi, 2010). 

Az, hogy egy adott terület az államhatár mellett fekszik önmagában nem jelent 

szükségszerűen hátrányt, a társadalmi-gazdasági fejlődésre, sőt bizonyos esetekben 

kifejezetten előnyös is lehet. Trianon óta a Magyarországon a határmentiség - kivéve talán 

a nyugati határszélet - általában elmaradottságot jelentett. Elsősorban azért, mert ezek a határ 

menti területek kevésbé integrálódtak az ország gazdasági vérkeringésébe, amelynek számos 

oka lehetett, de elsősorban a politikai okokat kell keresnünk. Másrészt a határ mentének az 

elmúlt majdnem kilencven évben alig volt kapcsolata a szomszédos határon túl lévő, 

valamikor egy országban lévő egységes régióval.  

Nyugat-Európa számos országában alkalmaztak kedvezményeket nemzetiségek 

lakta, gyengén fejlett térségek gazdasági felzárkóztatásában, juttattak pótlólagos forrásokat 

a kultúra és az oktatás támogatására (Horváth, 2015). Ezzel szemben, Kelet-Európában 

ellentétes folyamatoknak vagyunk szemtanúi. A térségfejlesztésben negatív diszkrimináció 

jellemző, ami szerbiai szinten is tapasztalható. Határok a nemzetpolitikában is jelentős 

szerepet játszanak, kiemelten Magyarországon, amely sok esetben saját magával határos.  

Ha ezeket a tényeket meg lehet értetni a határ két oldalán élő emberekkel és a 

döntéshozókkal, akkor a Vajdaságban mindhárom oldalról, határ által övezett területen 
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lehetőség van még a jelenleginél is mélyebb kapcsolatok kialakulására, kihasználva a 

komparatív előnyöket, megszüntetve a párhuzamosságokat és az erőforrások jobb 

kihasználásával széles körű és kifejezett fejlődési pályára állhatnak a közös határral 

elválasztott régiók is. 

Már a Római szerződésben is megjelenik a gazdasági tényezők szabad áramlása és a 

kiegyensúlyozott területi fejlődés, de a határ akkor még elválasztó vonalként 

manifesztálódott. Harminc évnek kellett eltelnie, hogy az uniós politikák jelentős 

beavatkozásai eredményt érjenek el. Mindezek mellett a határtérségben lévő települések, 

városok hátrányos helyzetben voltak addig is a földrajzi elhelyezkedésüknek köszönhetően. 

Ezt kompenzálva próbáltak kapcsolatokat kiépíteni a szomszédjaikkal, ami sok esetben 

jelentős kihívást jelentett (Pete, 2014).  

Nyugat-Európára a perifériális jelleg kevésbé jellemző, lemaradásuk kisebb, mint a 

kelet-európai határtérségeké, ahol a perifériák perifériái találkoznak sok esetben egymással 

a határ két oldalán. Vajdaság szempontjából, 4 ország is határolja, a határkérdések 

megkülönböztetett figyelemmel bírnak minden szempontból, ezért nehezen relativizálhatók. 

A tartomány szemszögéből a határmentiség és a perifériális jelleg a folyamatos leépülés 

eredménye, ami az elmúlt 100 év jugoszláv majd szerb politikájának köszönhető. Az uniós 

források a határ menti perifériális térségek felzárkóztatásában játszhatnak jelentős szerepet, 

amennyiben sikerül azokat megfelelő módon programozni, majd pedig hosszú távú 

eredményeket és hatásokat biztosító projektek által felhasználni.  

Baranyi (2001) szerint a határon átnyúló kapcsolatok célterületei a vállalkozások, a 

vállalkozók és a gazdasági kamarák, illetve e szereplők együttműködésének erősítése. A 

gazdaságfejlesztésben, mint a területfejlesztés egy eszközében így jelentős szerepet 

játszanak a határon átívelő programok, főként, ha a meglévő kapcsolatrendszerek és az erre 

épülő együttműködések fejlesztését tűzik ki célul uniós források felhasználásával. A 

határrégiók lehetnek a jövőbeni további eurointegráció előmozdításának motorjai (Szabó, 

2005). A régiók közötti eredményes együttműködés feltételei között legfontosabb az 

infrastruktúra, ami a telekommunikáció oldaláról ma már egyáltalán nem akadály. Annál 

nagyobb akadály a közutak, vasutak, határátkelőhelyek állapota, száma, a közlekedési 

eszközök, járatok sűrűsége. A külső európai határokon a határátkelők száma és kapacitása a 

legnagyobb kapcsolatépítést hátráltató tényező. A gazdasági együttműködést is jellemzően 

az infrastruktúra illetve a jogi akadályok befolyásolják, ami szintén a külső határok mentén 

problematikus.  



30 

 

 Az Unió külső határait körülvevő nem tagállamok, amelyek egy része elsősorban a 

potenciális tagjelölt balkáni államok sajátos csoportja, esetükben külön európai 

előcsatlakozási források támogatják a határmenti együttműködéseket  (jelenleg pl.: az IPA, 

CBC, SEE, míg korábban az INTERREG IIIA, CADSES). Ezek a központi támogatási 

eszközök igen hasznosak lehetnek az érintett területek felzárkóztatásában, ugyanakkor nem 

elégségesek, mivel elsődleges céljuk a határtérségben élők kapcsolatrendszerének növelése 

és csak másodlagos cél a leszakadó térségek fejlesztése. A helyi fejlesztési szakemberek 

szerint a szerb-magyar határ menti térség, más prosperáló európai határ menti övezethez 

hasonlóan, alkalmas lehetne a jól működő területfejlesztési együttműködési lehetőségek 

megteremtésére (Kovács, 2012). 

A határmenti együttműködés Magyarország és szomszédjai számára is alapvető 

érdek. Ezekben a periférikus régióban válnak nyilvánvalóvá azok az Unió részéről is 

preferált közösségi intézkedések, amelyek a kapcsolatépítés mellett a fejlettségbeli 

különbségek mérséklésére, a kohézió és az európai integráció erősítésére irányulnak. 

(Baranyi 2005).  

Az Európai Unió regionális politikájának célkitűzéseit a határok mentén az 

intézményesült együttműködésekben ölt testet mint régebben az eurorégiók, manapság pedig 

az Európai Területi Társulások (ETT vagy EGTC).  

 

4.1.2 Határmenti, és interregionális  együttműködések 
 

A határon átnyúló együttműködések szervezeti formáinak kialakítására hosszú idő óta 

folynak kísérletek, jellemzően a jogi háttér és az intézményi rendszer megteremtése 

érdekében. Bár a megvalósult szervezetek többirányú fejlődési folyamatot mutatnak, a jogi, 

intézményi háttérben fellelhető különbségek legvilágosabban a nemzetközi közjog és az 

uniós jog oldaláról közelíthetők meg.  

A nemzetközi közjog tágabb értelemben a szuverén államok, nemzetközi 

szervezetek, az önrendelkezési jogot érvényesítő népek, nemzetek közötti viszonyok 

szabályozási formája, míg szűkebb értelemben az államok közötti kapcsolatok jogi 

szabályozása. Az ezen belül található, határon átnyúló együttműködések nemzetközi közjog 

alaki jogforrásai (mint például nemzetközi egyezmények, szokásjog, egyes nemzetközi 

szervek határozatai) nagyobbrészt a Hágai Nemzetközi Bíróság Statútumából 

származtathatók.  
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A vizsgált együttműködések legtipikusabb formái a keretszerződések, egyezmények, 

melyek az egyes szintek (régiók - provinciák, régiók - helyi hatóságok, önkormányzatok – 

önkormányzatok stb.) szerint generálják az együttműködéseket. Legjellemzőbb példa erre 

az Európa Tanács Madridi Keretegyezménye és Kiegészítő Jegyzőkönyvei (Innoaxis - IPA 

Project, 2011). 

A kormányok által létrehozott (több helyen ún. Alapszerződéshez köthető) államközi 

bizottságok ugyancsak fontos, határon átnyúló együttműködési területet jelentenek 

rendszeresen visszatérő tevékenységeik révén (szállítás, oktatás-képzés, környezetvédelem 

stb.).  

Az előzőeknél alacsonyabb szintű és jogilag kötöttebb, de még előforduló 

együttműködési formát az országos szint alatti hatóságok képviselik. E kötöttségek oka 

elsősorban az országonként eltérő hatáskörökben keresendők, mint például az önálló 

nemzetközi megállapodás kötésének joga, illetve ennek teljes hiánya, vagy éppen az állami 

jóváhagyás, mint feltétel jelenléte a megállapodásoknál. 

Még kevesebb nemzetközi jogi alappal bírnak a regionális és helyi intézmények által 

megalkotott szabályzatok és munkaszerződések, amely dokumentumok jellemzően hosszú 

távú együttműködési kötelezettségre vonatkoznak speciális témákban (pl. szállítás, 

környezetvédelem, turizmus).  

Ezen együttműködések közös jellemzői az ellentmondásokkal terhes, bizonytalan 

jogi alap, az erőteljes jogosítványok és jogi személyiség nélküli formalizált szervezetek. E 

szervezetek a határon átnyúló együttműködéseket támogató közösségi támogatási 

programok megjelenését követően érthetően arra törekedtek, hogy lehetőségeiken belül, jogi 

személyiséggel rendelkező intézményeket hozzanak létre.  

Mind formai, mind tartalmi szempontból más utakat kínált a határon átnyúló 

együttműködések számára a tagállamok közös belső jogaként értelmezhető közösségi jog. 

Szűkebb értelemben a közösségi jog az alapító Szerződésekből (elsődleges jogforrások), 

illetve a Közösség szervei (Tanács, Bizottság) által kibocsátott dokumentumokból 

(másodlagos jogforrások) áll. Tágabb értelemben felöleli a Közösség jogrendjének minden 

jogszabályát, köztük az általános jogelveket, a bírósági esetjogot, a Közösség külső 

kapcsolataiból eredő jogszabályokat, és a Tagállamok között létrejött, a Szerződés 

rendelkezéseinek érvényt szerezni hivatott konvenciók, egyezmények által rögzített 

kiegészítő jogszabályokat is (Innoaxis - IPA Project, 2011).  
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A közösségi jog sajátos jellege leginkább a másodlagos közösségi joganyagban 

figyelhető meg, a kötelező erejű jogszabályok (rendelet, irányelv), és a nem kötelező erejű 

jogi szövegek (állásfoglalás, vélemény) alkalmazása útján, ahol a szabályozásnak az EK 

szervei, tagállamai, a tagállamok természetes és jogi személyei egyidejűleg és közvetlenül 

jogosultjai, miközben az Európai Tanács és Európai Bizottság által alkotott szabályozás 

tekintetében egyben kötelezettjei is. 

 

4.1.3 A területi együttműködések típusai, jogi keretei és intézményi formái az 

Európai Unióban 

 

Az Európai Unió – nagyjából az ezredfordulóra kialakult – terminológiája a területi 

együttműködéseknek három alapvető típusát definiálja. A határmenti együttműködés 

(crossborder co-operation) olyan két- vagy többoldalú megállapodáson alapul, amely 

legalább két ország, egymással földrajzilag határos (összefüggő) területének helyi és/vagy 

regionális hatóságai (önkormányzatai) között jön létre. Az interregionális együttműködés 

(interregional co-operation), viszont a legalább két országhoz tartozó, ugyanakkor közös 

határszakasszal nem rendelkező (nem „szomszédos”) szubnacionális entitások közötti 

szerződéses kapcsolatot jelent, adott esetben állami és civil szféra között is (Majoros, 2009).  

Míg a transznacionális együttműködés (transnational co-operation) nagyobb 

kiterjedésű (legalább két országnyi) földrajzi területet fog át, illetve a program- és 

projektszerű együttműködésben a helyi és/vagy regionális szereplők mellett gyakran az 

országos hatóságok is részt vesznek (Majoros, 2009).  

Az interregionális együttműködéseknek két nagyobb csoportját különböztethetjük 

meg. Az „interregionális hálózatok” klasszikus példája a négy európai gazdasági centrum-

régió (a németországi Baden-Württemberg, a spanyolországi Katalónia, az olaszországi 

Lombardia és a franciaországi Rhône-Alpes) által 1988-ban, „Európa Négy Motorja” (Four 

Motors for Europe) néven életre hívott, meglehetősen rugalmas szervezeti struktúrával 

rendelkező, és elsősorban kulturális, oktatási és környezetvédelmi projekteket megvalósító 

kezdeményezés. Ebbe a csoportba lehet sorolni a 2008-ban, a Fekete-tenger térsége helyi és 

regionális önkormányzatainak részvételével létrejött Black Sea Eurorégiót is. Szintén 

interregionális hálózatoknak tekinthetjük valamely nem alulról jövő, hanem az Európai Unió 

különböző programjai által generált város- és régióközi együttműködéseket, melyek 

általában rövid életűnek bizonyulnak (Innoaxis IPA Project, 2011).  
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A hálózatok mellett az ún. „csúcs-szervezetek” (peak organizations) jelentik az 

interregionális együttműködések másik nagyobb csoportját. Ezek általában nem csak a 

hálózatépítést (tapasztalatok cseréjét) tekintik fő feladatuknak, hanem tagjaik politikai 

érdekképviseletét is ellátják, véleményformáló és nyomásgyakorló szervezetekként 

igyekeznek befolyásolni a különböző európai intézmények (elsősorban az Európa Tanács, 

az Európai Bizottság és az Európai Parlament) döntéseit, sőt némelyikük tanácsadói 

szolgáltatásokat is nyújt a tagok és az uniós intézmények részére egyaránt. 

Az 1951-ben létrehozott Európai Települések és Régiók Tanácsa (Council of 

European Municipalities and Regions, CEMR), és az 1985-ben megalakult Európai Régiók 

Közgyűlése (Assembly of European Regions, AER) a helyi és regionális fejlődés általános 

kérdéseivel foglalkoznak. Az 1973-ban életre hívott Európai Külső Tengeri Régiók 

Konferenciája (Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe, CRPM) a 

tengermelléki perifériák, míg az 1986-tól működő Eurocities az európai nagyvárosok 

versenyképességének növelésére és kapcsolataik erősítésére fókuszál. A határ menti régiók 

legismertebb és legnagyobb földrajzi hatókörű európai (interregionális) szervezeteként 

viszont az 1971-ben létrehozott Európai Határmenti Régiók Szövetségét (Association of 

European Border Regions, AEBR) tartják számon. 

Az elmúlt 50 évben a területi együttműködéseknek – elsősorban a társult partnerek 

által képviselt közigazgatási szintek, valamint a kooperációk intézményesítettsége szerint –

meglehetősen heterogén szervezeti struktúrái alakultak ki Európában. A határmenti, azon 

belül pedig az ún. munkaközösségekhez képest kisebb földrajzi kiterjedésű ún. eurorégiók 

tekinthetők a legsikeresebb formációknak. Ugyanakkor, az elmúlt nagyjából 15-20 évben 

végbement innovációk egyre több, nem csak az elnevezésükben, hanem a tartalmukat, jogi 

formájukat illetően is új együttműködési formákat hoztak létre. 

 

4.1.4 Madridi Keretegyezmény, EGTC-rendelet 

 

A határon átnyúló együttműködések második generációja az 1990-es évek második felében 

jelent meg Európában. Az európai államok meglehetősen heterogén közigazgatási és 

jogrendszerekkel rendelkeznek, így a helyi és regionális hatóságok határokon átnyúló 

együttműködéseinek, a közös fejlesztések realizálásának egyik legfontosabb akadályává az 

együttműködő partnerekre vonatkozó, mozgásterüket nagyban meghatározó nemzeti 

szabályozások eltéréseiből adódó gyakorlati nehézségek váltak. A hetvenes évek közepétől, 
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az Európa Tanács és az Európai Bizottság égisze alatt párhuzamosan folyó jogalkotási 

folyamat eredményeként ugyanakkor e téren számottevő előrelépésről beszélhetünk.  

Az Európa Tanács (ET) 1980. május 21-én, Madridban fogadta el (nyitotta meg 

aláírásra) a Területi Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határmenti 

Együttműködéséről szóló Európai Keretegyezményt, amely – a feltételül szabott 4 tagállami 

ratifikációt követően – 1981. december 22-én lépett hatályba. A Madridi Keretegyezmény 

célja, hogy ösztönözze és megkönnyítse a helyi és regionális hatóságok határokon átnyúló 

(a regionális fejlesztéssel, környezetvédelemmel, közszolgáltatások javításával stb. 

kapcsolatos) megállapodásait, illetve, hogy megteremtse a határ menti 

társulások/konzorciumok létrehozásának jogi keretfeltételeit. Tekintettel az ET tagállamok 

jogi és alkotmányos berendezkedéseinek különbözőségére, a Keretegyezmény öt modellt 

(minta-megállapodást) is tartalmaz az államközi egyezmények létrehozásához. A Madridi 

Keretegyezményt eddig az ET-tagállamok hozzávetőlegesen. 80 %-a, 37 ország írta alá, és 

36 ország ratifikálta. Magyarország 1992-ben írta alá, majd 1994-ben ratifikálta és hatályba 

léptette. 

Míg a korábbi együttműködési formákat (testvérvárosi együttműködések, 

eurorégiók, munkaközösségek stb.) egy alacsonyabb fokú intézményesülés vagy éppen 

annak teljes hiánya jellemezte, addig a Madridi Egyezmény második kiegészítő 

jegyzőkönyve (1997), a karlsruhei (1996), majd később a brüsszeli egyezmény (2002), végül 

az 1082/2006/EK-rendelet az európai területi együttműködési csoportosulásokról és a 

Madridi Konvenció harmadik kiegészítő jegyzőkönyve (2009) már lehetővé tette önálló jogi 

személyiséggel rendelkező közös szervezetek kialakítását (Innoaxis - IPA Project, 2011). Ez 

a fejlemény forradalmian új helyzetet teremtett, mivel a határon átnyúló 

együttműködéseknek tartós, a projektek fenntarthatóságán túl akár közös intézmények 

létrehozását, működtetését is biztosító jogi kereteket biztosít. Ezek az új intézmények 

természetesen nem működhetnek akadálytalanul a megfelelő jogszabályi háttér, a 

jogharmonizáció hiányában. A korábbi együttműködésekhez képest mégis érzékelhető 

többlettel bírnak már azáltal is, hogy a határ menti, általában leszakadó térségek számára 

életképes alternatívát kínálnak fejlesztési elképzeléseik megvalósításához. Hiányosságaik 

mellett a mai napig mégis iránymutatással és minta-megállapodásokkal képesek szolgálni az 

államok, valamint a helyi önkormányzatok határon átnyúló együttműködései számára.  

A szerb köztársasági parlament 2016 februárjában fogadta el a Madridi 

Keretegyezményt (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, MU 2-16), amely így hatályossá 
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válik Szerbia területén is. Sajnos azóta nem történtek további lépések, nem kerültek sem 

kidolgozásra sem elfogadásra azok a további végrehajtási rendeletek, amelyek elősegítenék 

a szerbiai szubjektumok EGTC-be való alapító részvételét.  

A Madridi Keretegyezmény és Jegyzőkönyvei tekintetében, minden jó szándék 

ellenére, a gyakorlati alkalmazhatóság korlátai a már fentebb említett aláírási, ratifikálási, 

hatályba léptetési technikák mellett a nemzetpolitikai elgondolások fényében jelentkeztek, 

de további problémák mutatkoztak a határ menti terület partnereinek eltérő szintű 

központosítottsága vagy a közigazgatási és jogi rendszerekben lévő eltérések terén is.  

Ezen egyezmény és jegyzőkönyvek, valamint a szellemiségükre épülő további 

együttműködési formák, mint a Benelux Egyezmény (1986), és a Karlsruhe Egyezmény 

(1996) legfőbb közös törekvése az együttműködések szerveihez, intézményeihez illeszkedő 

jogi keretek keresése és alkalmazása volt. Hamar felismerték, hogy állandó és jogi 

személyiséggel bíró intézmények nélkül az együttműködések ki vannak szolgáltatva az 

államközi megállapodás szükségességének és az állami beavatkozás önkényességének.  

A Magyarországgal szomszédos államok mindegyike részese a Keretegyezménynek. 

További előrelépést a Madridi Keretegyezményt Kiegészítő Jegyzőkönyv megalkotása, 

majd 1995-ben aláírásra történő megnyitása jelentette. Az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv fő 

célja a Madridi Keretegyezmény megerősítése, a határmenti együttműködésekkel 

kapcsolatos rendelkezéseknek és döntéseknek a hazai joggyakorlatban való 

érvényesülésének támogatása, valamint a határmenti együttműködések köz- vagy magánjogi 

személyiséggel és döntéshozói kompetenciákkal való felruházásának előmozdítása. Az 

1998-ban megnyitott Második Kiegészítő Jegyzőkönyv (Protocol No. 2 to the European 

Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or 

Authorities concerning interterritorial co-operation) jelentősége pedig abban áll, hogy az 

egymással nem határos területi entitások közötti (interregionális) együttműködések számára 

is megteremtette a – Keretegyezményben és annak Első Kiegészítő Jegyzőkönyvében 

rögzített – jogi kereteket. A Madridi Keretegyezmény és annak kiegészítő jegyzőkönyvei 

azonban, számos vívmányuk ellenére, nem teremtették meg a területi együttműködések 

egységes szabályozását. Inkább csak normatív kereteket határoznak meg, melyeknek 

tartalommal való megtöltése  (az együttműködés konkrét jogi feltételeinek meghatározása) 

továbbra is elsősorban az államközi megállapodások feladata. Ráadásul, még ha egy 

tagállam el is jut a ratifikációig, nincs olyan nemzetek feletti hatóság, amelyik ellenőrizné a 

végrehajtást.  
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4.1.5 Az európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC vagy ETT)  

 

Az Európai Unió hosszú időn keresztül jogalkotó munkájával nem, hanem inkább pénzügyi 

konstrukcióin keresztül ösztönözte a határokon átívelő együttműködéseket. Az Európai 

Bizottság már 1981-ben ajánlást fogalmazott meg a határon átnyúló fejlesztések 

koordinálására. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra vonatkozó, 1984-es szabályozás 

célterületként jelölte meg a határ menti együttműködések támogatását. Az Európa Parlament 

által 1988-ban megalkotott charta pedig felszólította a tagállamokat a régiók közötti 

együttműködések támogatására. Az Interreg közösségi kezdeményezés elindításával az 

együttműködési programok számára 1990-től már külön pénzügyi forrás állt rendelkezésre. 

A 2007 és 2013 közötti időszakra pedig a területi együttműködés a regionális politika önálló, 

harmadik célkitűzésévé vált (http://ec.europa.eu/regional_policy/en/ 

policy/cooperation/european-territorial/. 

A határokon átívelő együttműködések közösségi szintű jogi szabályozása terén 

viszont az áttörésre csak a közelmúltban került sor. 2006. július 5-én került elfogadásra az 

Európai Parlament és a Tanács „1082/2006/EK Rendelete az európai területi 

együttműködési csoportosulásról”. A rendelet az európai területi együttműködési 

csoportosulást (European Grouping of Territorial Cooperation, a továbbiakban EGTC) 

olyan közösségi jogintézményként definiálja, amely a legalább két uniós tagállamhoz tartozó 

helyi, regionális hatóságok, tagállamok és egyéb közjogi entitások (valamint társulásaik) 

együttműködései számára a legteljesebb jogképességet biztosítja (például ingó és ingatlan 

vagyont szerezhetnek, vagy azzal rendelkezhetnek, személyzetet foglalkoztathatnak, bíróság 

előtt eljárhatnak). Az EGTC-rendelet tehát megteremtette annak lehetőségét, hogy a 

tagállamok (valamint legalább két uniós partner megléte esetén, EU-n kívüli országok) helyi 

és/vagy regionális hatóságai közös, jogi személyiséggel rendelkező szervezeti formában 

működhessenek együtt egymással (https://portal.cor.europa.eu/egtc/CoRActivities/Pages 

/Register/welcome.aspx). 

 Az EGTC-rendelet abban feltétlenül előrelépést jelent a Madridi Keretegyezményhez 

képest, hogy azt az EU-tagországoknak kötelező átültetniük nemzeti jogrendjükbe. A 2007. 

augusztus 1-jei határidőre ezt azonban csak – a hazai törvényt az EU-ban elsőként megalkotó 

és elfogadó – Magyarország és az Egyesült Királyság teljesítette. Ugyanakkor, az EGTC 

mint jogi személy létrehozása sem eredményezett teljes körű európai jogharmonizációt. 

Egyrészt, az új struktúra alkalmazása nem kötelező, a partnerek továbbra is dönthetnek az 

együttműködés hagyományos (a nemzeti jog által szabályozott) formáinak 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/%20policy/cooperation/european-territorial/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/%20policy/cooperation/european-territorial/
https://portal.cor.europa.eu/egtc/CoRActivities/Pages%20/Register/welcome.aspx
https://portal.cor.europa.eu/egtc/CoRActivities/Pages%20/Register/welcome.aspx
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kialakítása/megtartása mellett. Az EGTC-alapítás elsősorban azon országok helyi és 

regionális hatóságai számára bír jelentős többlettel, ahol az államközi megállapodások nem 

biztosítják megfelelő jogi kereteket. Másrészt, a rendelet számos, az alapítás és működtetés 

szempontjából fontos kérdést (pl. jogi státusz, kompetenciák, felelősség) az EGTC 

székhelyének megfelelő ország jogi szabályozására bízza.  

Jogi hátterüket tekintve, a határon átnyúló együttműködések igazi táptalajra leltek az 

Európai Unió erőteljesebbé váló integrációs törekvéseiben, kihasználva a közösségi jog 

minden más jogi normával szembeni elsődlegességét, ezen belül is az európai területi 

együttműködési csoportosulás adta lehetőségeket. Az új szupranacionális társulási forma az 

Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-én, 1082/2006/EK-számú rendeletével 

(továbbiakban Rendelet) került elfogadásra és azóta kínál új intézményesülési formát a 

tagállamok, illetve entitásaik számára.  

Az EGTC (ETT) szabályozás jogalkotói szándékait vizsgálva, az új jogintézmény 

kétségtelen előnye az alulról építkező („bottom up”) politika, a helyi, regionális hatóságok 

szokatlanul nagy jogi és adminisztratív mozgástere, a rendeleti forma számon kérhetősége, 

valamint szakpolitikai irányultsága, melyhez viszonylag szűk politikai mozgástér társul.  

A Rendelet az EGTC (ETT) alapdokumentumainak formai és tartalmi keretet ad, de 

emellett olyan szervezeti felépítést tesz lehetővé (a Közgyűlésen és Igazgatón, mint 

minimálisan létrehozandó szerveken túlmenően), amely rugalmasan alkalmazkodik az adott 

EGTC (ETT) céljaihoz, tevékenységi köréhez és képessé teszi azt a Közösség által 

társfinanszírozott, határokon átnyúló, transznacionális, és interregionális együttműködési 

programok, illetve projektek során az együttműködések tényleges menedzselésére és 

végrehajtására.  

A Rendelet egyértelműen rendezi az EGTC (ETT) vonatkozásában alkalmazandó 

jog, joghatóság és jogorvoslat kérdését is, továbbá az alapítási és megszüntetési folyamat 

részleteit. A tagok pénzügyi hozzájárulása és pénzügyi felelőssége terén a közösségi 

pénzalapokkal összefüggő, illetve általános pénzügyi felelősségére koncentrál, valamint 

rövid általános szabályokat fektet le az EGTC-k (ETT-k) gazdálkodására és pénzügyi 

kimutatásaira vonatkozóan. Érthető, de ugyanakkor a folyamatokat néha zavaró 

párhuzamnak tűnik, hogy miközben az EGTC (ETT) legalább egy tagjának, a nemzeti 

jogából fakadó korlátozott felelőssége esetén a többi tag is korlátozhatja saját felelősségét, 

ugyanakkor a tagállamok megtilthatják a kizárólag korlátolt felelősségű tagokból álló 

EGTC-nek (ETT-nek) a területükön történő bejegyzését (Innoaxis IPA Project, 2011).  
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Az EGTC (ETT), mint új uniós jogintézmény megjelenése gyökeres fordulatot hozott 

a határon átnyúló együttműködések gyakorlatában. Egyre inkább érezhető, hogy a 

nemzetközi közjog játékteréhez szokott tagállamok egy része igen nehezen alkalmazkodik 

az új jogi környezethez, így különösen a közösségi jog elsődlegességének tudatához.  

A gyakorlatban azonban az EGTC (ETT) éppen azokat a jogi és intézményi elemeket 

honosította meg, amelyek elengedhetetlenek a határon átnyúló együttműködések 

fejlődéséhez. (Közös külső jogforrás elsődlegessége a nemzeti szabályozások 

másodlagosságával szemben; szabályozott, de alkalmazkodást engedő szervezeti keretek; az 

állam meghatározott esetekben történő közbeavatkozási lehetősége; kidolgozott jogorvoslati 

út a tagok számára; a székhely állam joga szerinti lehető legteljesebb jogképesség; 

együttműködést segítő közös, minden tagnál meglévő hatáskörök; többszintű 

együttműködési forma, melyek mindegyikéhez konkrét közösségi finanszírozású program 

kapcsolható; és nem utolsósorban részletes felelősségi szabályok.)  

Az EGTC-rendelet megalkotása nem választható el attól a folyamattól, ahogy az 

Európai Területi Együttműködés (ETE) a kohéziós politika 3. prioritásává vált a 2007–2013 

közötti költségvetési időszakban. 

Az EGTC-rendelet megalkotása ezáltal abba a folyamatba illeszkedik, amely során a 

területi kohézió egyre jelentősebb hangsúlyt kapott a közösségi politikákban. Egy olyan 

szervezeti keretet teremtett meg, amely alkalmas a határon átnyúló programok és projektek 

menedzselésére, függetlenül attól, hogy ezek finanszírozása EU-s vagy EU-n kívüli 

forrásokból történik.  

2016 közepéig 63 ETT jutott túl a regisztrációs eljáráson (beleértve a kötelező uniós 

közleményt is) valamint 12 van előkészületben. Ezen ETT-k alapítói látványosan másként, 

jóval bővebben értelmezik az új jogi-intézményi eszköz célját és szerepét, mint a rendelet 

megalkotói. Funkcionalitásuk alapján 4 csoportba sorolhatóak.  

A legtöbb megalapított ETT a közvetlen, határ menti területfejlesztést tűzte ki 

céljául. Ezek a szervezetek nevezhetőek határ menti területfejlesztési ETT-nek. Céljuk a 

hosszú távú területi együttműködés, közös fejlesztések megvalósítása és a fejlesztések 

eredményeinek fenntarthatóságát biztosító közös intézmények, esetleg közös vállalkozások 

létrehozása, működtetése.  

Ezeket az ETT-ket az eurorégiós együttműködések következő generációjának 

tekinthetjük, mivel az eurorégiók, eurodistrictek és egyéb szervezeti keretek között elindított 

munkát emelik egy magasabb szintre. A 2016 közepéig bejegyzett ETT-k többsége ebbe a 
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csoportba sorolható. Ide tartozik pl. az elsőként bejegyzett (Lille-Kortrijk-Tournai), a 

második (Duero-Douro) és a harmadik (Ister-Granum) is.  

Az ETT-k másik típusa a hálózati ETT. A hálózati ETT-k esetében nem a területi 

közelség, hanem a közös téma a meghatározó. A hálózatban együttműködő partnereket a 

közös program vagy projekt témája köti össze. Ez az együttműködési forma hatékonyan 

alkalmazható transznacionális vagy interregionális projektek megvalósítására és 

eredményeinek hosszú távú fenntartására. Ezek közül jelentősebb az egykori görög 

gyarmatvárosokat egyesítő Amphyctiony és a mediterrán térség szigeteit szövetségbe 

tömörítő ArchiMed ETT-t és megkezdődött több, jelentősebb közlekedési folyosó menti 

szereplőket egyesítő ETT (V, VIII folyosó, Central European Transport Corridor) szervezése 

is. A kezdeményezők szándéka ezekben az esetekben nyilvánvalóan a közös érdekek és a 

közös fellépés, az érdekartikuláció koordinációja (lobbizás), valamiféle közös 

programmenedzsment kialakítása.  

A harmadik típust a programozási ETT képviseli. Ez az ETT egy adott uniós 

finanszírozási program irányító hatóságának feladatait látja el, és közvetlenül szerződhet a 

kedvezményezettekkel a konkrét projektek megvalósítására. Mostanáig egyetlen ilyen ETT 

alapult, a Grande Région, amely a német, francia, luxemburgi és belga határtérségben lát el 

koordinatív feladatokat az ETE-programok megvalósítása kapcsán.  

Végül a negyedik típusba a projekt ETT-ket sorolhatjuk. Ebben az esetben a 

partnerek célja egy konkrét határon átnyúló projekt megvalósítása. Az ETT ilyenkor 

projekttársulásként funkcionál. Az egyetlen regisztrált ETT, a Cerdanya, egy közös francia-

spanyol kórház létrehozását tűzte ki céljául.  

Az EGTC (ETT) tagjai a tagállami entitások igen széles köréből, de minimum két 

uniós tagállam területéről kerülnek ki (helyi és regionális hatóságok és önkormányzatok, a 

közbeszerzési eljárások 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti közjogi 

intézményei vagy éppen valamely tagállam), de meghatározott módon nem uniós (ún. 

harmadik) országok területi entitásai is csatlakozhatnak hozzá. Szerbiában a szabályozás 

hiányában még nem jegyeztek be ETT-ket, és teljes jogú tagja sincs még egynek sem. A 

Banat - TriplexConfinium EGTC magyar és román kezdeményezésre alakult, amelynek 

vajdasági községek is megfigyelői státusú tagjai. A horvát-magyar-szerb hármashatáron is 

formálódik egy társulás, amely bejegyzéséhez szintén a szerbiai törvényi hiányosságok 

megszüntetésére van szükség (Ricz, 2009).  
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4.1.6 A magyar-magyar határ menti együttműködések a Kárpát-medencében  

 

Az államhatárok merev elválasztó szerepe a rendszerváltás előtt, de utána még 

fokozottabban csökkent az egész Kárpát-medencében, ami a határon átívelő kapcsolatok 

kiszélesítésének lehetőségét hozta, külön figyelmet fordítva arra a tényre, hogy sok esetben 

a határ mindkét oldalán jelentős magyar lakosság él (Baranyi, 2005). A rendszerváltási 

folyamat megteremtette a lehetőséget a határ menti régiók együttműködésére, ami első 

lépésben csaknem formális kapcsolatok kiépítését jelentette majd az egyes önkormányzatok 

illetve más területi egységek együttműködése jött létre testvérvárosi, euroregionális illetve 

ETT együttműködés képében.  

A halmozottan hátrányos helyzetű határterületek, avagy a „periféria perifériájának” 

számító térségek és települések esetében nyilvánvaló, hogy a perifériajelleg kialakulása 

döntően az 1920. évi trianoni békeszerződés következménye, amelyet a határ a 

rendszerváltást megelőző politika is jelentősen erősített (Baranyi, 2015). A határ mindkét 

oldalán a valamikor megyék darabjai, csonkjai maradtak meg, amelyek közlekedési 

kapcsolatait is jelentősen korlátozták. A nyugati határvonalat kivéve a határrégiók 

gazdaságilag-társadalmilag elmaradott periférikus területek (Baranyi, 2005), amelyek 

számára a határ menti együttműködések az ezen az alapon felhasználható források jelentős 

segítséget biztosítottak, a rendszerváltást követő években és biztosítanak jelenleg is 

folyamatosan. Ennek a perifériális jellegnek a felszámolásában jelentős szerepet játszhat az 

a paradigmaváltás, amely a határon átnyúló kapcsolatok tartalmában és minőségében máris 

elkezdődött (Baranyi, 2015). A határmentiség új dimenzióit elsősorban a kisebb, konkrét bi- 

és trilaterális intézményesült interregionális együttműködések (ETT/EGTC) előtérbe 

kerülését jelentik, a rendszerváltás után létrejött eurorégiók területvesztésével egyidejűleg.  

Magyarország számára a valós igényeken és kapcsolatokon alapuló intézményes 

együttműködések és az ezek alapján létrejövő régiók kialakulása nemzetpolitikai 

szempontból is stratégiai jelentőségű, mivel ezzel ellensúlyozni lehet a Trianon után 

kialakult torzult térszerkezetet (Hardi, 2010), viszont ezek a folyamatok csak olyan 

határszakaszokon játszódhatnak le, amelyek esetében a határok funkcionális kapcsolatokat, 

térszerkezeti egységeket, fejlődési tengelyeket, illetve agglomerációkat vágtak szét. Ezt 

például Szabadka esetében tudjuk kifejezetten bemutatni, amely esetben a város teljes északi 

agglomerációja a határ túl oldalára került, így a magyarországi határmenti települések egy 

jelentősebb központhoz sem gravitálnak. Hasonló a helyzet a szomszédos Szegeddel is, ahol 

viszont a déli agglomeráció jelentős része került a határ túloldalára.  
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A határon átnyúló programok dokumentumai horizontális célkitűzésként előírják a 

kisebbségek támogatását, az Unió működését ismerők számára nyilvánvaló, hogy az EU a 

nemzeti kisebbségeket kiemelten nem támogatja. Ennek ellenére a határon átívelő 

programok a Kárpát-medencében nagyon jó eszközök lehetnek arra, hogy a határokon túlra 

került nemzetrészek uniós forrásból tervezett módon fejlődhessenek, az anyanemzet 

képviselőivel végrehajtott közös projektek által. Magyarország ezen eszköz felhasználásával 

kimondottan az élen jár, mivel a fennálló határok egy része nem nyelvi határ, az a saját 

nemzetének képviselőitől választja el, így kulturális, nyelvi vagy identitáshoz kötődő 

akadályok nem hátráltatják az együttműködést. 

Függetlenül attól, hogy a határon túli kisebbségi sorsban élő nemzetrészek közvetlen 

támogatására a határ menti programokból nincs mód, ez ügyes pályázással mégis 

megvalósul. Elsősorban a magyar vezetésű, az adott országban tevékenykedő kissebségi 

civil szervezetek és kisebb részben önkormányzatok jártak elöl jó példával a múltban és nagy 

valószínűséggel ez így lesz a jövőben is. Bár azzal, hogy az Interreg Románia Magyarország 

program irányító hatósága átkerült Budapestről Bukarestbe, valószínűleg csökkenni fog a 

magyar-magyar projektek aránya a nyertesek között, mert mint az eddigi tapasztalatokból 

kiderült, az irányító hatóságnak informális szerepe mindig is volt a támogatandó projektek 

kiválasztásában. 

A nemzeti érdekérvényesítés jó példája, hogy a horvát-szerb tervezési 

programdokumentumba érdekes módon sikerült belevenni azt a kitételt is, hogy a szerbiai 

észak-bácskai körzet (Szabadka, Topolya és Kishegyes községek), amely ugyan közvetlenül 

nem határos Horvátországgal, a programterület része legyen, azzal az indokkal, hogy az 

említett  régióban jelentős a horvát kisebbség számaránya. Sajnos ezt a magyar 

kormányoknak nem sikerült elérni, mert ha így lenne, akkor például Székelyföldet is 

támogatni lehetett volna a határ menti együttműködési programokból (Ricz, 2015). 

  A magyar-magyar  együttműködések történelmében a kezdő lépés a rendszerváltás 

után jött el. Előtte is volt kapcsolatrendszer magyarországi és határon túli magyarok által 

lakott térségek önkormányzatai és egyéb szervezetei között, de ezek hivatalosan soha nem a 

nemzeti, hanem inkább az akkori állampártok vonalán szerveződtek (Süli-Zakar – Czimre, 

2007). A rendszerváltással, miután a magyar hivatalos politika is kitűzte zászlajára a határon 

túli magyarság támogatását, a meglévő kapcsolatok is más színezetet kaptak, és 

folyamatosan újabbnál újabb magyar-magyar kapcsolatok épültek fel Kárpát-medence 

szerte.  
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 Ezek a kapcsolatok elsődlegesen a civilek, majd pedig az egyes települések 

önkormányzatai között jöttek létre (testvérvárosok, partnervárosok), majd pedig az 

eurorégiók létrejöttével egyes határ menti régiók is partneri viszonyra léptek, bi- vagy 

trilaterális alapon. 

 Az eurorégiók korszaka hozzávetőlegesen a kétezres évek közepéig tartott, azóta az 

EGTC/ETT intézményesült együttműködések viszik a prímet a területi együttműködésben. 

Ami az eurorégiókat illeti 2003-ban összesen 12 olyan eurorégiót tudtunk a magyar határok 

mentén megkülönböztetni, amelyek valamilyen formában felvették a kapcsolatot a 

Külügyminisztériummal (Kruppa, 2003). Ebből 6 a szlovák-magyar határon működött: a 

Hármas Duna-vidék, a Vág – Duna - Ipoly, az Ipoly, a Neogradiensis, a Sajó – Rima és a 

Kassa –Miskolc Eurorégiók. A Kárpátok Eurorégió a szlovák – magyar – ukrán – román 

határon jött létre együttműködve egy lengyel partnerrel is. Három eurorégió működött a 

román –magyar, illetve a jugoszláv (szerb) határ viszonylatában, a Duna –Körös – Maros – 

Tisza Eurorégió, valamint a Hajdú-Bihar megye és Bihor megye közötti együttműködés, 

valamint a Bihar – Bihor Eurorégió, ami kistérségi együttműködés és Biharkeresztes 

település kezdeményezésére jött létre. A Duna – Dráva – Száva Eurorégió a horvát-magyar 

határon jött létre, de a kapcsolat kiterjed Bosznia-Hercegovinára is. Nem feledkezhetünk el 

a szlovén – magyar – horvát hármashatáron lévő Dráva –Mura Eurorégióról sem, valamint 

az osztrák –magyar határon működő West – Pannon Eurorégióról, mindezek mellett egyéb 

eurorégiók megalakítására is történtek indítványozások. Az eurorégiók magyar–magyar 

jellegét nehéz megállapítani, de a tapasztalat azt mutatja, hogy a szlovák, a román és a szerb 

határ mentén magyar kezdeményezésre jöttek létre ezek a régiók, amelyekben a határon túli 

magyar népesség megléte miatt jelentős nemzetpolitikai színezet is volt. A horvát, szlovén 

és osztrák határ mentén, ahol a határvonal egyben  nyelvi határt is jelenti, a magyar kisebbség 

aránya pedig elenyésző, inkább más integrációs célok hozták létre az eurorégiókat. 

A határ menti programok kitűnő lehetőséget nyújtanak a fenti együttműködések 

finanszírozására, mivel sok esetben a testvérvárosi kapcsolatok földrajzilag a határ menti 

övezetben jöttek létre, illetve, az eurorégiók területei pedig jelentős mértékben fedték az 

egyes határon átnyúló programok programterületeit.  

Az első uniós finanszírozású határon átnyúló program, amelyben magyar-magyar 

kapcsolatrendszerben lehetett pályázni a Phare CBC program volt. A Phare CBC 

létrehozását az Európai Parlament, az Európai Tanács és az Európai Bizottság közös ülésén 

határozták el 1993-ban. Ennek folyományaként az Európai Bizottság 1994-ben rendeletet 
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alkotott a Phare keretén belül adható határmenti támogatásra, a Phare CBC alap 

létrehozására, melynek általános célja az volt, hogy elősegítse a közép-európai országok 

integrációját az Európai Közösséggel. A Rendelet a program fő céljait az alábbiak szerint 

határozza meg: 

- Támogatni kell a Phare országokban az EU-val közös határon elterülő régiókat, 

hogy megoldják speciális fejlesztési problémáikat. A támogatásnak az itt élő 

népek érdekét és a környezet védelmét kell szolgálnia. 

- Elő kell segítenie az együttműködés hálózatainak kialakítását és fejlesztését a 

határ mindkét oldalán (Kruppa, 2003). 

Ebben a programban Magyarország, mint tagjelölt vehetett rész az Ausztriával 

határos térségben. 1998-ban került elfogadásra az új Phare program, amely már Romániát és 

Szlovákiát is magába foglalta, így ettől a ponttól kezdve beszélhetünk igazán magyar – 

magyar együttműködésekről (Süli-Zakar – Czimre, 2007). 

A Phare CBC programok keretében az alábbi országok együttműködését támogatta 

az Európai Unió: 

- Ausztria–Magyarország Phare CBC program (1995–2003) 

-  Szlovákia–Ausztria–Magyarország (1995–1996) 

- Szlovénia–Ausztria–Magyarország (1995–1996) 

- Románia–Magyarország (1996–2003) 

- Szlovákia–Magyarország (1999–2003) 

- Szlovénia–Magyarország (2000–2003).  

Vajdasági pályázók számára, ahogyan azt a későbbiek során bővebben összefoglalom 

a Phare CBC Kísérleti Kisprojekt Alap programban 2004-től vált lehetővé a részvétel a 

Magyarországgal határos régióban (Nagy I. – Ricz – Nagy M., 2015). A poszt-szovjet 

országok számára az Európai Unió a Tacis programot hozta létre 1996-tól, melynek szintén 

volt egy CBC alprogramja, így Ukrajnával is megvalósult a magyar-magyar együttműködés.  

Magyarország és a környező országok egy részének 2004-es uniós csatlakozása 

tovább erősítette a határ menti és ezen belül a magyar-magyar együttműködéseket, immár 

az Interreg III A programok keretében. Az Interreg keretében szomszédsági programokat 

dolgoztak ki, melyek forrásai két tagállam esetében az Interreg források voltak, míg az akkor 

még nem tag Románia esetében továbbra is a Phare CBC, míg Szerbia esetében a Cards 

alapokból kerültek a projektek finanszírozásra.  
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A 2007-2013-as programozási időszakban az Interreg programokat felváltották az 

Európai Területi Együttműködési programok, amelyek az ország minden határvonala 

mentén programterületeket jelöltek ki. Szerbia és Horvátország esetében az IPA 

előcsatlakozási programokból került a magyar – magyar kapcsolatrendszer támogatásra, míg 

Ukrajna esetében a közös magyar – román – szlovák– ukrán Enpi szomszédsági és 

partnerségi programból, e programok területi dimenzióit mutatja az 1. ábra, amely területek 

a 2014 – 2020-as programozási időszakban is ugyanazok maradtak.  

1. ábra. A Magyarország határai mentén létrejött együttműködési 

programok 

 

Forrás: A 2007-2013-as időszak magyar részvételű CBC-programjainak átfogó 

vizsgálata…. 

 Mindezen határ menti együttműködési programok céljai a határ két oldalán élők 

kapcsolatrendszerének a fejlesztése és az adott régiók fejlődésének elősegítése, mivel az 

esetek többségében periférikus területekről van szó. A magyar – magyar projektek 

fejlesztése elsősorban a nyelvi akadályok hiányának és a meglévő kapcsolatrendszerek 

kihasználásának köszönhetőek.  

 A határon átnyúló együttműködések legújabb intézményesült formája az Európai 

Területi Együttműködések (ETE vagy EGTC), melyek jogi hátterét és kialakulásuk 

történetét az előző fejezetben széles körűen elemeztem. Magyarország úttörője volt az 

EGTC-k kialakulásának és a szlovák – magyar határ mentén létrejött formációk voltak az 

elsők, amelyek hivatalos státust kaptak az Európai Uniótól (Törzsök – Majoros, 2015). 

Jelenleg az Unió által hivatalosan regisztrált EGTC 20%-át e határ mentén működő 
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szervezetek adják. 2016-ig összesen 62 EGTC-t regisztrált az Európai Unió, ebből 37% 

(számbelileg 23 darab) rendelkezik magyarországi alapító taggal, és 31%-nak (19) van 

magyarországi székhelye (Svensson – Ocskay, 2016), ami jól bizonyítja, hogy a magyar 

határ menti területek milyen nagy jelentőséget tulajdonítanak ezen területi 

együttműködéseknek. Az egyes együttműködéseket a hivatalos magyar politika mint a 

nemzetpolitika részét kiemelten támogatja, sőt az egyetlen ország Európában, amely saját 

nemzeti forrásból támogatja ezen intézmények működését éves szinten. Az ilyen jellegű 

intézményesült csoportosulások szinte az egész magyarországi határszakaszt lefedik, kivétel 

ez alól a szerb határszakasz, ahol bár létezik együttműködés, de mint már fentebb elemeztem 

a szerbiai jogszabályok még nem engedik az egyes területi entitások számára a részvételt 

ezen intézményekben. 

 A magyar – magyar kapcsolatok ebben az esetben is elsősorban a szlovák, ukrán és 

román határszakaszon alakultak ki, amelyek az esetek többségében magyar 

kezdeményezésre jöttek létre magyar irányítással. 

 Amint az látható a magyar nemzetpolitika számára a rendszerváltás óta folyamatosan 

van eszköz a határon túli magyarság támogatására, hivatalos az esetek többségében az Unió 

által támogatott vagy elismert intézményrendszereken keresztül. A mindenkori magyar 

kormányok irányultságuknak megfelelően és anyagi lehetőségeikhez mérten támogatták 

ezeket az együttműködéseket, amelyet jól bizonyít a határon átnyúló támogatások 

lekötésének magas aránya illetve az elismert magyar kapcsolódású EGTC-k száma is.  

 A magyar nemzet újraegyesítésének lehetősége jelen pillanatban csakis az Európai 

Unió keretein belül lehetséges, amit a határ két oldalán élő magyarok tudnak, ezért 

kihasználták a kínálkozó lehetőségeket a múltban, és a kapcsolatok további fejlesztése 

érdekében a jövőben is ki kell használni az Unió adta támogatásokat, és megteremtett 

intézményi együttműködési lehetőségeket.   
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5. A vizsgált terület jellemzése 

 

5.1 A kutatási terület kiválasztásának indoklása 
 

A Vajdaság Szerbia északi tartománya (Vajdaság Autonóm Tartomány), mely az 

évszázadok során különböző autonómia fokozatokkal rendelkezett. Jelen pillanatban jogilag 

jelentős autonóm funkciókkal rendelkezik, de a gyakorlatban ez nem minden esetben valósul 

meg, elég ha a szerb kormány az ország alkotmányát folyamatosan megsértő költségvetési 

politikájára utalunk Vajdaság viszonylatában.  

Vajdaság földrajzi elhelyezkedése az elmúlt idők változásainak köszönhetően, 

stratégiai jelentőségűvé vált. Ilyen körülmények között minden eddigi természeti, környezeti 

adottság jelentős mértékben átértékelődik. Figyelembe véve, hogy a tartományt három 

oldalról uniós ország veszi körül, kijelenthetjük, hogy egyedüli alternatíva a régió számára 

az európai irány, ami ezt a stratégiai helyzetet további lehetőségekkel vértezi fel. Egyes 

eddigi marginalizálódó adottságok épp az új helyzetben jutnak kiemelt szerephez, amelyeket 

a régió fejlődésének előmozdításához mindenképpen ki kell használni.  

A történelme, hagyományai, valamint európai kultúrája Vajdaságot is Európába 

sorolja, de a valóságban ez nincs így. Szerencsés geopolitikai helyzetét kihasználva és 

tekintettel arra, hogy az EU külső határán helyezkedik el, már a 2003-as évektől részt vehet 

Európai Unióból származó támogatások lehívásában. E támogatások a PHARE CBC, az 

INTERREG III A, valamint a 2007-2013 programozási periódusban az IPA programok 

második és első prioritásaiban két programon keresztül voltak elérhetőek, ezek nem mások 

mint  célzott intézményépítés és a határon átnyúló programokban való részvétel. A határon 

átnyúló programokat szélesebb körű projekt megvalósítók használhatták fel, míg az 

intézményépítésre szánt eszközöket elsősorban az állami struktúrák fejlesztésére használták 

fel (Vukov et al, 2011). 

Ez a tény egy olyan kedvező helyzetet eredményezett, hogy a tartományban 

felhasznált uniós források nagy része határon átnyúló programokon keresztül érkezett, így 

ezek hasznosulását eredményesen lehet vizsgálni. 

Kutatási témám a doktori iskolába való beiratkozásomtól ez, ugyanis  munkám is 

ezekhez a projektekhez köt. Projektek fejlesztésével, pályázatok írásával és menedzselésével 

foglalkozom, amelyek között jelentős számban vannak a határ menti programokon keresztül 

finanszírozott projektek. Az elmúlt évtizedben számos konferencia, előadás és publikált 

tanulmány keretében foglalkoztam a témával, a témában jártas szakértő kollégával 
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dolgoztam együtt Magyarországon valamint Szerbiában, akik jelentős inspirációt adtak arra, 

hogy e számomra kedves földrajzi területtel és kutatási témával foglalkozzam. Fontosnak 

tartom, hogy száz év hanyatlás után egy új lehetőséget kihasználva az Európai Unió 

tagjaként a Vajdaság újra oda tartozzon, ahová történelme, kulturális és gazdasági 

hagyományai predesztinálják, az egységes Európába. Ez, véleményem szerint 1-2 évtized 

alatt válhat elérhetővé, ehhez azonban az Unió segítségén kívül a helyi emberek 

gondolkodását is meg kell változtatni. 

 

5.2 Vajdaság földrajzi jellemzői  

 

A nemzetállam építő nagyszerb politika a történelem folyamán a gazdasági és regionális 

fejlesztések során a déli területek felzárkóztatására helyezte a hangsúlyt, az északi, fejlettebb 

régiók kárára. Bár Szerbia vezetésében tapasztalható bizonyos mértékű Európa-irányultság 

a 2000-es évektől, ezek a folyamatok nagyon lassan és akadozva haladnak. Vajdaság, mint 

régió, alárendelt helyzetben volt a mindenkori Szerbia területén (Szügyi, 2015a). A Szerbiára 

jellemző unitárius, centralizált államberendezés az autonómiát az elszakadással azonosította. 

Centralistáknak a decentralizmushoz való viszonya hátráltatta a decentralizáció és 

regionalizáció megvalósulását. 

A Vajdaság a mindenkori Szerb állam keretein belül (Szerb-Horvát-Szlovén 

Királyság, Jugoszláv Királyság, Jugoszlávia, Szerbia-Montenegró, majd a független 

Szerbia) az első világháborútól a mai napig viharos történelmet élt meg. Státusa és jogkörei 

hol relatív rendezettek voltak, hol teljesen megszüntetésre kerültek. A legújabb Alkotmány 

sem biztosít garanciát sem a decentralizáció tekintetében, sem a kisebbséget érintő 

kérdésekben. 

A Vajdaság NUTS 2 régió és egyben autonóm tartományi státussal rendelkezik. 

Ezáltal helyzete jelenleg sajátságos Szerbián belül: alkotmánya 2010. január 1-től hatályos, 

melynek értelmében a tartomány maga felel gazdasági és egyéb ágazatainak fejlődéséért, 

valamint a területeinek kiegyenlített fejlődéséért (Szügyi, 2015b). Pénzügyi eszközt 

minderre a tartomány Fejlesztési alapja biztosít, amelynek forrásai a privatizációs bevételek, 

a tőkepiaci bevételek, továbbá a külföldi források és hitelek. A gyakorlatban a fejlettebb 

területek sikeresebben tudnak eszközöket lehívni, mivel a fejletlenebbek sok esetben nem 

felelnek meg a szükséges kritériumoknak. 
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Az uniós csatlakozás folyamatában Vajdaság szempontjából a vajdasági magyarság, 

amely a 2011-es népszámlálás adatai szerint a szerbiai népesség 3,53%-át tette ki jelentős 

szerepet játszik. A szerb hivatalos politika 2012-óta a vajdasági magyarságra partnerként 

tekint a csatlakozási folyamat során, amelyből jó esetben a közösség megerősödve kerülhet 

ki, rosszabb esetben a közösség megszűnését eredményezheti, amennyiben a vajdasági 

magyarság megválasztott politikai vezetői nem jól használják ki a lehetőségeiket.  

 

5.2.1 A Vajdaság földrajzi helyzete, közigazgatási szerkezete  

 

Vajdaság Autonóm Tartomány, Szerbia északi tartománya, a Pannon-síkság déli részén 

fekszik. Területe 21.506 km2, területi részesedése Szerbiából 24,9%, lakosainak száma a 

2011-es népszámlálás adatai szerint1 916.889, ami Szerbia népességének 26,6%-a. A 

Vajdaság keleten Romániával, északon Magyarországgal, nyugaton Horvátországgal 

határos, délnyugaton pedig Bosznia-Hercegovina határolja. A tartomány területét a Duna és 

a Tisza három történelmi régióra osztja: Bácskára, Bánságra és Szerémségre. Szerémség a 

Duna, a Száva és a horvát határ között; a Bánság a Duna, a Tisza és a román határ között, 

Bácska pedig a Duna, a Tisza és a magyar határ között helyezkedik el. Szerémség 

domborzata változatos, míg Bácska és Bánát sík terület. Közigazgatási szempontból 

Vajdaság hét NUTS 3-as szintnek megfelelő körzetből áll: Észak-Bácska, Nyugat-Bácska, 

Dél-Bácska, Észak-Bánát, Közép-Bánát, Dél-Bánát, Szerémség.  

A hét vajdasági körzet összesen 45 községet/várost ölel fel. A városok a községeknél 

jellemzően nagyobb, de hasonló közigazgatási egységek, azzal a különbséggel, hogy az 

önkormányzati törvény alapján viselhetik a városi rangot. A községek/városok a legkisebb 

közigazgatási egységek, jellemzően egy várost és közvetlen vonzáskörét jelentik hasonlóan 

a magyarországi járási rendszerhez. Ezek a községek terület és népesség szempontjából igen 

eltérőek. A 45 község/város összesen 467 települést számlál.  

 

5.2.2 A Vajdaság népessége – demográfiai helyzetkép 

 

A Vajdaság népessége a 2011 évi népszámlálás szerint 2 millió fő alá csökkent (1.916.889 

fő), ami 115.103 fővel kevesebb a 2002-es népszámlálási adatokhoz képest. A betelepülők 

nagy számának ellenére negatív a migrációs mérleg, mintegy 15 ezer fővel többen költöznek 

el, mint ahányan idetelepülnek. Vajdaságban Újvidék kivételével mindenhol csökkent a 

népességszám. A nagyobb városok községei 5 százalék körüli népességcsökkenést, a kisebb 

községek 10–15 százaléknyit mutattak ki (http://popis2011.stat.rs). Az általános 

http://popis2011.stat.rs/
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elnéptelenedés nyertesei a nagyobb városok. Újvidéknek évente 3 ezer fővel növekszik a 

népessége, Belgrádnak pedig több mint 6 ezerrel. Zömmel képzett fiatalok költöznek a 

városokba munkavállalás céljából. A folyamat vesztesei pedig a perifériára szoruló közepes 

városok, illetve a falvak. Az elnéptelenedés egyik következménye, hogy az egy háztartásra 

jutó átlagos népességszám is csökken: amíg 2002-ben Szerbiában egy háztartásban átlagosan 

3-an, Vajdaságban 2,8-an éltek, addig 2011-ben Szerbiában 2,8-ra, Vajdaságban pedig 2,7-

re csökkent ez a szám. 

Az etnikai homogenizálódás azt jelenti, hogy néhány kivétellel a legtöbb nemzetiség 

létszáma csökkent,  legjobban a jugoszlávoké (57 ezerrel vannak kevesebben), a 

montenegróiak tulajdonképpen megfeleződtek, hiszen legtöbbjük szerbnek vallja magát (30 

ezerrel csökkent a számuk). A magyarok száma tíz év alatt 40 ezerrel csökkent, a horvátoké 

12 ezerrel, de fogytak a szlovákok, románok, bunyevácok is. Szembetűnő, hogy a lakosság 

általános fogyatkozásával ellentétben a roma lakosság számaránya drasztikusan 

megnövekedett (40 ezerrel vannak többen), ami a magas natalitási érték eredménye (1. 

táblázat). 
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1. táblázat: Vajdaság nemzetiségi összetétele az 1948 és 2011 közötti népszámlálások 

idején 

 Nemzetiség 
Népességszám %-ban 

1948 1961 1971 1981 1991 2002 2011 trend – + 

1. Szerb 50,6 54,9 55,8 54,4 56,8 65,0 66,8 + 

2. Magyar 5,8 23,9 21,7 18,9 16,9 14,3 13,0 – 

3. Horvát,bunyevác 8,1 7,8 7,1 5,4 4,9 3,8 3,3 – 

4. Szlovák 4,3 4,0 3,7 3,4 3,2 2,8 2,6 – 

5. Montenegrói 1,8 1,9 1,9 2,1 2,2 1,7 1,1 – 

6. Román 3,6 3,1 2,7 2,3 1,9 1,5 1,3 – 

7. Roma, szinti 0,5 0,2 0,4 1,0 1,2 1,4 2,2 + 

8 Ruszin, ukrán 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 – 

9. Német 1,9 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 . 

10. „Jugoszláv”  - 0,2 2,4 8,2 8,7 2,5 0,6 – 

11. „Regionális”  - - 0,3 0,1 0,1 0,5 1,5 + 

12 Nem válaszolt  - 0,1 0,4 0,3 1,2 3,9 5,0 + 

13

. 

Egyéb 2,1 2,0 1,9 2,5 1,6 1,4 1,5 + 

Összesen 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,0 100,0 100,0 

Forrás: http://popis2011.stat.rs. 

 

http://popis2011.stat.rs/
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5.2.3 Természeti adottságok - domborzat, klíma, vízrajz 

 

A tartomány domborzata változatos. A síkság monotóniáját Szerémségben a Fruška Gora 

(magyar nevén Tarcal) hegység (539 m), Bánátban pedig a Verseci-hegység (641 m) bontja 

meg. Legalacsonyabb pont a Néra folyó dunai torkolatánál van. A legmarkánsabb 

domborzati formát, a tágas löszhátságok, a Bácskai-homokpuszta, és a Duna, a Száva, a 

Tisza, a Temes és a Béga alluviális síkságai képezik.  

A Vajdaság éghajlata mérsékelt kontinentális. A nyár meleg, gyakran aszályos, a 

homokvidék és a lösz ilyenkor 30-40 ºC is felhevülhet. A tél viszonylag rövid, és hideg. Az 

évi középhőmérséklet 11,2 ºC. Az éghajlati adottságok lehetővé teszik minden gabonafajta, 

gyümölcs, zöldségnövény, szőlő, ipari és takarmánynövény sikeres termesztését. Az évi 

csapadékmennyiség alacsony (500-600 mm) és elégtelen, annak periodikus megoszlása 

viszont (tavasz és nyár eleje), kedvez a növényi kultúrák fejlődésének. 

Vízrajzi szempontból, Vajdaság igen sokrétű. Számos folyó szeli át a tartományt: 

ezek a Duna, Tisza, Száva, Aranka, Bega, Temes, Karas és a Néra. Több tava is van: a 

Palicsi- és a Ludasi-tó Bácskában, melyek a turizmus, főleg a falusi turizmus fejlődésével 

egyre nagyobb szerepet kapnak a határ menti régió gazdaságában, valamint az Écskai-tó és 

Rusanda Bánátban, és az Obedi-láp Szerémségben. 

Vajdaság növény és állatvilága, sokrétű és változatos, ami elsősorban a turizmusban 

a vadászat, horgászat és ökoturizmus szempontjából jelent kiemelkedő jövedelemtermelési 

lehetőséget.  

Vajdaságban külön említést érdemelnek az ásvány- és hévíz források. Ezek eltérő 

vegyi és hőmérsékleti tulajdonságokkal bírnak. Az emberi szervezetre gyakorolt pozitív 

hatása miatt, illetve a különböző betegségek gyógyítására használják a környékbeli 

termálvizet (Magyarkanizsa, Vrdnik, Rusanda, Slankamen, Junaković - Apatin).  

 

5.2.4 A talaj, mint a mezőgazdaságot és a ráépülő ipart megalapozó és meghatározó 

materiális tényező  

 

A térség mezőgazdasági jellegének megfelelően a legkorábbi ipari létesítmények a 

mezőgazdasági termékek feldolgozásához kapcsolódtak és kapcsolódnak ma is. A Vajdaság  

Szerbia meghatározó és legfejlettebb régiója volt a közelmúltig, míg a belgrádi régió meg 

nem előzte. A két világháború közti Jugoszlávia régióinak gazdasági fejlettségét elemezve 

megállapítható, hogy a Vajdaság gazdasági dominanciája, a mezőgazdaság, ipar ill. a 

kereskedelem fejlettsége jóval kimagaslott a többi térséghez viszonyítva. A mezőgazdaság 
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domináns szerepe a gazdasági átalakulás során is megmaradt, a termelés, feldolgozás és 

értékesítés szerkezete azonban átrendeződött, melyet a Vajdaság gazdaságának bruttó 

hozzáadott értékének megoszlása is mutat (2. ábra). 

A Szerb Köztársaság Statisztikai Hivatala 2011-es mezőgazdasági felmérés adatai 

alapján (Opštine i regioni u RS, 2012.) a tartomány 21.603 km² (2.160.300 ha) területtel 

rendelkezik, ebből 1.780.588 ha, azaz 82,50% mezőgazdasági földterület a megművelhető 

területek összessége 1,646 millió ha. A megművelhető mezőgazdasági területek jelentős 

része szántóföld (kb.1,577 millió ha). A Vajdaság összes erdőterülete 117.091 hektár. A 

gyümölcstermesztés területén is vannak jelentős minőségbéli eltérések Közép-Szerbiát és a 

Vajdaságot összehasonlítva. Magasabb hozammal terem meg Vajdaságban az alma, 

birsalma, szilva, cseresznye, meggy és kajszibarack, mint Közép-Szerbiában. A Vajdaság 

adja az évente kitermelt alma 40, kajszi 27, őszibarack 26 és a birs 20 százalékát. A Vajdaság 

talajszerkezetének sokszínűsége lehetővé teszi a borszőlő termesztést is. A földművelést 

kiegészítő tevékenységként jelentkezik az állattenyésztés. Szinte minden mezőgazdasággal 

foglalkozó család rendelkezik jószágállománnyal. A Vajdaságban elsősorban a 

szarvasmarha-, és sertéstenyésztés jellemző.  

A további fejlődésben jelentős tényező a Duna–Tisza–Duna csatornarendszer, 

amelynek 930 kilométeréből 591 kilométer hajózható. A csatornának köszönhetően fél 

millió hektárnyi területet öntöznek, a meglévő vízgyűjtő területek egyértelműen az egyik 

legjelentősebb természeti kincsek közé sorolhatók.  

 

5.3 A Vajdaság gazdasági sajátosságai  

 
A Vajdaság gazdasági tekintetben jelenleg az ország egyik húzó régiója a belgrádi régió 

mellett,  ami elsősorban a többi régió elmaradottságából következik. Vezető szerepe az 

évszázados gazdasági hagyományoknak is köszönhető, amelyeket az elmúlt száz év 

restriktív politikája sem tudott lerombolni, továbbá a jó termőföldnek, ami nyersanyagot 

biztosít a feldolgozóipar számára, és nem szabad megfeledkezni a jó földrajzi helyzetről 

sem. (A Vajdasági magyar közösségek terület-és gazdaságfejlesztési stratégiája, 2014) 

A Vajdaság gazdaságában vezető szerepet játszanak a mikro- és kisvállalkozások, 

illetve a sikeresen privatizált vállalatok, s jelentős külföldi tőkebefektetésekre is sor került 

az elmúlt évtizedben. A foglalkoztatottság nagyban elmarad az uniós átlagtól, a 

munkanélküliség csaknem kétszer  akkora (16%)  mint az Európai Unióban (8,3 %). A kevés 

termelővállalat miatt a térség bruttó hozzáadott értéke is kicsi, de 8 község/város még így is 
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az országos átlag feletti fejlettséget ért el. A Vajdaság bruttó nemzeti összterméke (GDP) 

2009 óta folyamatosan növekszik, 2011-re újra elérte, sőt meg is haladta a GDP a válság 

előtti értékeket (2. ábra). Ha összehasonlítjuk a szerbiai GDP-vel (17. ábra) akkor 

kijelenthető, hogy mindkettő folyamatosan növekszik, bár a szerbiai GDP növekedését a 

páros években egy-egy megtorpanás jellemzi, de a trendvonal egyértelmű növekedést mutat 

mindkét esetben. A vajdasági teljesítmény konstans módon az országos érték 10-12%-t teszi 

ki.  

2. ábra: A Vajdaság GDP-jének alakulása 2009-2014 

 

Forrás: Saját szerkesztés, a Szerb Statisztikai  Hivatal adatai alapján, 2016 

 

Ha a Vajdaság GDP-jét az uniós átlaghoz viszonyítjuk (EU–28), akkor láthatjuk, 

hogy ez az érték alig több mint 17%, ami azt jelzi, hogy jelenleg Vajdaság gazdaságilag a 

legelmaradottabb térség, hiszen minden szomszédos régió Horvátországban, 

Magyarországon és Romániában is megelőzi (Regionalni Bruto Domaći Proizvod, Regioni 

i oblasti Republike Srbije 2016.), de ez a helyzet predesztinálja is Vajdaságot a gazdasági 

fejlődésre, annak érdekében, hogy utolérje a szomszédjait.  

A tudatosan folytatott több évtizedes restriktív gazdaságpolitika és az örökölt 

szerkezeti hiányosságok ellenére is, mindenekelőtt a lakosság magasabb képzettségi szintje, 

munkakultúrája és mobilitása eredményeként, a Vajdaság és azon belül a vizsgált régió – 

noha az elmúlt időszakban igen sokat veszített viszonylag nagyobb gazdasági súlyából és 

hatékonyságából – jelenleg is az ország legfejlettebb részének számít, habár ezt a GDP adatai 

már nem így mutatják. Vajdaságot a belgrádi régió már megelőzte ezen a téren az elmúlt két 

évben (Regionalni Bruto Domaći Proizvod, Regioni i oblasti Republike Srbije 2016). Sajnos, 
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a szerbiai terület- és gazdaságfejlesztési koncepció ebben a tekintetben mit sem változott, 

bár elismeri és számba veszi Vajdaság, mindenekelőtt pedig az Újvidék–Szabadka–

Nagybecskerek háromszög elsőrendű iparfejlesztési potenciáljait, a régiót iparfejlesztési 

szempontból nem tekinti kiemelt területnek.  

A bruttó hozzáadott érték belső szerkezeti megoszlása (3. ábra) Vajdaság területén 

viszonylag stabil; noha statisztikailag csupán alig kimutatható, igen lassú, de egyértelmű 

pozitív elmozdulást mutat a szolgáltatási szféra növekedése és a mezőgazdaság 

részarányának csökkenése irányába (mindenekelőtt a feldolgozóipar súlyos krízishelyzete 

miatt). Mindezek ellenére Vajdaság Szerbia iparilag legfejlettebb területe, elsősorban a 

mezőgazdasági feldolgozóiparának és az élelmiszeriparnak, vegyiparának, olaj- és 

gáziparának, valamint fémiparának köszönhetően. 

3. ábra: A Vajdaság bruttó hozzáadott értékének megoszlása iparágak szerint  

 

Forrás: Saját szerkesztés a Regionalni Bruto Domaći Proizvod, 2016 alapján  

 

Mivel az elmúlt több mint 20 év folyamán összeomlott az ország gazdaságában 

korábban uralkodó nagyvállalati struktúra, ezeknek a vállalatoknak a részegységeiből 

teljesen új kezdeményezéssel a régió területén is egy alapjaiban megváltozott, 

messzemenően dinamikusabb és rugalmasabb mikro- és kisvállalati dominanciájú gazdasági 

szerkezet épült ki, amelyet kiegészítettek az elmúlt években érkezett külföldi beruházások, 

így e vegyes struktúra fokozatosan átvette a foglalkoztatottság és a jövedelemtermelés 

terheinek meghatározó részét. 
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A Vajdaságban 2015-ben 23.730 vállalat működött, amelyek 239.297 munkavállalót 

foglalkoztattak,  az összesen több mint 60 ezer egyéni vállalkozó 63 ezer személynek adott 

munkát. A csaknem 83 ezer gazdasági szubjektum Szerbia összes vállalkozásának nagyjából  

a negyedét teszi ki (26,4%). Az ezer főre jutó vállalkozások száma Vajdaságban 12,7, ami 

nagyban hasonlít a szerbiai átlaghoz, de nagyon messze van az uniós átlagértéktől. Ha 

megvizsgáljuk az egyes vállalkozások fő tevékenységét, akkor kijelenthetjük, hogy 

legjobban a kereskedelmi vállalkozások terjedtek el (hozzávetőlegesen 1/3-át teszik az 

összes vállalkozásnak), ami a hozzáadott érték alacsony volumenét jelzi. A kereskedelem 

fejlettségi szintje Szerbiában alacsony; a legfejlettebb Belgrád területén és a Vajdaságban. 

Vajdaságban, ahol 21.500 km2-en megközelítőleg 2 millió lakos él, csaknem 26.000 

kereskedelmi vállalat és 20.000 önálló kereskedelmi üzlet van bejegyezve. Ezek az adatok 

azt mutatják, hogy a kereskedelmi hálózat a Vajdaság területén elaprózott, és nincs 

összhangban a régió gazdasági szerkezetével, továbbá, hogy nagyon sok vállalatot 

regisztráltak kereskedelemre.  

Szerbia nagykereskedelmi forgalmához az elmúlt időszakban a Vajdaság átlagosan 

25%-kal járult hozzá, akárcsak a kiskereskedelmi forgalmához is. A nagykereskedelem 

szerkezetét tekintve a Vajdaságban a legnagyobb forgalom az alapanyagok területén valósult 

meg (az összforgalom 28%-a), majd az élelmiszer-nagykereskedelemben (26%), illetve a 

mezőgazdasági alapanyagok tekintetében a nagykereskedelmi összforgalom 70%-a 

Vajdaságból származott az elmúlt évben. Ha nem a forgalom nagyságát vesszük figyelembe, 

hanem Vajdaság részesedését a nagykereskedelmi forgalomból, akkor megállapíthatjuk, 

hogy ebben a régióban a mezőgazdasági alapanyagok nagykereskedelmének van a 

legnagyobb jelentősége. 

Az ipari vállalkozások a feldolgozóipar, így a mezőgazdasági termékfeldolgozás, 

élelmiszeripar és a könnyűipar területén működnek. Gazdasági jelentőséggel bír a vegyipar, 

gyógyszergyártás, műtrágyatermelés, petrolkémiai ipar, majd textil-, bőr-, készruha- és 

cipőipar. Jelentős továbbá a térség fém- és építőipara, valamint a bútorgyártás. Főleg Bánság 

térségében szerbiai viszonylatban jelentős kőolaj- és földgázlelőhelyek vannak, bővítve ez 

által a tartomány természeti kincseinek skáláját, illetve az azokhoz kapcsolódó vállalkozói 

keretet.  

A turizmust a Vajdaságban az elmúlt évtizedekben elsősorban a vadász-, 

gyógyfürdő- és kis mértékben a városokat érintő, kulturális jellegű turizmus jellemezte. Az 
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ország számára fontos a turizmussal külföldről beáramló bevétel, ezért Szerbia kormánya is 

prioritásnak tekinti az idegenforgalom fejlesztését.  

A vendéglátás és az idegenforgalom részben a tranzithelyzetnek köszönhetően 

fejlődött, különösen igaz ez a tranzitforgalomhoz kapcsolódó út menti szolgáltatásokra. 

Nagy probléma azonban, hogy a szolgáltatások alacsony szintűek, és nagyok a különbségek 

ebben a tekintetben.  

A tartományon áthaladó nemzetközi tranzit útvonalak (VII és Xb európai közlekedési 

folyosó) idegenforgalmi folyosóként is szolgálhatnak. Ugyanakkor a megközelítés 

szempontjából a vasúti és a közúti infrastruktúra jelentős fejlesztésre szorul. 

Természeti adottságok tekintetében a tartomány kiemelkedő kínálattal rendelkezik a 

vízi, gyalogos-, kerékpáros-, lovas-, horgász-, vadász- és ökoturizmus szélesebb körű 

elterjedéséhez. A Vajdaság vonzó célterületnek számít az egészség-, falusi, kulturális és  

vadászturizmus szempontjából.  

Turisztikai szempontból Észak-Bácska területén a Palicsi-tó a legnagyobb vonzerő, 

amely már az 1920-as évek elején is kiemelkedő jelentőséggel bírt. Mai állapotában 

fürdőzésre már nem alkalmas a tó, de a horgászok kedvelt helye. A Ludasi-tó, a Velebiti-tó 

és a Tisza további horgászati lehetőséget nyújtanak. A Tiszán hajózásra van mód, elsősorban 

a helyiek használhatják ki ezt a rekreációs lehetőséget. Ennek ellenére a folyó a térség 

turizmusában nem kap megfelelő hangsúlyt. A helyzet megváltoztatásához a part menti 

infrastruktúra (pl. hajóállomások, kempinghelyek) kiépítésére lenne szükség.  

A régió egy hagyományosan multikulturális térség, amelyben több etnikum él 

egymás mellett. Az idegenforgalom szempontjából éppen ez a sokszínűség az egyik legfőbb 

vonzerő, ami a számos nemzetiséghez kötődő kulturális örökségben, a sajátos építészeti 

hagyományokban, a tárgyi kultúrában, a mindennapi élethez kapcsolódó 

néphagyományokban és szokásokban nyilvánul meg.   

A privatizáció Szerbiában, így Vajdaságban is, a 2008-2009-es évekre befejeződött, 

és a régi privatizációs törvény értelmében 777 vállalat tulajdonosi összetétele változott meg, 

az új szerint pedig újabb 1638 vállalat kelt el. Vajdaságban az új privatizációs törvény 

alapján 493 vállalatot privatizáltak, ami 35%-a az összes privatizált vállalatnak, s ebből 274 

millió euró bevétele származott a szerb államnak. A magánosítás szabályozásának 

köszönhetően maga a folyamat túlnyomórészt zökkenőmentesen zajlott le, a gondok csak 

néhány évvel a vállalatok magánosítása után kezdődtek. A privatizációs törvénnyel az állam 

célja az volt, hogy lehetőleg a munkavállalók vegyék birtokukba a saját munkahelyüket 
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biztosító vállalatokat, ezért kedvezményes feltételeket alakítottak ki, ami a későbbiekben 

visszaütött. Nagyon kevés esetben sikerült a munkavállalóknak megvásárolni a vállalatot, 

inkább ellenőrizetlen formában meggazdagodott „üzletemberek” vásároltak, akik a 

háborúkban szerzett vagyont mosták tisztára a privatizáció által. Ez oda vezetett, hogy a 

2010-es évekre az összes megkötött szerződés 25%-át felbontották a feltételek betartásának 

elmulasztása miatt, de akkorra ezek a cégek már jórészt csőd közeli állapotban voltak. Több 

újraprivatizálás is történt, de összességében nem mondható sikeresnek a szerbiai 

magánosítás, s ezért folyamatosan csökkent a munkahelyek száma is.  

Jelenleg még több mint 530 vállalat vár magánosításra, ezek elsősorban már nem 

működő vagy folyamatosan veszteséges vállalatok, illetve olyan állami tulajdonrészek, 

amelyek egy már többségi részében magánkézben levő vállalatban vannak. Ha 

megvizsgáljuk az összes privatizáció által érintett (eladott vagy még el nem adott) vállalat 

eredményességét, megfigyelhető, hogy a Vajdaságban, összességükben még mindig negatív 

eredményt érnek el a még nem privatizált vállalatok vesztesége miatt, amelyet a privatizált 

vállalatok nyeresége sem tud lefedni. Ezek a vállalatok foglalkoztatják a munkavállalók 

11%-át vajdasági szinten. Megfigyelhető, hogy a sikeresen privatizált vállalatok tőkéje és 

nyeresége folyamatosan növekszik, a világgazdasági válság következményei negatív hatásai 

ellenére. A foglalkoztatottság folyamatosan csökken mind a privatizált vállalatokban (a 

technológiai fejlesztés és az ésszerűsítés következtében), mind a még nem privatizált 

veszteséges vállalatokban (piacvesztés, csőd következtében).  

4. ábra: A Szerbiába érkezett közvetlen külföldi tőkebefektetések, 2006–2015 

 

Forrás: Saját szerkesztés a Szerb Nemzeti Bank adatai alapján 
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Szerbiában az elmúlt években folyamatosan érkeztek a külföldi tőkebefektetések (4. 

ábra). 2015-ben az összes külföldi tőkebefektetés 72%-a érkezett az Európai Unió 

tagországaiból, így teljes bizonyossággal kijelenthető, hogy az uniós vállalatok a legnagyobb 

külföldi tőkebefektetők az országban. A befektetések 2006-től 2009-ig privatizációs 

befektetések és zöldmezős beruházások voltak, 2009-től viszont szinte kivétel nélkül zöld- 

vagy barnamezős (a beruházások 15%-a) beruházások történtek. Vajdaságban jelenleg 240 

külföldi tulajdonú, jelentős befektetést realizáló cég működik, amelyek összesen 6,7 milliárd 

eurót fektettek be az elmúlt évtizedben, és összesen 67.600 embernek adtak munkát (Ricz – 

Nagy I. – Juhász, 2015).  

Mint minden környező országra, Szerbiára is nagy hatással volt a gazdasági 

világválság, amelyből a Vajdaság sem maradhatott ki. Mindezek ellenére a 2014-ben a 

Vajdaság nagyobb mértékben járult hozzá a szerb nemzeti össztermékhez, mint az előző 

években. A nemzeti össztermékhez legnagyobb mértékben a belgrádi régió járult hozzá, 

38,7%-al, míg a Vajdaság 27,4% adott hozzá  azzal, hogy Vajdaságban működött az összes 

szerbiai vállalkozás 26,5%-a.  

 

5.4       A Vajdaság kapcsolatai a határon túli szomszédos régiókkal 

 
5.4.1 Kapcsolatok a magyar-szerb határ két oldalán lévő területek között 

 

Vajdaság Autonóm Tartomány és a dél-alföldi régió két megyéje Bács-Kiskun és Csongrád 

vesz részt a határon átívelő programokban, kapcsolatuk a földrajzi közelségnek és a 

történelmi hagyományoknak köszönhetően nagyon szoros. Még nem is beszélhettünk sem 

dél-alföldi régióról, sem Vajdaságról, amikor a két térség egyes részei már egy szerves 

egységet alkottak a történelmi Magyarország, majd pedig az Osztrák-Magyar Monarchia 

keretében. Az első világháború utáni határhúzásig Bács-Bodrog, Csongrád, Torontál, 

Csanád vármegyék az akkori ország déli részét alkották. A határ meghúzásával Bács-Bodrog 

vármegye szinte egésze az északi felső Bácska kivételével az akkori Szerb-Horvát-Szlovén 

Királysághoz került hasonlóan Torontálhoz, míg Csongrád és Csanád vármegyék déli részei 

kerültek el Magyarországtól. 

Ezt a két régiót tehát a történelmi összetartozáson és a földrajzi közelségen, valamint 

az infrastrukturális hálózatokon kívül összekötik az itt élő emberek hagyományai, a rokoni, 

baráti kapcsolatok, valamint az a közös kultúra, amelyet a térség színes nemzeti összetétele 

jelképez már évszázadok óta (Ricz, 2012). 
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Amellett, hogy a dél-alföldi régió és Vajdaság lakossága között nagyon szoros 

rokoni, baráti kapcsolatok alakultak ki az évszázadok folyamán, a gazdasági és 

infrastrukturális kapcsolatok is jelentősek. A két régiót a két folyó, a Duna és a Tisza köti 

össze, amelyeknek jelentős közlekedési, elsősorban áruszállítási szerepe is van. A vízi 

szállítás mellett a térségen halad keresztül a X. európai közlekedési folyosó, amely Közép-

Európát a Balkánnal köti össze. A Röszke– Horgos határátkelőn évente több százezer utas 

kel át és több millió tonna áru halad mindkét irányba. E határátkelőn kívül még 5 átkelő 

üzemel a magyar-szerb, összesen 176 kilométer hosszúságú  határszakaszon. A Tompa– 

Kelebia és a Hercegszántó– Béreg 24 órát tart nyitva a teher- és személyforgalom számára, 

illetve a három másik csak nappal áll rendelkezésére a két ország állampolgárai 

személyforgalma számára. A X folyosóval párhuzamosan fut a Budapest – Belgrád 

vasútvonal is, melynek hasonló szerepe van mint a közútnak áru- és személyszállítás 

tekintetében.  

A második világháborút követő hidegháborús politikai időszak után a 60-as években 

kezdtek folyamatosan kialakulni és fejlődni a kétoldalú intézményesített kapcsolatok a két 

ország gazdasági, kulturális, önkormányzati és lakossági szférájában. A nyolcvanas évek 

végére ezek a kapcsolatok magas szintet  értek el, amelyet elsősorban a gazdasági 

egymásrautaltság és közös múlt táplált.  

Az 1990-es években a két ország kapcsolata a délszláv válsággal illetve a 

magyarországi rendszerváltással megváltozott. Ennek fő oka a jugoszláv oldalon kereshető, 

az ország hivatalos politikája és az ENSZ embargó miatt az addigi intézményesített 

kapcsolatok egy csapásra megszakadtak, de hangsúlyosabbá váltak az emberi kapcsolatok.  

A magyarországi rendszerváltással, és a szabad vállalkozási lehetőséggel számos 

vajdasági vállalkozó élt és indított vállalkozást, melyek telephelye elsősorban a mai dél-

alföldi régió területén volt (Nagy E., 2007). Ezen vállalkozások közül számos ma is működik 

és nem egy esetben a Magyarországon megtermelt profitot visszaviszik Szerbiába, ahol 

további vállalkozásokat hoznak létre belőlük, megtartva a magyarországit is. Így közvetlen 

kapcsolatot tartanak fenn a két ország között. 

A gazdasági szektor mellett a lakosság egy része is Magyarországra vándorolt először 

csak a magasabb színvonalú oktatás érdekében (középiskola, egyetem), majd pedig már a 

katonai behívók elől az 1991-1993 közötti időszakban, illetve az ország déli régióiba a jobb 

megélhetés reményében. Ezen kivándorlók közül sokan új hazájukban maradtak, másik 
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részük visszatért szülőhazájukba, de egy dolog közös bennük: sokan közülük most is 

összekötő kapocs szerepét töltik be a két ország illetve a két régió között. 

A kilencvenes évek közepére-végére szerbiai helyzet normalizálódásával újra 

megindult az intézményesített kapcsolatok fejlődése is. Számos embargó előtti kapcsolatot 

melegítettek fel újra, de egyre több új kapcsolat is létrejött. Jó példa ezekre a vajdasági 

városok-községek partner/testvér települési kapcsolatai a dél-alföldi településekkel. Szinte 

nincs is olyan nagyobb település, amelynek nincs ezen a területen magyarországi 

testvértelepülése, azon belül is a dél-alföldi régió a felülprezentált. Ezek a kapcsolatok a 

kultúra, a sport, a gazdaság és az élet számos területén fejlődnek egyre tovább, amelynek 

köszönhetően a korábban elzárkózott  vajdasági települések európai kapcsolatokat 

építhetnek ki (Nagy I., 2007b). 

Hasonlóan gyors ütemben alakultak ki újra az intézményesített gazdasági 

kapcsolatok is, elsősorban a megyei és a körzeti kamarák együttműködésével, illetve a 

vegyes kamarák létrehozásával.  

Az első intézményesített kapcsolatok közvetlenül Slobodan Milošević rendszerének  

bukása előtt, majd pedig annak megtörténte után jöttek létre. A Stabilitási Paktum, az EU 

által kezdeményezett első nemzetközi együttműködési program még 1999-ben létrejött. A 

Stabilitási Paktum egy nemzetközi együttműködési keretegyezmény, amelynek célja az volt, 

hogy az együttműködésben részt vevő országok közös stratégiát alakítsanak ki Délkelet-

Európa stabilitásának és növekedési feltételeinek megteremetése érdekében. Fontos 

megjegyezni, hogy a Stabilitási Paktum nem egy nemzetközi szervezet volt, nem 

rendelkezett saját forrásokkal sem, lényege egy hosszú távú regionális konfliktus megelőzési 

stratégia kialakítása volt. Eredetileg a koszovói konfliktus, illetve a NATO szerbiai 

beavatkozása révén merült fel a gondolat, hogy szükség lenne egy nemzetközileg koordinált 

programra, amely a jövőbeni konfliktusok megelőzését célozná. Ennek fényében a 

Stabilitási Paktum általános és legalapvetőbb célja a béke és demokrácia tartós megteremtése 

volt a Balkánon. 

Magyarország aktívan kapcsolódott be az első és a második munkacsoport 

tevékenységébe. A magyar kezdeményezésű Szegedi Folyamat 1999-ben kezdődött, és az 

első munkacsoport tevékenységi körébe illeszkedett. A Szegedi Folyamat gyakorlatilag az 

EU közös kül- és biztonság- politikájához illeszkedett, szűkebb célja a gazdasági és 

társadalmi átalakulás, illetve az euro atlanti integráció során szerzett magyar tapasztalatok 

megosztása és átadása volt a célországoknak. Ezzel Magyarország közvetlenül támogatta a 
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nyugat-balkáni országok EU-csatlakozását, ami egyúttal az EU számára is fontos célkitűzés 

(Huszka, 2005). 

A Szegedi Folyamat helye és jelentősége Magyarország EU-csatlakozásával némileg 

megváltozott, és ennek megfelelően módosult az addigi stratégia is. Ebben a megváltozott 

helyzetben Magyarország, mint teljes jogú uniós tagország, kezdeményező szerepet vállalt 

az Unió Nyugat-Balkánnal kapcsolatos politikájának kialakításában és végrehajtásában. 

Ehhez hozzátartozik a Nyugat-Balkánt érintő külpolitika prioritásainak kialakítása is, 

amelyben Magyarország Szerbiának kiemelt figyelmet szentel. Mivel Szerbiának 

meghatározó szerepe van a régióban, és Magyarország számára külön politikai jelentőséggel 

bír a szomszédság és a magyar kisebbségek miatt, a magyar külpolitika mindenekelőtt 

Szerbiára kíván koncentrálni.  

A Stabilitási Paktum és ezen belül elsősorban a Szegedi Folyamat ki nem mondottan 

a vajdasági önkormányzatok és civil szféra átalakulását és fejlesztését tűzte ki céljául, ezzel 

is jelentős szerepet játszott a két térség kapcsolatainak megerősödésében. 

A 2000-es szerbiai rendszerváltással kezdődően a magyar-szerb kapcsolatok 

folyamatosan fejlődtek, és a 2012-es évtől kezdve a mai napig csúcspontjukon vannak. Ez 

köszönhető annak, hogy Magyarország stratégiai partnernek tartja Szerbiát és támogatja az 

uniós csatlakozási úton, másik oldalról Szerbia számára pedig Magyarország az első 

mérföldkő az Unióba vezető úton. Gazdasági, politikai, társadalmi téren különösen jók a 

kapcsolatok a két ország között, amit a történelmi konfliktusok megoldásába vetett közös 

erőfeszítések is bizonyítanak.  

 

5.4.2 Románia és Szerbia határmenti együttműködése 

 

A régi Jugoszlávia és Románia kapcsolatait az 1990-es évekig a két centralizált állam 

szomszédságpolitikája, az államközi gazdasági kapcsolatok, a Vajdaságban élő román és 

Dél-Erdélyben élő szerb kisebbség térbeli eloszlása és az anyaországgal kialakított 

kapcsolatrendszere, és a lakosság külföldi utazásainak időleges korlátozásai határozták meg. 

A rendszerváltásig a bevásárló turizmuson kívül nem volt politikai akarat a határ menti 

kapcsolatépítésre. 

A kapcsolatok élénkülése a szerbiai rendszerváltással kezdődik meg, melyben a 

délkelet-európai stabilitási egyezmény aláírása és az Európa Tanács játszott fő szerepet, 

mely számos projekt koordinálásával segítette elő a térség együttműködését, stabilizációját 

és demokratizálódási folyamatait.  
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A kommunikáció hiányának elsődleges oka jelenleg is a rendkívül ritka határátkelő 

hálózat. Az 556 kilométer hosszú határvonalon összesen 6 közúti és vasúti átkelő köti össze 

a két országot, e gond kiküszöbölésére a közúti infrastruktúra és a határátkelők fejlesztése  

Románia uniós csatlakozásával megkezdődött. A két ország határán számos olyan 

településpár található, amelyek között csupán néhány kilométer útszakasszal és 

határátkelővel megoldható lenne a lakosság egymás közötti kommunikációja. Az elmúlt 

években Észak-Vajdaság területén három, a vízumrendszer bevezetésekor bezárt határátkelő 

nyílt meg Egyházaskér, Nákófalva és Módos területén.  

Az önkormányzatok közötti kapcsolatok Románia előcsatlakozási pozícióinak 

eléréséig csak a DKMT Eurorégió keretében jelentek meg (Nagy I., 2009). Az előcsatlakozás 

megnyitotta az utat elsősorban a megyék és a Vajdaság mint tartomány, valamint az 

önkormányzatok közötti funkcionális együttműködések létrejöttéhez. Ebben szerb részről 

főleg a bánsági nagyvárosok (Nagykikinda, Versec, Pancsova és Nagybecskerek) állnak az 

élen, de más községek is partnerkapcsolatokat építettek ki román településekkel.  

2. táblázat: Vajdasági – romániai testvértelepülések 

A vajdasági községek Romániai települések 

Nagybecskerek Temesvár, Resicabánya 

Begaszentgyörgy Szakállasdombó 

Versec Lugos 

Ada Gyergyófalu 

Magyarkanizsa Sepsiszentgyörgy 

Nagykikinda  Zsombolya 

Antalfalva Temesrékas 

Magyarcsernye Zsombolya 

Törökkanizsa Zsombolya 

Pancsova Resicabánya 

Torontálszécsány Fény 

Forrás: Nagy I. 2009 

Az államközi kapcsolatok között legjelentősebb a román Munkaügyi Minisztérium 

és a szerbiai Munkaerő-foglalkoztatatási Hivatal közötti együttműködési megállapodás, 

amelynek keretében közösen elemzik a munkaerőpiac működését, valamint lehetőség nyílik 

közös projektek végrehajtására a regionális foglalkoztatási politika figyelembevételével. 
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5.4.3 Horvátország és Szerbia újabb kori együttműködése 

 

Szerbia és Horvátország közötti együttműködés a kilencvenes évek háborúinak kitörésével 

szakad meg. Az addig egy szövetségi köztársaságot alkotó tagköztársaságok, amelyek között 

határ egyáltalán nem létezett egyszerre háborús ellenségekké váltak. Mindez az időszak a 

1995-ben tetőzött, amikor is a horvát hadsereg visszafoglalta a szerbek által megszállt, az 

ún. Karajinák területeit. Ettől az időponttól kezdve folyamatosan enyhült az addig háborús 

elhidegült viszony, olyan szintet elérve, hogy a két ország állampolgárai 

személyigazolványuk felmutatásával léphetik át a határt, viszont továbbra is jelentős 

problémát jelent a menekültkérdés megnyugtató megoldása (Lőrinczné, 2015). Eddig hosszú 

és rögös út vezetett el, kezdve a kölcsönös vízumkényszertől, a kölcsönös vagyonelkobzáson 

át, egészen a háborús cselekményekig. A 2000-es évek második felében indult meg a 

gazdasági és határon átnyúló együttműködés. Mint sok esetben, itt is először a polgárok 

kezdték meg a határok lebontását a családi, baráti, kisebb üzleti kapcsolatok felújításával, 

majd az önkormányzatok is kötöttek együttműködési megállapodásokat  pl. Szabadka és 

Eszék, majd pedig az állami szervek is felvették egymással a kapcsolatot.  

Jelen pillanatban Szerbiában az egyik legnagyobb befektető a horvát Agrokor 

holding, amely elsősorban a mezőgazdaságba és élelmiszeriparba fektet be.  

A 2007–2013-as programozási periódusban először nyíltak meg uniós pályázati 

források közös projektek támogatására, ami a két ország közötti kapcsolatok 

normalizálódását jelenti attól függetlenül, hogy még mindig vannak olyan vitás kérdések, 

amelyek megoldása a jövőbe vész. A kapcsolatrendszernek a kisebb külpolitikai villongások 

mellett a legjelentősebb problémája a  Duna, mint határfolyó helyzete. A határvonal sohasem 

került pontosan a folyó mentén kijelölésre, s így jelenleg sem tisztázott a két ország pontos 

határvonala. 

A horvát–szerb együttműködés egyik legjobb példája Eszék és Szabadka 

testvérvárosi kapcsolata. A két város az ország szétválása és a polgárháborút követően az 

első lehetséges alkalommal felvette egymással a kapcsolatot és partnervárosi viszonyt 

alakított ki egymással, amit azóta is fenntartanak (Ricz – Nagy I. – Csiszár Molnár, 2016). 
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5.4.4 A Duna-Kőrös-Maros-Tisza Eurorégió  

 

 Magyarország és Románia viszonylatában Szerbia regionális szinten az első szélesebb körű 

intézményesített állami kapcsolat. A protokolláris eseményeken kívül, a Duna-Kőrös-

Maros-Tisza Eurorégió kialakításának ötletével kezdődött meg. 1994-től 1997-ig tartottak a 

tárgyalások, amelyek során létrehozták a DKMT Eurorégiót, melynek tagjai szerb részről 

Vajdaság AT, magyar részről Bács-Kiskun és Csongrád megyék (Békés megye azóta 

kilépett), illetve román részről Arad, Temes, és Krassó-Szörény megyék (Hunyad megye 

azóta kilépett). Meg kell jegyezni, hogy a szerbiai rendszerváltásig a szocialista vezetésű 

Vajdaság AT csak névlegesen vett részt a kezdeményezésben és a 2000-es évek után vált 

csak aktív szereplővé (A DKMT Eurorégió Fejlesztési Stratégiája….).  

Az együttműködés célját az aláírók úgy határozták meg, hogy az fejlessze és 

szélesítse a helyi közösségek és a helyi önkormányzatok közötti kapcsolatokat a gazdaság, 

az oktatás, a művelődés, a tudomány és a sport területén – segítse elő a térség 

bekapcsolódását az európai integráció folyamatába. 

A DKMT Eurorégió történeti léptékű feladatra vállalkozott: három országhatár menti 

területeinek kooperációját kívánja megszervezni annak érdekében, hogy a térség a lehető 

legelőnyösebb pozícióhoz juthasson a kibővülő-újraegyesülő Európa színpadán.  

 A DKMT-ben az európai uniós tag Magyarország két megyéje, a szintén EU-tag 

Románia három megyéje, valamint az európai uniós csatlakozási tárgyalásokat a 

közelmúltban megkezdő Szerbiához tartozó Vajdaság Autonóm Tartomány politikusai 

mellett a gazdasági és tudományos élet, valamint a civil szféra képviselői dolgoznak együtt. 

Céljuk, hogy a határmentiség eddig tapasztalt hátrányait előnnyé, lehetőséggé formálják, és 

helyzetbe hozzák az itt élő embereket, gazdasági szervezeteket, tudományos intézményeket 

és mindazon szereplőket, akik megértették, hogy csakis az együttműködés, a határok 

átjárhatóvá tétele lehet e térség fejlődésének záloga. 

A DKMT Eurorégió hivatása a fentiekből következően három pontba sűríthető: a 

határon átnyúló kapcsolatok generálásával elő kell segítenie a térség versenyképességének 

javítását és abszorpciós kapacitásainak bővítését. Támogatnia kell a hatókörében élő 

emberek életminőségének és életszínvonalának javítását szolgáló, valamint a 

határmentiségből fakadó periférikus helyzetek fölszámolását is biztosító koordinált 

fejlesztési programok megvalósítását, mindezekkel megalapozva a térség, tartós és 

dinamikus gazdasági növekedésének feltételeit.  A Balkáni Stabilizációs egyezményben és 

más európai uniós alapdokumentumokban foglaltak figyelembe vételével – a multikulturális 
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örökség megőrzése mellett – támogatnia és segítenie kell a térség demokratizálását, az 

intézményes kapcsolatokon túl az emberek közötti kapcsolatok létrejöttét, a demokratikus 

mechanizmusok elmélyítését, valamint az előítéletek és látens ellenszenvek oldását. 

Az Eurorégió stratégiájának alapgondolata a négy „i” (information, innovation, 

infrastructure, interrelationship), a négy folyó mentének integrációján alapszik. 

A Duna–Körös–Maros–Tisza Eurorégió területfejlesztési stratégiája a térség civil 

szervezetei, gazdasági szereplői, önkormányzatai, kistérségi társulásai, három szomszédos 

ország fejlesztési régiói szervezetei részvételére számítva, érdekeiket figyelembe véve 

vázolja fel azt a célrendszert, mely hosszú távon közös jövőt fogalmaz meg a térség számára, 

annak integrációja révén, végső soron lakói életminőségének javítását szolgálva. Az 

Eurorégió-építés – mint legfontosabb feladat – a stratégia teljes célrendszerének kettős 

földrajzi léptékben való megfogalmazását teszi szükségessé. A belső kohéziót építő, 

Európára nyitott  DKMT Eurorégió területi szintjén és magának az Európai Uniónak, annak 

a térségnek a szintjén, melybe az Eurorégió integrálódni kíván, s melyhez való viszonyát 

legalább olyan fontos meghatározni, mint a célok megvalósításához vezető fejlesztési 

programok Eurorégión belüli területi egységekhez tartozó társadalmi-gazdasági 

szereplőinek feladatait. 

A DKMT Eurorégió működésének elmúlt évei bizonyítják, hogy a térségi kapcsolat 

már túllépett az azt kezdeményező önkormányzati szereplők kompetenciáin, és számos új 

területet érintve – a közös hírszolgáltatástól az egyetemi kutatási kooperációkig, az ifjúsági 

szervezetek együttes programjaitól a katasztrófavédelmi szervek működésének 

összehangolásáig – ma már széles az együttműködés palettája, melynek elemei egyre jobban 

elmélyítik, egyúttal intenzívebbé is teszik a kapcsolatokat. Ilyen programok az Ezerarcú 

Európa, melynek célja, amatőr művészeteket bemutató kulturális fesztivál megrendezése 

volt, amely az uniós tagállamok, a csatlakozó országok és a tagjelölt országok kulturális 

megismerését helyezte előtérbe.  

Az Eurorégió eddigi működése során bebizonyította, hogy szükség van a munkájára, 

és leszögezhetjük, hogy a három régió közötti legfontosabb intézményi kapocs jelen 

pillanatban ez a szerveződés.  

A DKMT az első olyan határon átívelő 3 országot összekötő szerveződés, amely a 

térségben, kézzel fogható eredményeket tett le az asztalra. A mögötte lévő összefogás és az 

az erő, amely a térség fejlesztésében megnyilvánul, még sokkal több eredmény elérésére 

teszi az Eurorégiót képessé, viszont a finanszírozási források szűkössége akadályokat képez 

http://www.dkmt.net/hu/index.php?bov=27451184074544
http://www.dkmt.net/hu/index.php?bov=27451184074544
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a további fejlődés előtt. A továbbiakban ez a szerveződés nyújthatja azt a keretet, ahol a 

három egymástól számos tényezőben különböző ország megpróbál európai módon 

együttműködni (Csókási – Nagy I., 2004) és az onnan idáig kimaradó Szerbia tagságát is 

elősegíteni.  

 

5.4.5 A Banat - TriplexConfinium EGTC 

 

2009-ben alakult meg a „Banat – TriplexConfinium” Korlátolt Felelősségű Európai Területi 

Együttműködési Csoportosulás (BTC EGTC). A magyarországi (Bács-Kiskun és Csongrád 

megyei), romániai (Temes megyei) községek és társulásaik tagságával létrejött szervezet 

célja a határokon átnyúló együttműködési lehetőségek kihasználása. Az önálló jogi 

személyiséggel rendelkező BTC EGTC – Mórahalom székhellyel történő – bejegyzése 2011. 

január 5-én megtörtént a Fővárosi Bíróság jóváhagyásával. A BTC-EGTC tagjai 40 

magyarországi és 40 romániai önkormányzat, valamint nyolc szerbiai község, mint 

megfigyelő tag vesz részt a szervezetben. 

Együttműködésük célja az elmúlt évtizedekben perifériára szorult határtérségek 

dinamizálása, versenyképességének növelése. Így elsősorban a klímaváltozással kapcsolatos 

átállás a környezetvédelem, a megújuló energiaforrások, az infrastruktúra, a szegénység 

elleni küzdelem, a társadalmi felzárkózás, a kis- és középvállalkozások 

versenyképességének növelése, valamint az oktatás-képzés területeinek fejlesztése a cél. 

Ezeken a területeken kíván fejlesztési stratégiákat kidolgozni és – elsősorban uniós 

forrásokra történő pályázatokkal – megvalósítani az EGTC. Legfőbb célja, hogy a térség 

gazdasági fejlődését élénkítse. Jövőbeni cél a termálenergia, illetve a napenergia, mint 

lehetséges természetes energiaforrások kiaknázása, hasznosítása a települések intézményi 

költségeinek csökkentése érdekében, ezzel is segítve a települések haladását. 

(http://www.btc-egtc.eu/hu/bemutatkozas/a-btc-egtc-bemutatasa)  

  

http://www.btc-egtc.eu/hu/bemutatkozas/a-btc-egtc-bemutatasa
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6. A határon átívelő programok és azok hatásai Vajdaság területi 

fejlődésére 

 
6.1 A térség újraintegrálódásának lehetősége - az uniós csatlakozás 
 

Az Európai Unió megalakulásától kezdve politikai és gazdasági kényszerítő erők hatására 

folyamatosan bővült, az évtizedek folyamán határai keleti irányban tolódtak ki. Ez a 

folyamatos terjeszkedés az Unió saját struktúrájának állandó változtatását is eredményezte, 

mivel az eredeti formájában akadályozta volna a bővítést.  

A bővítési folyamatot a mélyítés folyamata kísérte, ami azt eredményezte, hogy a 

később csatlakozó országoknak felkészültebbeknek kell lenniük, szélesebb joganyagot kell 

átvenniük és kiterjedtebb intézményrendszerrel kell rendelkezniük, mint a korábban 

csatlakozott országoknak. Új ország csak akkor csatlakozhat az Unióhoz, ha a kritériumokat 

maradéktalanul teljesítette. 

Az Európai Unió bővítési politikája a kétezres évek elejétől a nyugat-balkáni 

országok felé fordult. A régióval kapcsolatos uniós politika alapelvei: a jogállamiság és a 

demokrácia kiterjesztése, az emberi jogok tiszteletben tartása a térség gazdaságának 

fejlesztése mellett. Az Európai Unió egyik kiemelt stratégiai célja a régiók fejlesztése, az 

elmaradottság csökkentése. Erre költségvetésének egyharmadát fordítja (Horváth, 2015). 

A csatlakozási folyamat több együttműködési megállapodás megkötésével 

kezdődött, először is a Stabilizációs és Együttműködési Megállapodások (SAA) 

megkötésével, majd a nyugat-balkáni országok közötti együttműködések újraindításával és 

mindezek pénzügyi támogatásával a PHARE, CARDS és OBNOVA, programok által 

(Horváth – Hajdú, 2010).  

Szerbia sajátságos módon kapcsolódott be ezekbe a folyamatokba, hiszen már az 

SAA tárgyalások kezdetétől jellemző volt az ország európai uniós integrációs törekvésének 

és a Koszovóhoz való ragaszkodásának kettőssége. Ezzel szemben az európai uniós 

csatlakozási folyamatban már a tárgyalások megkezdése előtt elkezdték Szerbia és Koszovó 

kérdését külön kezelni. Mivel a rendszerváltást követően hatalomra került vezetés számára 

kulcsfontosságú volt az ország területi integritásának megőrzése, Szerbia Oroszország 

támogatását kihasználva a kérdésben, továbbra is ragaszkodott ahhoz, hogy Koszovó az 

ország elidegeníthetetlen része. Ugyanakkor Szerbia csatlakozási igénye az Unió tagjait is 

megosztottá tette, a Benelux államok ugyanis ellenezték Szerbia integrációját annak nem 

teljes körű együttműködési hajlandósága miatt.  
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Bár az előrehaladási jelentésekben rendszeresen szó esett a korrupció és a szervezett 

bűnözés megoldatlanságáról, az igazságszolgáltatás függetlenségének kérdéséről, a 

tulajdonjogi törvények hiányáról, az integrációs folyamat fő feltétele, az ICTY-vel (a volt 

Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló törvényszék) való együttműködés, 

megvalósult azzal, hogy elfogták és letartóztatták a háborús bűnösöket (Pámer, 2012). Így 

Szerbia 2012-ben hivatalos tagjelölti státuszt kaphatott, 2015-ben pedig hosszas várakozást 

követően megkezdődtek az Európai Unió és Szerbia közötti csatlakozási tárgyalások. 

Szerbia szempontjából ez a kohéziós kapcsolat megerősítését, a későbbiek során pedig az 

előcsatlakozási alapokhoz történő könnyebb hozzáférést, az alapok elérhetőségének 

biztosítását jelentette (Nagy I. – Ricz – Nagy M., 2015). 

Szerbia esélyét az uniós tagságra a geopolitika történései növelhetik. Az Unió 

amennyiben úgy látja, hogy az orosz befolyási övezetből Szerbiát ki akarja menteni, akkor 

egy gyorsított csatlakozási folyamatot kínál fel neki, amennyiben ez nem történik meg, 

Szerbia nem lesz az Európai Unió tagja 2022 előtt, függetlenül attól, hogy a most tagjelölti 

státussal rendelkező országok közül a legfontosabbnak minősül, ugyanis a térség 

integrációja és stabilizációja szempontjából is kulcsország. A 2012-es kormányváltás óta 

egy erőltetettebb csatlakozási folyamatot látunk, amelynek nem jellemzője az előzőleg 

ismert kettőt előre, egyet hátra lépésrendszer. A Koszovóhoz kapcsolódó politika 

megváltozott, amellett, hogy az orosz kapcsolatrendszer fenntartása is prioritás, 

egyértelműen az uniós integráció a fő cél. Amennyiben folyamatosan nyílnak meg az egyes 

tárgyalási fejezetek, akkor a 2020-as évre be is fejeződhetnek, így Szerbiának jó kilátása 

lesz, hogy az Uniót tagjává váljon behatárolható időn belül.  

A közvélemény kutatások szerint (Evropska orijentacija gradjana Srbije, 2016) az 

európai csatlakozás az emberek tudatában reményként és elvárásként jelenik meg. A határon 

átívelő projektek lehetnek azok, a melyek megadják azt a kezdő lökést, amellyel a tartomány 

megkezdi a felkészülést az uniós csatlakozásra. Mivel abban a rendkívül jó helyzetben van 

a régió, hogy szinte minden körzete valamelyik határmenti programba bekapcsolódhat a 

területi fejlődésre pozitív hatással lehetnek a programok.  

A lakosság kulturális szintjének, a történelmi múltnak, a nemzettudatnak és a 

regionális tudatkülönbségeknek köszönhetően az egyes országrészek lakossága más-más 

magatartással fogadja az EU csatlakozási folyamatban jelentkező a változásokat is. Az 

Európa felé vezető úton nem siet minden társadalmi csoport egyforma lelkesedéssel; a 



69 

 

szerbiai reformtörekvések üteméről és az EU csatlakozásról az egyes társadalmi közegek 

véleménye különbözik. 

Az európai csatlakozást a tömegnek fel kellene vállalni. A szerbiai felnőtt lakosság 

41%-a azonban elvesztette minden társadalmi szerepvállalási motiváltságát, ki akar maradni 

a változások forgatagából. Uralja őket a “balkáni fatalizmus” szindrómája: tehetetlenség 

érzése, passzivitás, apátia. A lakosság legtöbbjének elege van a háborúból és az erőszakból, 

reméli, hogy – majd csak valaki elvégzi a politikai rendszerváltást helyette. Az érzések, 

amelyek dominálnak: aggodalom, félelem, tehetetlenség, düh; miközben csak kevesen tettre 

készek és hisznek a változásokban. 

A multikulturális életszokások segítik a közösséget a másság elfogadásában, de 

egyes etnikumok nem egyformán élik meg a kulturális kapcsolatok fontosságát és nem 

egyformán toleránsak; a tolerancia foka az EU csatlakozási hajlam fokmérője is. A 

szerbeknél jelen van a rejtett idegenellenesség – elméletileg elfogadja az idegent, de a 

gyakorlatban tartózkodó, vagy elutasító. A sztereotip felfogás alapján a lakosság zöme 

előítéletekkel él, miközben nem ismeri eléggé szomszédjai nyelvét és kultúráját. A 

reagálások alapján, az etnocentrikus álláspontok és a nemzeti nyitottság megoszlanak, és 

ugyanakkor keverednek is. 

A fentiekkel ellentétben a vajdasági lakosság egyértelműen uniós irányultságú, a 

kutatások szerint lakosság szükségesnek tartja ezen az úton különböző problémák 

megoldását, mint amilyen a:  

- A nyitott társadalom: piaci viszonyrendszer, kommunikációs akadályok 

legyőzése 

- Kulturális másság elfogadása és az etnocentrizmus elhagyása  

- Tolerancia növelése a lakosság körében 

- Reformtörekvések igénylése  

Mindezek megoldásaként szisztematikus munkára van szükség a társadalom széles 

köreiben: 

- Életminőség és életszínvonal emelkedésével, hasznos munkával a tehetetlenség és a 

kisebbségi érzés részben legyőzhető. Az anyagi jólét semmit se ér, ha nem épülnek rá a 

kulturális, nyelvi, erkölcsi szempontok, amelyek a toleranciát érlelik.  

-  Másság elfogadását, a másság megismerésével lehet erősíteni. Az őshonos (jelenleg már 

az összlakosság 50%-t sem érik el) vajdaságiaknak ez természetes, viszont, aki nemrégiben 
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költözött ide, természetes, hogy nem tud gyorsan adaptálódni (minden tizedik vajdasági 

menekült vagy frissen beköltözött).  

- Toleranciaprogramok bevezetésével, új értékrend építés a közösségépítéssel együtt.  

- Fejleszteni kell a vajdasági lakosság nemzetközi, regionális kapcsolatait úgy, hogy érezzék, 

vannak esélyeik az európai felzárkózáshoz a szülőföldön maradással is. A vajdasági felnőtt 

népesség gyorsabb ütemű reformokra, életminőségének növelésére tart igényt, és ennek 

érdekében azt a politikai opciót választja, amely legtöbbet ígér és hasznosít is a gyakorlatban. 

Ezek a problémák a határon átívelő programokkal nagyon könnyen megoldhatók, 

hiszen mind az Interreg Szomszédsági programokban, mind a közelmúltban lezajlott IPA 

programokban ezekre a kérdésekre választ találunk. Ezek a programok a határtérség 

regionális fejlesztésén kívül a nemzetek, az emberek, az egyes döntéshozók közötti 

kapcsolatok kialakulását is jelenti, az emberek fejében lévő határok lebontásával, a 

fenntartások csökkentésével és a tolerancia növelésével (Ricz – Gábrity, 2010).  

 

6.2 Az EU határon átívelő programjainak elemzése 2003-2006 (PHARE 

CBC, és INTERREG IIIA) 

 
6.2.1    A magyar-szerb határszakaszon lezajlott programok 

 

Az első a PHARE 2003-as Magyar-Szerb Kísérleti Kisprojekt Alap (PSPF – Pilot Small 

Projects Fund) volt, melynek átfogó célja volt, a kisméretű, „emberek közötti”, határon 

átnyúló természetű, helyi közösségi fejlesztések támogatása, a határrégiók szereplőinek 

bevonásával (Határok Nélkül…, 2008).  

A programban csak magyarországi (Csongrád vagy Bács-Kiskun megyében 

székhellyel rendelkező) non-profit vagy profit-orientált szervezetek pályázhattak, viszont 

kötelesek voltak egy vajdasági partner-szervezettel rendelkezni. A projekt pénzügyi 

forrásával egyedül a magyarországi pályázó rendelkezhetett, viszont a projekt tevékenysége 

a Vajdaságban is megvalósulhatott. 

A program fő támogatási területei a következők voltak: területfejlesztés, 

gazdaságfejlesztés, turizmus, humán-erőforrás fejlesztés (képzés, kulturális csere-

programok), természet- és környezetvédelem. A támogatott projektek témái jól tükrözik a 

határon átnyúló együttműködés széles skáláját, hiszen találhatóak közöttük többek között 

oktatási és kutatási programok az agrárgazdaságban és az élelmiszeriparban dolgozók 

részére, kulturális csereprogramok, kétnyelvű (szerbmagyar) civil információs háló 
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létrehozása, határon átnyúló kerékpárút építéséhez kiviteli tervek készítése, tapasztalatcsere 

a határrégió gazdasági együttműködésének megerősítésére, tanulmány készítése az 

ivóvízminőség javításáról, valamint tehetséggondozás az iskolákban és cserekirándulások 

szervezése. Ha szervezetileg vizsgáljuk a nyertes projekteket, akkor a vajdasági partnerek 

esetében megállapítható a községi önkormányzatok túlsúlya, őket követték a civil 

szervezetek, majd a kamarák, s végül egy állami középiskola, illetve a tartományi kormány.  

A programot elsősorban kis költségvetésű projektek lebonyolítására írták ki, ennek 

megfelelően, az összes támogatási keret: 600.000 euró, míg a támogatott projektek száma: 

17 db volt. 

A program által elért főbb eredmények közül kiemelhető, hogy megvalósult az új 

típusú pályázati rendszer megismerése, új kapcsolati csatornákat építettek ki a pályázók, 

illetve megerősítésre kerültek a régi csatornák. Létrejött az együttműködés lehetőségeinek a 

feltárása, amely megalapozta az INTERREG programban való sikeres részvételt, illetve 

megkezdődhetett a nagyobb költségvetésű projektek előkészítése. 

A Kisprojekt alap tapasztalatait figyelembe véve jött létre az Interreg IIIa 

Magyarország – Szerbia és Montenegró Szomszédsági Program (2004-2006). A 

programban Magyarország területéről Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyék, míg 

Szerbiából Vajdaság és Belgrád város területén székhellyel rendelkező szervezetek vehettek 

részt. A pályázók kötelesek voltak egy partner-szervezettel rendelkezni a határ másik 

oldaláról. A program keretében az együttműködés mértékét figyelembe véve lehetőség volt 

közös, tükör, vagy különálló projektekkel pályázni, bármely projekttípus esetében a vezető 

partner mindig csak az egyik országból lehetett kijelölve. (Ricz, 2012) 
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5. ábra: A nyertes pályázatok típusának megoszlása 

 

Forrás: Hungary/Romania and Hungary/Serbia&Montenegro, 2004-2006 Final 

programme evaluation 

A program két prioritást ölelt fel, mint a területi fizikai és infrastrukturális integritás 

erősítését a határ menti övezetben és a piacok valamint a helyi közösségek közötti 

együttműködési kezdeményezések támogatását, amelyek fő támogatási területei a 

következők voltak:  

- határon átnyúló infrastruktúra-fejlesztés,  

- környezet és árvízvédelem  

- üzleti infrastruktúra-fejlesztés,  

- vállalkozás-fejlesztés,  

- intézmények és közösségek közötti együttműködés,  

- kutatási együttműködés. 

A szerbiai pályázók összesen 2 millió euróra tudtak pályázni, amelyből 

hozzávetőlegesen 1,5 millió jutott az első infrastrukturális és fél millió a második 

együttműködési prioritásra.  

Az első két kiírásban tematikus szempontból a nyertes projekteket is a sokszínűség 

jellemzi, amit már eleve a pályázati kiírás prioritás-területei predesztináltak. Ha a nyertes 

projekteket szervezeti szempontból vizsgáljuk, akkor a PHARE programhoz képest sokkal 

tarkább a kép: az élen az egyesületek és az oktatási intézmények állnak, őket követik a 

községi önkormányzatok, a tartományi kormányzat és a közvállalatok, s végül a vállalkozás-

fejlesztési központok. Ha összehasonlítjuk az ezt megelőző kisprojekt alappal, akkor 

kijelenthető, hogy a községi önkormányzatok jelentősen visszaestek, a civil szervezetek 
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tartották magukat, míg az oktatási intézmények és a tartományi kormányzat jelentősen 

előretört. 

Az INTERREG (IIIA) Szomszédsági program keretében 3 pályázati kiírásra került 

sor, ebből kettő, a programozás szerint, a harmadik viszont már 2008-ban csak szerb 

önkormányzati pályázók részére, amelyeknek csak névlegesen kellett bevonniuk magyar 

partnert. Erre azért került sor, mert az előző két kiírásból fennmaradt még nagyságrendileg 

500.000 euró szerb részről, amelyet így osztottak szét.  

A 2005-ös első kiírásban összesen 2 millió euró, allokálásával 19 projektet 

támogatott a program Szerbiából, és 8 millió euró allokálásával 16 nyertes projekt valósult 

meg Magyarországon. A 2006-os második kiírásban ugyanazon a jogosultsági területen 4,3 

millió euró finanszírozással, összesen 34 nyertest hirdettek a két országban. Ebben a 

kiírásban némileg módosult a szerbiai megvalósítók összetétele, elsősorban a közvállalatok 

hátrányára, és az önkormányzatok előnyére. 

3. táblázat: Az egyes projekteket megvalósító szervezetek működési típus szerint 

Megvalósító szervezet típusa Nyertes projektek száma 

 2005-ös kiírás 2006-os kiírás 

fejlesztési ügynökség 2 2 

vízügy 1 2 

önkormányzat 6 8 

közvállalat 2  

non profit szervezet 4 4 

oktatási intézmény 4 5 

Forrás: Saját szerkesztés (Hungary/Romania and Hungary/Serbia&Montenegro…, 2009) 

alapján 

A projekt tevékenységek elemzését figyelembe véve, megállapíthatjuk, hogy a szoft 

(puha, építést, infrastrukturális beruházást nem tartalmazó) projektek vannak túlsúlyban. A 

hard (kemény, építést, beruházást tartalmazó) projektek aránya 40%, ebből infrastruktúra 

építés 18%, tervezés 13%, egyéb építés 9%. A szoft projektek aránya 60%, amelyek 

képzéseket, felméréseket, tanulmányok készítését, turisztikai projekteket, gazdasági 

együttműködést, környezetvédelmet, sportos tevékenységeket takarnak.  

A nyertes projektek közül az 1. prioritás keretében, ami az infrastruktúra fejlesztést 

jelentette a  források több mint 70%-a került lekötésre, ami jól mutatja, hogy milyen 

mértékben volt szükség a határ menti infrastruktúra javítására.  

Az Interreg Szomszédsági program volt az első olyan forrás a szerbiai pályázók 

számára, amelyben, ha partnerségben is, de uniós forrásokra pályázhattak. A projekt 

keretében lehetőség nyílt közös, tükör vagy különálló pályázat beadására, amelyeknek 
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köszönhetően a szerbiai fél is megtanulta azokat a pályázási szabályokat, tudnivalókat és 

lehetőségeket, amelyeket a magyar fél már jóval előbb tudott. Nagy jelentőséget 

tulajdoníthatunk ugyanakkor a tapasztalatátadásnak is, illetve az egyedi kapcsolatok 

kialakulásában és elmélyülésében is nagy szerepet játszott ez a program. 

A megvalósítás során egyértelművé vált, hogy a program prioritásai létező, valós 

problémák megoldására kerültek kiírásra. A pályázatok beérkezése után az egyes 

intézkedésekben átlagosan 5x-ös túljelentkezés volt tapasztalható, legnagyobb túlpályázás 

az „Üzleti infrastruktúra és közös üzleti szolgáltatások fejlesztése” (11x-es), illetve a 

„Együttműködés elősegítése a K+F és az oktatás területén” (6x-os) című prioritásokban volt! 

A pályáztatási folyamatot jelentősen akadályozta a centralizált államberendezkedés, 

elsősorban a szerb fél munkáját nehezítette, illetve a közös döntési folyamatokat 

akadályozta. A megvalósítás akadályát jelentette Szerbia Európai Unióhoz való viszonya, 

amely elsősorban a gondolkodásmódban kereshető. Jelentős előny volt a partnerség 

kiépítésében a magyar kisebbség jelenléte, illetve Magyarországra áttelepült vajdaságiak 

szerepe. 

Az Interreg programban, a programdokumentumban lefektetett prioritások alapján a 

gazdasági együttműködés, az infrastrukturális fejlesztések, valamint a környezetvédelemben 

kerültek megvalósításra sikeres projektek. 
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4. táblázat: Az INTERREG IIIA programban nyertes pályázatok száma és a 

lekötött támogatási források 

  HU-

SCG/05/01 

 HU-

SER/06/02 

 INTERREG2

004-

2006 

Intézkedés Db euró Db euró Db euró 

1.1. 
3 3 110 337 0 0 3 3 110 337 

1.2. 
4 2 727 012 10 1 587 242 14 4 314 254 

2.1. 
2 1 119 590 2 374 520 4 1 494 111 

2.2. 
3 208 898 3 142 551 6 351 449 

2.3. 
2 523 276 4 176 219 6 699 495 

2.4. 
3 288 929 3 103 153 6 392 081 

Összesen: 1 7 978 043 22 2 383 684 39 10 361 727 

Forrás: Hungary/Romania and Hungary/Serbia&Montenegro, 2004-2006 Final 

programme evaluation…, 2009 

 

6.2.2 A román-szerb határon átívelő programok 

 

Románia és Szerbia közötti határon átívelő együttműködésben tartalmi előrelépést az Unió 

Szomszédsági programjai hoztak. A kitűzött cél szerint a projektek implementálása által 

határterületek kohéziójának megteremtése válhat valóra a közös akciók tervezésén keresztül 

és azok hosszú távú fenntartása további fejlődést eredményez.  

Szerbia és Románia 2004-től kapcsolódott be a PHARE szomszédsági programjába. 

Az első kis projekteket támogató pénzügyi keret 4 millió eurót tett ki, amelyhez 1,27 millió 

euró nemzeti hozzájárulást allokáltak. A program célja a gazdasági és társadalmi fejlődés és 

kohézió megteremtése volt. A jogosult terület Romániában Temes, Krassó-Szörény, 

Mehedinc megyék, míg Szerbiában a kelet-szerbiai bori és branicsevói körzet illetve a 

vajdasági észak- dél- és közép- bánáti körzet.  A pályázati kiírásra összesen 228 projektet 

nyújtottak be, ebből 58 került finanszírozásra a PHARE CBC és a román kormány által, míg 

20 pályázatot a CARDS alap finanszírozott, a szerbiai pályázók számára.  
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E program második pályázati felhívásában már csak közvállalatok és turisztikai 

szervezetek nyújthattak be pályázatokat, helyi gazdaságfejlesztési és szociális program 

keretében. Két közös projekt került elfogadásra: határon átnyúló együttműködési hálózat 

kialakítása a megyei gazdasági fejlesztési és támogatási ügynökségek létrehozása révén.  

A Románia – Szerbia és Montenegró Szomszédsági Program (2004-2006) hosszú 

előkészítés után csak 2006 nyarán jelentette meg az első, a 2004. évre vonatkozó pályázati 

felhívását, majd ezek után felgyorsultak az események, mert késő őszre megjelent már a 

következő, a 2005-ös felhívás is. 

A romániai Európai Integrációs Minisztérium és a szerbiai Európai Újjáépítési 

Ügynökség (amely Szerbián belül az összes európai uniós támogatást koordinálta s egyben 

a CARDS-program kezelője volt) által közösen menedzselt programban a romániai oldalon 

a forrást a Phare CBC-program biztosította, míg a szerb oldalon a CARDS-program. A 2004-

es évben elérhető források nagysága romániai részről 3,80 millió euró, míg szerbiai részről 

pedig 2,73 millió euró volt. A program általános célja a két ország közötti gazdasági-

társadalmi fejlődés kiegyenlítése és a határon átívelő együttműködés erősítése volt. 

Ezen belül két nagy prioritási területet jelöltek meg: 

- 1. Lokális gazdasági és társadalmi fejlődés (szerbiai forrás: 2,23 millió euró) 

- 2. „People to people” akciók - az ún. kis-projekt alap (szerbiai forrás: 0,50 millió euró) 

Az első prioritást további négy intézkedésre bontották: 

- 1.1. Gazdasági és mezőgazdasági együttműködés (szerbiai forrás: 0,49 millió euró) 

- 1.2. Lokális szakszolgálatok együttműködése (szerbiai forrás: 0,26 millió euró) 

- 1.3. Környezetvédelmi és helyi infrastruktúra fejlesztése (szerbiai forrás: 0,86 millió 

euró) 

- 1.4. Turizmusfejlesztés (szerbiai forrás: 0,59 millió euró) 

A két prioritás között fajsúlyosan megmutatkoztak a finanszírozási különbségek is: 

míg  az első prioritás esetében a támogatás nagysága a szerbiai oldalon 50 – 300.000 euró 

volt (10 %-os önerő mellett),  addig a második esetében ez csak 10 – 50.000 euró közötti (az 

önerő is csak 5 %-os). Pályázatot csak non-profit szervezet (önkormányzatok, intézmények, 

civil szervezetek stb.) nyújthattak be. 

A Románia-Szerbia Szomszédsági program keretében, amely a Magyarország-

Szerbia-Románia Szomszédsági program részeként funkcionált az előbb már említett 

jogosultsági területen a 2004-2006-os programozási periódusban 3 pályázati kiírás jelent 

meg, amelyek jellemzőit az 5. sz. táblázatban közlöm. 
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5. táblázat:Románia-Szerbia PHARE/CARDS támogatások szerkezete 

Kiírás 

Beadott projektek 

száma  

Nyertes projektek 

száma  

Finanszírozott 

összeg  

1. 49 15 2.144.525 

2. 86 17 1.075.122 

3. 124 49 1.400.000 

Összesen:  259 81 4.619.647 

Forrás: Saját szerkesztés  

Az első kör pályázó szervezeteit vizsgálva egyértelmű a települési önkormányzatok 

fölénye: a 15-ből 9 községi önkormányzat, majd őket követik az intézmények (2 múzeum és 

egy iskola), illetve a civil szervezetek (szintén 3 darab). A nyertes projektek számát tekintve 

abszolút csúcstartó a verseci önkormányzat (4 projekttel), valamint a pozsareváci múzeum 

(2 projekttel). Meglehetősen visszás, hogy a nyertes projektek 40%-át mindössze két pályázó 

adja. 

Területileg vizsgálva 5 projekttel Versec áll az élen, leszakadva követi Pozsarevác és 

Nagybecskerek 2-2 projekttel. Ezen kívül van még nyertes pályázat Törökkanizsáról, 

Csókáról, Szécsányból, Zagubicából, Borból és Negotinból. 
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6. táblázat: A Románia-Szerbia Szomszédsági program 2004-2006 keretén belül 

elnyert a CARDS által finanszírozott projektek 

Projekt címe Támogatott Elnyert összeg (euró) 

XIX. századi falu a Tulba 

örökség (helytörténeti 

hegyvidéki falumúzeum) 

Pozsareváci Nemzeti 

Múzeum 

224.374 

A varászlatos Kelet 

újraélesztése 

Bori Erőforrásköozpont 71.540,73 

Megvalósíthatósági 

tanulmány a Versec 

határátkelő útszakasz 

kiépítéséhez 

Versec Község 2.700.000 

Román út Pozsareváci Nemzeti 

Múzeum 

140.060 

Gifted Children and 

relevant adults 

Óvónőképző főiskola 47.500 

A nemzeti kissebbségek 

jogainak bővítése 

Civil társadalom fejlesztő 

központ 

26.781,60 

Határon átnyúló sport és 

gasztronómiai felfedezések 

Csóka Község 46.365 

A jövő dalai Versec Község 73.375 

Cvetyara parkerdő, 

közeledés Európához 

Negotin Község 244.980 

Expo-agro Bánság Nagybecskerek Község 89.350 

Regionális ökológiai 

akcióterv 

Torontálszécsány Község 95.958 

Forrás: Nagy I., 2009 

Ezek a projektek elsősorban négy témakört foglaltak magukba, a kulturális 

együttműködést, a KKV-k közötti együttműködést, az idegenforgalom, valamint a 

környezetvédelem fejlesztését. 

 

6.3   A 2007-2013 közötti költségvetési periódus IPA programjainak 

elemzése  

 
6.3.1 Magyarország - Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 

 

Az Európai Bizottság C (2008)1075 számú döntésével 2008. március 25-én fogadta el a 

2007-2013 időszakra szóló Magyarország - Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési 

Programot. Magyarország és Szerbia határ menti kapcsolatainak erősítését a 2004-2006 

időszakban működő háromoldalú (magyar-román-szerb) INTERREG IIIA programot 

követően 2007 és 2013 között a bilaterális Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló 

Együttműködési Program segítette. A támogatás egyik fő célja volt, hogy a tagállamok - 
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ebben a programban Magyarország - és a (potenciális) tagjelölt országok - ebben a 

programban Szerbia - határon átnyúló együttműködése, a Programban támogatásra jogosult 

területek fokozatos gazdasági-társadalmi integrációja erősödjön. A Program előcsatlakozási 

támogatási eszközként működött a 1085/2006/EK Tanácsi Rendelet és annak 

végrehajtásáról szóló 718/2007 Bizottsági Rendelet alapján.  

Magyarországon a Szomszédsági programhoz hasonlóan Csongrád és Bács-Kiskun 

megyét foglalta magába a programterület, a szerbiai részen a jogosult terület pedig Vajdaság 

Autonóm Tartományon belül volt található. Ezek a tartomány NUTS III szintű területeit 

jelentik: Nyugat-Bácska, Észak-Bácska, Észak-Bánát, Dél-Bácska, Közép-Bánát körzetek. 

A Kapcsolódó területek (Dél-Bánát és Szerémség) a 20%-os rugalmassági szabálynak 

megfelelően, a fenti területek a Programra jutó Közösségi támogatás 20%-nak erejéig voltak 

támogathatók (Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program…, 

2007). 

A program hosszú távú, általános célja egy fenntartható és biztonságos 

környezetvédelemben együttműködő régió létrehozása volt. Az együttműködés keretében a 

közös kulturális és természeti örökség megőrzése, a gazdasági lehetőségek kiaknázásának 

erősítése, közös oktatási, kutatási tevékenységek erősítése volt a fő cél, elősegítve a 

munkahelyteremtést, valamint csökkentve a schengeni külső határon való elhelyezkedés 

negatív hatásait. A stratégiai cél eléréséhez az alábbi öt specifikus célnak kellett teljesülnie: 

a határvidék elszigeteltségének csökkentése a határ elérhetőségének növelésével, környezeti 

fenntarthatóság és biztonság a határzónában, szinergiák és együttműködések elősegítése a 

gazdasági életben, a közös kulturális örökség megőrzése a kulturális értékek, hagyományok 

bemutatásával és a turizmus fejlesztésével, kulturális, oktatási és kutatási együttműködések 

elősegítése. A fenti célok eléréséhez további prioritások és beavatkozási területek kerültek 

megfogalmazásra. 

Az 1. prioritás infrastruktúra és környezet nevet viselte, mely további két alprioritásra 

oszlott: az első az infrastruktúra fejlesztés, mely keretében határon átnyúló, településeket 

összekötő útszakaszok építését, felújítását, valamint határon átnyúló közlekedési útvonalak 

tervezését, a közösségi közlekedés összehangolását támogatták közös projekteken keresztül. 

A második alprioritás a közös felelősségvállalás a környezetért elnevezéssel kisebb léptékű 

vízgazdálkodási (ár- és belvízvédelem) tevékenységeket,  valamint  állategészségügyi 

monitoringot és a környezet minőségét javító tevékenységeket finanszírozott.  



80 

 

A 2. prioritás gazdaság, oktatás és kultúra elnevezéssel szintén két alprioritást foglalt 

magába. A gazdasági együttműködés, turizmus és kutatás fejlesztés keretében képzéseket és 

határon átnyúló üzleti partnerkeresés, határon átnyúló kulturális útvonalak létrehozását, 

kulturális örökségvédelmet, a régió terület- és ágazati fejlesztéséről szóló közös 

tanulmányok kidolgozását, valamint termékorientált közös kutatás-fejlesztést és innovációt 

célul kitűző projektet támogatott az Európai Unió.   

Az oktatási és kulturális együttműködések alprioritásban oktatási együttműködések 

és emberek közötti (people-to-people) együttműködések kerültek támogatásra.  

A 3. prioritás a technikai segítségnyújtás volt, ami a program végrehajtását 

finanszírozta. A program indikatív pénzügyi terve összesen 33.969.179 euró uniós 

finanszírozással számolt, amelyhez 5.994.561 euró társfinanszírozás társult, így összesen a 

tervezett program költségvetése 39.963.740 euró volt. Az első prioritásra a tervezett összeg 

52 %-át szánták, a második prioritásra 38%-át,  a technikai segítségnyújtásra pedig 10%-át 

(Lazarević – Knežević – Božić, 2011).  

6. ábra: A szerb-magyar IPA program jogosultsági területe 

 

Forrás: Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program. A 

2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó programdokumentum, 2007. 
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6.3.2      Románia - Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 

 

A Románia – Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Programot az Európai Unió 

Előcsatlakozási alapjának a Határon Átnyúló Együttműködések komponenséből 

finanszírozták a kedvezményezett országok társfinanszírozásával. A program célja a 

gazdaság versenyképességének növelése a határmenti övezetben és a közösségek 

életfeltételeinek javítása volt a határ mindkét oldalán.  

A Phare CBC 2003-as és a Románia-Szerbia 2004-2006 Határon átívelő programok 

kiváló alapot teremtettek arra, hogy ez a régió is elindítsa a határ menti programok új 

eszközeit, amelyet 2007-óta alkalmaznak az Unió külső határai mentén. A határ menti 

programok alapját már lerakták, ezért az IPA program a saját stratégiai célkitűzései felé 

irányul: a szerb-román határtérség egyenletes gazdasági és társadalmi fejlődésének 

támogatására.  

Az 546 kilométer hosszú szerb-román határt körülbelül 230 kilométer hosszan a 

Duna folyam, mint természetes határvonal képezi. A jogosultsági terület e határvonal mentén 

NUTS 3 szinten került meghatározásra román részről és NUTS 2 szinten szerb részről. A 

jogosult területek Romániánban Temes, Krassó-szörény, és Mehedinci megye, míg 

Szerbiában az észak-, a közép- és a dél-bánáti körzet a Vajdaságban, valamint a bori és a 

branicsevói körzet szűkebb Szerbiában (Romania – Serbia  IPA Cross-Border Cooperation  

Programme Programming Document, 2008).  

A program 3 fő prioritásból állt, amelyek további intézkedésekre oszlottak. A 

prioritások közül az első a gazdasági és társadalmi fejlődés elősegítése volt, mely magába 

foglalta a lokális és regionális üzleti és szociális infrastruktúra fejlesztését, a turisztikai 

szektor fejlesztését, kiemelve a határrégiót, mint turisztikai desztináció fejlesztését, a KKV 

szektor fejlesztésének elősegítését, valamint a kutatásfejlesztés és az innováció elősegítését 

a határ menti régióban. A második prioritás a környezetvédelem és az árvízi felkészültség 

növelése volt a határ menti környezetvédelmi kihívásokra adott válaszokkal, az árvizek 

elleni felkészülést elősegítő stratégiák kidolgozására és implementálására, továbbá a 

környezeti veszélyekre figyelmeztető rendszerek kidolgozására vonatkozó projektek 

támogatásával. A harmadik prioritás a people-to-people, az emberek közötti kapcsolatok 

fejlesztését tűzte ki célul, amely magába foglalta a civil szervezetek és helyi közösségek 

közötti kapcsolatok fejlesztését, a helyi önkormányzatok polgárok irányába nyújtott 

szolgáltatásainak határrégióban történő fejlesztését, oktatási, kulturális és sport 

csereprogramok finanszírozását, valamint a határrégió szociális és kulturális integrációját. 
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A program indikatív költségvetése 23.010.661 euró volt, amelyből az Unió 

támogatása 19.559.062 euró társfinanszírozás pedig 3.451.599 euró. Az első prioritásra a 

költségvetés 50%-át, a másodikra 26%-át, a harmadikra 14%-át, a technikai 

segítségnyújtásra pedig 10%-át tervezték.  

7. ábra: A román-szerb IPA program jogosultsági területe 

Forrás: Programming Document, Romania – Serbia IPA Cross-Border Cooperation 

Programme 

 

6.3.3 Horvátország - Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 

 

Ez a program előzmény nélküli, Szerbia és Horvátország között sem Phare, sem 

Szomszédsági program nem volt folyamatban a múltban, így ez a régió jó öt éves 

lemaradásban van a másik eddig vizsgált két határrégióval szemben. Ennek két oka van, 

amelyek egymással összefüggenek. Horvátország kiválása Jugoszláviából csak véres háború 

árán történt meg, ami miatt az ország gazdasága nem volt kész az uniós integrációra, illetve 

a háborús feszültség még jó néhány évig érezhető volt a határtérségben is. A 2007-2013-as 
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uniós programozási időszakban már ezeket a problémákat hátrahagyva az integrációban 

hosszú utat megtett Horvátország számára is megnyíltak a határ menti források a szerb-határ 

mentén.  

A program jogosult területe a Duna két oldala Vajdaságban a nyugat-, észak- és dél-

bácskai körzet, valamint Szerémség illetve kapcsolódó területként a 20%-os szabálynak 

megfelelően a szerbiai Mácsva. Horvát részről a Duna nyugati partján az Eszék-Baranya, a 

Vukovár-Szerém megye, illetve kapcsolódó területként pedig a Pozsega-Szlavónia, és a 

Brod-Posavina megye vett részt a programban (Pejović et al, 2011). 

A program két prioritásból állt: az első, a fenntartható társadalmi és gazdasági 

fejlődés, a második pedig a technikai segítségnyújtás, vagyis a program megvalósítása. A 

fenntartható társadalmi és gazdasági fejlődés prioritásnak három intézkedése volt, ezek a 

gazdasági fejlődés, a környezetvédelem és a people-to-people azaz az emberek közötti 

programok.  

Az intézkedések általános célja, a gazdasági együttműködés elősegítése, a határon 

átmenő kereskedelmi forgalom növelése, a munkaerőpiaci mobilitás fejlesztése, és közös 

gazdasági tervezés volt. Emellett a turizmus fejlesztése a határ menti regionális identitásra 

és a természeti erőforrásokra alapozva, valamint a határ menti régió környezetének védelme 

közös intézkedések és a környezettudatos életforma kialakításával, továbbá a jószomszédi 

kapcsolatok kialakítása a helyi közösségek között. 

Pénzügyi szempontból külön-külön költségvetése volt a két országnak, Horvátország 

7 millió eurós uniós támogatással és 1.163.235 euró társfinanszírozással tervezhetett, míg 

Szerbia 8 millió euró támogatással és 1.235.297 euró társfinanszírozással. A program össz 

költségvetése 15.398.532 euró volt, melynek 10%-t használták fel technikai 

segítségnyújtásra, a fennmaradó összeget pedig a projektek finanszírozására (Instrument 

pretpristupne pomoći (IPA) Prekogranični program Hrvatska – Srbija 2007. – 2013. 

Programski Dokument, 2008). 

  



84 

 

8. ábra: A horvát-szerb IPA jogosultsági területe: 

 

Forrás: Programski Dokument, Prekogranični program Hrvatska - Srbija 2007. - 

2013. 

A fenti megállapításokat egy összefoglaló modellben ábrázoltam, ami szemlélteti az 

eltelt időben lezajlott projektek fő ismérveit. A modell függőleges tengelye mentén az egyes 

programok költségvetésének mértéke figyelhető meg, a vízszintes tengely pedig az 

idődimenziót mutatja. A modell továbbá tartalmazza a pályázatok kedvezményezettjeinek 

körét, valamint az egyes költségvetési periódusokban alkalmazott programokat is.  

A modell összefoglalja mindazokat az ismérveket, amelyek meghatározzák a határon 

átnyúló programok végrehajtását és kifejezi azt a fejlődési folyamatot, amelyen 

keresztülment a vajdasági térség a határon átnyúló programok tekintetében. Az idő 

előrehaladtával folyamatosan nőt a programok időtartama, költségvetése, és ezzel 

párhuzamosan bővült a potenciális kedvezményezettek köre is. 
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9. ábra: A vizsgált határon átívelő programok modellje 

Forrás: Saját szerkesztés  

 

6.4 A programok keretében finanszírozott projektek hatásai a területi 

fejlődésre 

 
Ebben a fejezetben vizsgálom az IPA határon átnyúló együttműködési programok keretében 

a Vajdaságban, a magyar, a román és a horvát határ mentén megvalósult projekteknek a 

tartomány területi fejlődésére gyakorolt hatásait. A vizsgálat elsősorban az 

önkormányzatokat érintő, vagyis az infrastrukturális, a gazdasági, az innovációs, a 

környezetvédelmi és a turisztikai tematikájú projektekre terjed ki. Noha a pályázati kiírások 

során az oktatási és közösségek közötti (people-to-people) együttműködések keretében 

valósult meg a legtöbb projekt, ezek összértéke, valamint az önkormányzatok fejlődésére 

gyakorolt hatása mégis elenyésző, így nem is képezik az elemzésem elsődleges tárgyát. Több 

esetben érintem a nem önkormányzati pályázókat is és az egyéb prioritásokat, ugyanis 

legtöbbször  nem lehet különválasztani őket. Az elemzést a rendelkezésre álló adatok és 

tények figyelembevételével végeztem, de mindezeket a térség és a projektek ismeretéből 

fakadóan saját szubjektív véleményemet és tapasztalataimmal is kiegészítettem.  

A vajdasági pályázók, így az önkormányzatok számára is, az Európai Unió 2007—

2013. közötti pénzügyi tervezési ciklusában többek között a határon átívelő programok 
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keretein belül nyílt lehetőség, hogy uniós fejlesztési eszközöket allokáljanak a különböző 

infrastrukturális projektjeik megvalósításához (Hungary-Serbia IPA Cross Border Co-

operation Programme..., 2013). Maga a megvalósítási időszak a 2015-ös év folyamán zárult 

le, így most nyílt először alkalom arra, hogy a teljes program tapasztalatait vizsgáljam és 

elemezzem. 

A vizsgálathoz egyrészt szükségem volt mérhető adatokra arra vonatkozóan, hogy 

melyik önkormányzat hány sikeres projektet valósított meg, és ezeknek a projekteknek 

mekkora volt az összértéke. Ezek az adatok elérhetőek a Közös Szakmai Titkárságok által 

működtetett program honlapokon, illetve a titkárságok által összeállított elemzésekben, 

másrészt a szerb kormány Európai Integráció Irodája minden évben kiad egy-egy elemzést 

az adott év nemzetközi támogatásainak hasznosulásáról (Izveštaj o medjunarodnoj pomoći 

Republici Srbiji u 2006- 2014 godini). Az esetek túlnyomó részében ezekkel az adatokkal 

az a gond, hogy csak projektszintű költségvetést tartalmaznak, partner szintű bontásban ezek 

az összegek nem, vagy csak részben elérhetők. Az elérhető más forrásokban is szinte kivétel 

nélkül csak a projektek összértéke szerepel, a támogatásokat összefoglaló 

dokumentumokban pedig csak program szinten találhatók használható adatok. A magyar-

szerb programban nyilvános adatok vannak az egyes partnerek költségvetésére 

vonatkoztatóan is, így azokat tudtam használni. Ahol nem található pontos adat az egyes 

projektpartnerek költségvetéséről, ott a problémát úgy küszöböltem ki, hogy, a határon 

átnyúló együttműködési programoknál a közös tervezés, a közös menedzsment és a közös 

megvalósítás mellett kiemelt fontosságú a közös finanszírozás, így feltételezhető, hogy a 

közös határon átnyúló projektek esetén mindkét fél hozzávetőlegesen egyenlő arányban 

veszi ki a részét nem csak a megvalósításban, hanem a finanszírozásban is. Ennek 

eredményeképp feltételezem, hogy a két vajdasági önkormányzatokat is érintő – tehát a 

horvát–szerb és a román–szerb – program esetében a költségvetésnek a partnerek közti 

megoszlása megközelíti az 50%–50%-os arányt.  

El kell azonban mondani, hogy jelentős eltérések fordulnak elő egyes projektek 

esetében, de ez szignifikánsan nem torzítja a képet. A fentiek alapján a viszonylag pontos és 

az elemzéshez megfelelő adatok úgy kerültek kimunkálásra, hogy a projektszintű 

költségvetés 50%-át két felé osztottam és így megkaptam az szerbiai partnerek 

hozzávetőleges költségvetését. A fenti számítási módszertan helyességét az empirikus 

kutatás során felvett interjúk is megerősítették, valamint saját projektmegvalósítási 

tapasztalataim is ebbe az irányba mutatnak.  
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A mérhető adatok mellett, a pontosabb elemzés érdekében, minőséget jelző adatokra, 

információkra is szükség volt. Ugyan az egyes projektek esetében a program előírta a 

megfelelő indikátorok definiálását, melyek alapján elméletileg megállapítható azok 

eredményessége, azonban ezen adatok nyilvános elérhetősége korlátozott volt, így itt is 

inkább az interjúalanyok közlésére kellett támaszkodnom.  

Az IPA határon átnyúló együttműködési program keretein belül 2015-ig, a három 

programterületen összesen hét pályázati kiírásra került sor. 

Szerb–magyar viszonylatban három alkalommal volt lehetőségük a pályázóknak 

projektterveket beadni, 2009-ben, 2011-ben és 2012-ben, melyek struktúráját a 7. táblázat 

mutatja be. 

7. táblázat: A megpályázott projektek struktúrája  

Kiírás Beadott projektek száma  Nyertes projektek száma  Megvalósult projektek száma  

1. 170 71 68 

2. 217 69 64 

3. 262 72 68 

Összesen:  649 212 200 

Forrás: Saját szerkesztés (Hungary-Serbia IPA Cross Border Co-operation 

Programme...,2015) alapján 

A fennmaradt támogatási összeget a harmadik kör tartalék listájára került projektek 

között osztották szét. A költségvetési adatokból megállapítható, hogy összességében a 

magyar – szerb programban a támogatási keretösszegből mintegy 21,7 millió euró került a 

vajdasági pályázókhoz. 

Amennyiben Vajdaságból csak az önkormányzatok szereplését vesszük tekintetbe, 

mellőzve a többi, nem önkormányzathoz kapcsolódó pályázót, akkor a 10. ábrán látható 

eloszlást kapjuk a nyertes pályázatok, valamint a lehívott támogatási összegek 

vonatkozásában (Ricz, 2016). A térkép jól szemlélteti, hogy a közvetlenül a magyar határ 

mentén fekvő, ezáltal többségében magyarok lakta önkormányzatok voltak a 

legeredményesebbek a magyarországi partnerekkel közösen megvalósuló projekteken. 

Ugyanakkor szembeötlő, hogy Zentának a Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló 

Együttműködési Program eddigi pályázati kiírásain nem volt egyetlen sikeres pályázata sem. 

Ugyancsak említést érdemel Ada, Nagykikinda és Újvidék helyzete, mivel jelentős 

támogatási eszközök kerültek ezekbe az önkormányzatokba annak ellenére, hogy nem 

fekszenek közvetlenül a magyar határ mellett. Szembetűnő viszont, hogy a fejletlenebb 

községek, mint pl. Kishegyes, Csóka, aránylag rosszul szerepeltek a támogatások 

lehívásában. Tapasztalataim szerint ezek az eltérések az egyes önkormányzatok 
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hozzáállásától függenek. Számos esetben volt lehetőségem konzultálni az önkormányzati 

tisztségviselőkkel, és ezekből a beszélgetésekből le tudtam szűrni azt, hogy amely 

önkormányzatok időben, tehát a 2000-es évek első felében tudatosan kezdtek építkezni, és 

létrehozták a pályázat figyelő, író, menedzselő rendszereiket, sokkal nagyobb 

eredményességgel pályáztak, még ha esetlegesen a kapacitásaik növelésére külső 

tanácsadókat is alkalmaztak. Ezzel ellentétes példa, azon községek esete, ahol nem volt 

tudatos építkezés politikai, szakmai vagy más okokból, ők még külső segítséggel sem tudtak 

jelentős uniós projekteket lehívni.  

10. ábra: Vajdasági önkormányzatok által a Magyarország–Szerbia IPA 

Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében nyert projektek száma 

és összértéke. 

 

Forrás: Saját szerkesztés Nadj. I. és ts. alapján  

 

Az összesen jóváhagyott támogatás értékét tekintve a Határon átnyúló, településeket 

összekötő útszakaszok építése és felújítása elnevezésű beavatkozási területen megvalósult 

projektek voltak a legköltségesebbek, mivel ezekre fordították a programszinten teljes keret 

29%-át, azaz 13,9 millió eurót. Ez a hatalmas összeg természetes is, ha tekintetbe vesszük a 

beruházási projektek jellegét és jelentőségét, illetve a tényt, hogy ezen a területen fél és 

másfél millió euró közötti összegre lehetett pályázni. Szubjektív véleményem szerint a 
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határra vezető és a határt átszelő utak építése az egyik legfontosabb prioritása volt ennek a 

programnak. Ahogyan már az elméleti részben is kifejtettem, a szerb-magyar határszakasz 

egy viszonylag zárt határ volt egészen a rendszerváltásig, majd a nagyobb forgalmat a 

meglévő határkapacitások nem tudták átereszteni. Az uniós határon átnyúló forrásoknak 

köszönhetően egy új határátkelő nyílt (Ásotthalom – Királyhalom) és két határátkelőhöz 

vezető utat újítottak fel (Bácsalmás – Bajmok és Tiszasziget – Gyála). Ezen eredmények 

nem csak a két ország polgárainak a kapcsolatépítését és kapcsolattartását segítették elő, 

hanem a gazdasági növekedést is, hiszen számos cég, bolt, települt a határátkelőkhöz vezető 

utakhoz.  

A program lezárását követően elkészült a programszintű felmérés az eredményekre 

és a hasznosulásra vonatkozóan, amely megállapítja, hogy a szerb–magyar határtérségben 

élő lakosság számára a határ menti kapcsolatok javulása minősül a legnagyobb 

eredménynek. Itt nem csak a szervezetek és csoportok közti új ismeretségekre kell gondolni, 

hanem az infrastruktúra fejlesztésének köszönhető hatásokra. Kiemelt jelentőségű a már 

említett új határátkelőhely létesítése Ásotthalom és Királyhalom között, a régi 

határátkelőhelyek helyreállítása, valamint az ezekhez vezető utak építése és javítása. Ezek a 

fejlesztések elősegítették a határ térségében található, periferikus fekvésű települések 

elszigeteltségének a csökkentését, gazdaságuk növekedését. 

A 2010 júniusa és 2011 novembere között megvalósult, Összekötő út építése 

Ásotthalom és Királyhalom között és a szükséges infrastruktúra megtervezése elnevezésű 

projekt, melynek főpályázója a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vajdasági projekt 

partnere pedig Szabadka Város önkormányzata volt. A projekt teljes költségvetése közel 1,4 

millió eurót tett ki, ebből 1,18 millió euró támogatást az EU biztosított. A projekt 

kézzelfogható eredménye a magyarországi Ásotthalmot és a szerbiai Királyhalmot 

összekötő 1,5–1,5 km hosszúságú útszakasz a határ mindkét oldalán. A projekt továbbá egy 

25 km hosszúságú kerékpárút tervezését, illetve annak környezeti hatásvizsgálatát is 

tartalmazta. Az útépítés befejezése után a legfontosabb mérföldkő egy új integrált 

határátkelő létrehozása volt Magyarország és Szerbia, Ásotthalom és Királyhalom között, 

amelyet nagyobb részben Magyarország kormánya finanszírozott állami költségvetésből, 

maga az épület is magyar területen található. 

Hasonló jelentőségű volt a Bácsalmás–Bajmok összekötő út előkészítése című projekt 

is, de itt a vajdasági partner nem az érintett szabadkai önkormányzat, hanem az újvidéki 

székhelyű, Vajdasági Városrendezési Intézet volt. Ennek folytatása volt A Bácsalmás–
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Bajmok közötti határon áthaladó út felújítása című 1,6 millió eurót meghaladó  projekt a 

harmadik körben, ahol már Szabadka Város volt a társpályázó. A szerb oldalon Bajmokot a 

Bajmok–Bácsalmás határátkelővel összekötő út felújítási munkálatai 2015 tavaszán 

fejeződtek be. Tanulságos személyes tapasztalat köt ehhez a projekthez, mivel a 

menedzsmentjét én végeztem: a projekt célja a két országban a határátkelőhöz vezető utak 

felújítása volt. A magyar oldalon hozzávetőlegesen másfélszer több pénz volt előlátva a 

munkákra, mint a szerb oldalon, mégis a magyar oldalon két, a költségvetési értéket túllépő 

ajánlat miatt sikertelen közbeszerzési eljárás után sikerült csak 400 méternyi utat felújítani, 

míg a szerb oldalon a kisebb költségvetésből 1300 méternyi utat újítottak fel. Ez is mutatja, 

hogy mekkora különbségek vannak a két ország árszínvonalában, ami jelentősen gátolja a 

területi fejlődést.  

Ugyancsak határátkelőt érintő projekt Tiszasziget–Gyála összekötő út rekonstrukciós 

terveinek elkészítése, melynek legfőbb eredménye az útfelújítás műszaki dokumentációjának 

kidolgozása volt. A tervdokumentációban szereplő, 2015 tavaszára teljes egészében kiépült 

útszakasz hossza 10,4 km. A partnerek e tervek alapján sikerrel pályáztak a munkálatok 

kivitelezésére is a harmadik pályázati felhívásban, de csak a magyar oldalon tudták felújítani 

a határig vezető utat, mivel a szerb oldalon előkészítő tevékenységek voltak a pályázatban 

előlátva.  

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. volt a főpályázója, Zombor város 

önkormányzata pedig a partnere az 51. sz. főút Baja I. szakasz–Zombor összekötő út építése 

és tervezése elnevezésű, 1,7 millió euró költségvetésű projektnek, melynek keretében 

felújították a Baja és az országhatár közötti 30 km-es útszakasz első, 1,1 km hosszú részét, 

és kiépült egy körforgalom. A szerb oldalon Zombortól a béregi határátkelőig vezető 

útépítési tervet dolgozták ki. Véleményem szerint mindkét esetben a projektek egyoldalúak 

voltak, hiszen Magyarországon már rendelkeztek tervekkel, kiépült bizonyos mennyiségű 

útszakasz, addig Szerbiában csak a tervek készültek el. Ez is azt bizonyítja, hogy egyrészt 

Szerbia nem volt felkészülve az uniós pénzek fogadására, másrészt pedig a vajdasági 

területeken egyáltalán nem készültek tervek, sem makro, sem mikro viszonylatban. Ezért is 

nehéz az uniós pénzek terület-fejlesztésre vonatkozó hatásait kimutatni, mivel a folyamatok 

sok esetben nem is nulláról, hanem még hátrányosabb helyzetből indulnak.  

A harmadik pályázati körben, 2013 májusa és 2015 júliusa között valósult meg a 

Magyar–szerb folyami határátkelő állomás létrehozása a Tiszán elnevezésű projekt, 

melynek egyik partnere Magyarkanizsa Község önkormányzata volt. Ennek keretében került 
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sor a Tisza 174+060 és 174+210 folyamkilométerei közt található ponton kikötőjének 

rekonstrukciójára, valamint a határellenőrzési célú ponton megépítésére. Maga a megújult 

folyami határátkelő 2015. augusztus 1-jén kezdte meg működését. 

Történtek más beruházások is, például a Szeged (Szőreg) és Törökkanizsa közti 

kerékpárút építése teljes egészében ebből az IPA támogatásból tudott megvalósulni három 

szakaszra osztva. A pályázatban négy önkormányzat működött együtt, a magyarországi 

Újszentiván, Szeged és Tiszasziget, Vajdaságból pedig Törökkanizsa község, akik egy 

vadonatúj kerékpárút megépítését tűzték ki célul Szeged és Törökkanizsa között. 2015. 

január 31-ig elkészült egy rövid szakasz kivételével a teljes kerékpárút, melynek hossza 

összesen 4265 m és 13.909 m2 a felülete. Ez a kerékpárút az egyik legjobb példa a projektek 

fenntarthatóságára és kiterjeszthetőségére. Egymásra épülő több pályázatról beszélünk, 

amelyhez a tervek szerint további települések is csatlakoznak a közeljövőben a 2014 – 2020-

as pályázati kiírásokban, így egy akár 100 kilométer hosszú egészen Zsombótól Zentáig, 

esetleg Adáig húzódó kerékpárút épülhet ki a Tisza mentén, ami jelentős turisztikai vonzerő 

lehet, ezzel is elősegítve a területi fejlődést.  

Ugyancsak jelentős infrastrukturális projektje a Magyarország–Szerbia IPA Határon 

Átnyúló Együttműködési Programnak a Szeged–Röszke–Horgos–Szabadka–Csikéria–

Bácsalmás–Baja vasútvonal megvalósíthatósági tanulmányának kidolgozása az első 

körben, amelyre épülve a harmadik pályázási körben sor került A Szeged–Röszke–Horgos–

Szabadka vasútvonal jóváhagyásához szükséges tervek és a Szabadka–Csikéria–

Bácsalmás–Baja vasútvonallal kapcsolatos további dokumentáció kidolgozása című projekt 

megvalósítására. Ez a projekt nem csak közlekedési és feltáró jellege miatt érdekes, hanem 

nemzetpolitikai és területszerkezeti szempontból is. A vasútvonal a valamikori Temesvár–

Fiume vasútvonal része, amely az erdélyi bányákból származó sót szállította az adriai-

tengeri kikötőkbe. A vonal egy része a trianoni határmódosítás után az akkori Szerb–Horvát–

Szlovén királysághoz került, majd a történelem folyamán Szerbia területére. Ezzel a 

felújítással és folyamatos üzemeltetéssel, az akkori rossz döntést lehet orvosolni például a 

Szeged–Baja vasúti összeköttetés újbóli használatával, ami a magyar közlekedési rendszer 

szempontjából is jelentős előrelépés, hiszen jelenleg Baját vasúton megközelíteni nagyon 

körülményes.  

Ebbe a csoportba sorolható az Integrált tömegközlekedési rendszer létrehozása a 

Szabadka–Szeged régióban, amely a szabadkai Subotica-trans Utasforgalmi Közvállalat és 

a magyarországi Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. együttműködésével valósult 
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meg 2011 novemberétől 2013 szeptemberéig, összesen mintegy háromszázezer euróból. Ez 

az új rendszer magába foglalta volna az összehangolt járatokat, egy integrált elektronikus 

jegykiadó és egy valós idejű elektronikus utastájékoztató rendszert is, melyeket napjainkban 

is használnak a közvállalat utasai. A projekt egy lépése kellett volna, hogy legyen a két város 

tömegközlekedéssel való összekapcsolása, ami jelenleg nagyon hiányos. A vasúti 

összeköttetés a migráns helyzet és a fent említett vasúti pálya állapota miatt jelenleg 

szünetel, a buszközlekedés viszont napi két buszpárra korlátozódik, ami két százezres város 

között nagyon kevés, így az utazóknak elsősorban a személyautós közlekedést kell 

választaniuk.  

Vízügyi területen is valósultak meg beruházási projektek, mint amilyen A Baja–

Bezdán-csatorna rekonstrukciójának tervezése, melyben a szerbiai partner az újvidéki 

székhelyű Vajdaság Vizei Közvállalat volt. A projektpartnereknek az volt a céljuk, hogy 

kidolgozzák az árvíz által veszélyeztetett területek vízelvezetését, a vízkészletek elosztását 

és ezek minőségének a védelmét. A projekt részeként kidolgozták a Baja–Bezdán csatorna 

felújításának terveit, a csatorna ellenőrzésére új felszerelést szereztek be, valamint felmérték 

a csatorna fenekének és partjának állapotát. 

Törökkanizsa nem csak a kerékpárút, hanem a csapadékelvezető rendszer építéséhez 

is sikeresen tudott uniós forrásokat szerezni. Így valósult meg a 600 ezer euró értékű, 

Belvízelvezető rendszer kiépítése – Újszentiván–Törökkanizsa című projekt 2013 májusa és 

2014 augusztusa között. Ehhez a projekthez a Tartományi Nagyberuházási Alaptól további 

forrásokat kapott a város, így a teljes gerinchálózat illetve a szárnyvezetékek jelentős része 

is kiépült a városban. Ez egy nagyon jó példája a források egy helyre csoportosításának. Az 

uniós források korlátozottsága miatt a tartományi vezetés felismerte, hogy a projekt 

fenntarthatósága érdekében további saját forrásokat is allokálni kell. Így a két forrásból 

sikerült egy sikeres projektet végrehajtani, ami a területfejlődés szempontjából jelentős 

eredmény, mivel az infrastrukturális fejlesztések hatásai erősek a területfejlesztés 

szempontjából.  

Ugyancsak ebbe a témakörbe tartozik az Ada község és Mórahalom város 

önkormányzatainak együttműködésével, az Unió egymillió eurós támogatásával 

megvalósult, Az ivóvízbázis védelme a Tisza–Maros szögben, mely kiemelt fontosságú a 

régióban elnevezésű projekt. Adán egy modern, nagy hatékonyságú biológiai 

szennyvíztisztító telepet építettek a már meglévő szennyvíztisztító hálózat befejezéseként, 

amely 3000 háztartás és számos intézmény szennyvízét tisztítja Adán és Moholon. E projekt 
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érdekessége az adatközlők szerint, hogy jelentősen egyoldalú. Mórahalmon egy 

szennyvízszállító tartálykocsi került beszerzése, Adán és Moholon pedig kiépült a teljes 

szennyvíztisztító. Ez a példa is bemutatja azt, hogy sok esetben nem érvényesülnek a 

pályázati felhívásban meghatározott fő kritériumok, mint például a jelentős határon átnyúló 

hatás, hanem politikai döntés születik.  

Magyar-szerb viszonylatban külön prioritásként emelhető ki, a területi tervek 

készítésére allokált források. Ez a prioritás a másik két programban nem volt elérhető, így 

még nagyobb jelentősége van, mivel a program által finanszírozott és elkészített tervek a 

következő évek fejlesztéseit indukálják. Az első két kiírásban lehetett pályázni fejlesztési 

tervek elkészítésére, amelyek közül kiemelendő a határtérség gazdasági fejlesztését tervező, 

a logisztikai együttműködéseket, az agglomeráció kérdését szabályozó, és a határátkelők 

helyzetét előrelátó projektek. Mindezek megerősítik az előzőekben leírtakat, hogy a szerb 

fél egyáltalán nem volt felkészülve a támogatások fogadására. Amennyiben lettek volna 

tervek, akkor nem kerül be prioritásként a pályázatok közé a fejlesztési tervek elkészítésének 

finanszírozása.  

A Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program összesített 

eredményeit a következő számadatok szemléltetik: 34 km újonnan épített kerékpárút; 11 

árvízvédelmi akció; 66 szervezett esemény a gazdasági együttműködés fokozásáért; 44 

kifejlesztett termék a kulturális és idegenforgalmi együttműködés területén; 335.604 

személyt vontak be valamilyen módon a projektekbe; 287 település volt érintett; 181.690 

személy látogatta meg a Program által támogatott tematikus útvonalak kulturális és 

történelmi látványosságait. 13.858 résztvevője volt a különböző szakterületeken szervezett 

közös képzéseknek; 494 kutató vett részt a K+F projektekben; a régió terület- és ágazati 

fejlesztéséről szóló közös tanulmányok tevékenységi terület keretében 92 stratégia, szabály 

és előírás került harmonizálásra. 19.348 többnyelvű tájékoztatóanyagot készítettek a 

képzések és határon átnyúló üzleti partnerkeresés tevékenységi területen; 38 közösen 

készített és folyamatosan frissített weboldal segíti online az oktatási együttműködést; 360 

szervezet vett részt a változatos témájú közös rendezvényeken, melyeket az emberek közötti 

együttműködés keretében szerveztek (Hungary-Serbia IPA Cross Border Co-operation 

Programme, Project Catalog...., 2015). 

A román–szerb viszonylatban a két kiírás során mintegy ötszáz pályázat került 

beadásra, és összesen a két körben 90 szerződött pályázatra közel 47 millió euró támogatást 

ítéltek meg a megvalósítók számára. Fő fejlesztési témák a gazdasági és társadalmi 
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fejlesztés, a környezetvédelem és a rendkívüli helyzetek kezelése, valamint az emberek 

közötti együttműködés voltak. A legnagyobb értékű projektek az első prioritás keretében 

valósultak meg, összesen 29,1 millió euró értékben, míg a környezetvédelmi projektek 

összértéke meghaladta a 11,2 millió eurót. 

11.ábra: Vajdasági önkormányzatok által a Románia–Szerbia IPA Határon 

Átnyúló Együttműködési Program keretében nyert projektek száma és 

összértéke. 

 

Forrás: Saját szerkesztés NagyI. és ts. alapján  

A három vajdasági önkormányzat, Versec, Nagybecskerek és Nagykikinda 

szerepelése kiemelkedő (11. ábra). Versecnek a két román-szerb kiírásban összesen 9 sikeres 

pályázata volt, vagyis minden tizedik támogatás ebbe az önkormányzatba került, illetve 

összesen mintegy 8,5 millió euró összértékű projekt megvalósításában vett részt. Ezek közül 

infrastrukturális szempontból jelentős az a közel 1,5 millió euró értékű projekt, melynek 

eredményeként felépült a korszerű városi piac Versecen. A piacnak területi fejlődés 

szempontjából nagy jelentősége van, mivel egy olyan csomópont, ami további gazdasági 

fejlődést indukál a piacon működő mikro- és kisvállalkozások körében. Nagybecskerek 

önkormányzata 8 pályázattal volt sikeres, amely projektek összértéke mintegy 3 millió euró 

volt. 
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Érdekesség, hogy ugyan többségében a Romániával közvetlenül határos községek 

kaptak támogatást ebből a programból, három határ menti község mégsem nyert egyetlen 

pályázatot sem. Ez azért figyelemre méltó, mert köztük van Törökkanizsa, amely pedig a 

magyar–szerb IPA kiírásokon minden más vajdasági községnél eredményesebb volt. 

Ugyancsak megjegyezendő, hogy ezen határ menti községek a kevésbé fejlettek közé 

tartoznak, tehát itt is megjelenik az a folyamat, ami a magyar-szerb kiírásnál, hogy a 

legfejletlenebb községek még az uniós forrásokból sem tudnak lehívni támogatási 

összegeket.  

Horvát-szerb viszonylatban először került meghirdetésre együttműködési program a 

két ország pályázói számára. A 2010-es első körben a 110 benyújtott projekttervből összesen 

3,24 millió eurót osztottak szét 11 pályázat számára, a 2011 végén meghirdetett második 

körben pedig 5,3 millió eurós forrás felhasználásával a 146 benyújtott pályázatból 22 

szerződött projekt valósult meg, melyek célja a határtérség fejlesztése volt. 2015-ben sor 

került egy harmadik kiírásra is, melyben azonban csak árvízvédelmi projektek támogatására 

volt lehetőség (IPA Cross-border Programme Croatia-Serbia 2007-2013, 1st call owerwiew, 

2nd call owerwiew). 

12. ábra: Vajdasági önkormányzatok által a Horvátország–Szerbia IPA 

Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében nyert projektek száma 

és összértéke. 

Forrás: Saját szerkesztés Nagy I. és ts. alapján  
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Ez a program mintegy kísérleti jelleggel indult, amit a viszonylag szűk elnyerhető 

keretösszeg, de a nyertesek alacsony száma is bizonyít. A szerb–horvát programban Petrőc 

eredményesebben szerepelt, mint a közvetlenül a horvát határnál fekvő Apatin, ugyanis két 

nyertes projektjük is volt, melyek összértéke meghaladta a fél millió eurót, míg Apatin csak 

az első kiíráson kapott támogatást egy falusi turizmust népszerűsítő projekt 

megvalósításához. A horvát programterületen találhatunk példákat kerékpárút építésre, 

vízgazdálkodási projektekre, gazdaságfejlesztési és turisztikai, elsősorban falusi turizmus-

fejlesztési projektekre, de ezek a projektek a volumenük nagysága miatt csak korlátozottan 

vannak hatással a területi fejlődésre. 

Általánosságban elmondható, hogy ezek a projektek, talán a szűkösebb keret miatt 

is, egyáltalán nem infrastrukturális jellegűek voltak. Persze ez a tény nem csökkenti a 

jelentőségüket, hiszen a közelmúlt történelmi eseményei tükrében örömteli, hogy egyáltalán 

létre tudtak jönni ezek az együttműködések a szerbiai és horvátországi partner szervezetek 

között. 

A gazdaságfejlesztési projekteket figyelembe véve mindhárom területen 

megállapíthatjuk, hogy a legjellemzőbbek a kamarák, érdekképviseletek, egyetemek, illetve 

civil szervezetek által szervezett üzletember találkozók, képzések, vásári megjelenések, 

amelyek lehetnek egy téma köré fókuszálva, vagy pedig általánosságban foglalkoznak a 

témával a határ két oldalán működő vállalkozások megszólításával. Magyar-szerb 

viszonylatban az első két kiírásban 8-8 projektet találhatunk, míg a harmadik kiírásban csak 

hármat. A román programterületen négy projekt az első kiírásban és három projekt a második 

kiírásban, de meg kell jegyezni, hogy ebben a programban a turisztikai projektek száma igen 

nagy, összesen öt a két kiírásban, ami szintén a gazdaságfejlesztés egyik ágazata. A horvát 

határ menti projektek esetében a gazdaságfejlesztési projektek jelentős mértékben voltak 

reprezentálva, amelynek elsődleges oka, hogy külön prioritástengely volt előlátva a 

programozás során. Az első fordulóban a 11 sikeres pályázat közül 7, tehát a projektek 63%-

a, második fordulóban a 22-ből 6 (27%) projekt volt gazdasági jellegű. A gazdaságfejlesztési 

projektek hatásai a területi fejlődésre közvetettek. Az uniós forrásból direkt fejlesztéseket 

nem lehetett végrehajtani egyes vállalkozások tekintetében, de mint láthattuk a verseci piac 

esetében is, a működést jelentősen elősegítették, természetesen a határ menti hatás 

erősítésével, ami sok esetben a két ország vállalkozóinak kapcsolatépítését, 

együttműködését volt hivatott elősegíteni.  
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8.táblázat: Az egyes fejlesztési területek és programterületek által lekötött források 

(ezer euró) 

 HU-SER RO-SER CRO-SER Összesen  

(ezer euró) 

Útépítés 6175  502 6677 

Infrastrukturális 

tervezés  

1678  72 1750 

Vízügy 4362   4362 

Gazdaságfejlesztés 1172 1394 321 2887 

Területi tervezés 1146   1146 

  Összesen 16882 

Forrás: Saját szerkesztés 

A három határtérségre vonatkozó kiírások és eredmények ismeretében 

megállapíthatjuk, hogy nagyon eltérő számú és jellegű együttműködések születtek. A 

vajdasági városok és községek sikere a határon átnyúló együttműködési programokban 

nagyon változó mértékű. A sikeres projektek számának szóródása az egyes önkormányzatok 

aktivitását, együttműködéseik és kapcsolataik minőségét, és általában a felkészültségüket 

tükrözik. Ennek alátámasztásához elemzést készítettem a megvalósított projektekről szóló 

különböző kimutatásokban és a programok honlapjain elérhető adatok alapján. 

A vizsgálat első lépéseként azt határoztam meg, hogy az egyes önkormányzatok hány 

sikeres projektet valósítottak meg fő pályázóként vagy partnerként. Ez az információ 

nyilvánosan elérhető a nyertes pályázókat tartalmazó listákból, melyekből megtudható az 

egyes önkormányzatok által nyert projektek száma és a projektek összértéke is. 
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9. táblázat: Vajdasági önkormányzatok rangsora a nyertes IPA határon átnyúló 

projektek száma alapján 

Község/város 
Projektek 

száma 
Község/város 

Projektek 

száma 
Község/város 

Projektek 

száma 

Magyarkanizsa 11 Bács 2 Begaszentgyörgy 1 

Törökkanizsa 10 Petrőc 2 Belcsény 0 

Nagybecskerek 10 Csóka 2 Inđija 0 

Újvidék 9 Törökbecse 2 Ürög 0 

Pancsova 8 Zichyfalva 2 Antalfalva 0 

Szabadka 6 Apatin 1 Kevevára 0 

Topolya 5 Palánka 1 Pecsince 0 

Temerin 5 Óbecse 1 Zenta 0 

Versec 5 Kúla 1 Szécsány 0 

Nagykikinda 4 Magyarcsernye 1 Mitrovica 0 

Zombor 4 Hódság 1 Karlóca 0 

Ada 3 Ópáva 1 Ópázova 0 

Fehértemplom 3 Ruma 1 Sid 0 

Kishegyes 3 Szenttamás 1 Titel 0 

Alibunár 2 Verbász 1 Zsablya 0 

Forrás: Saját szerkesztés  

A 9. táblázatból kitűnik, hogy két, az észak-bánáti körzethez tartozó önkormányzat, 

Magyarkanizsa és Törökkanizsa rendelkezik a legtöbb nyertes határon átnyúló projekttel. 

Őket követi a székváros, Újvidék, a bánáti városok, valamint Szabadka. A középmezőnybe 

tartozik Zombor és több nagyobb község. Ahhoz viszonyítva, hogy milyen távol esik az 

országhatároktól, és hogy hány lakosa van, kiemelkedően jól szerepelt Temerin is. A 

községek kétharmada legfeljebb 2 projektet valósított meg, és közülük is kitűnnek a határ 

menti bánáti községek, amelyek jóval több programban vehettek volna részt, mint a dél- és 

a közép-bácskai körzet községei. Ezt a tényt mégsem tükrözik az eredményeik. A szerémségi 

Mitrovica városa esetében a sikertelenség magyarázatát az elsősorban őket érintő horvát–

szerb program kis méretében, valamint a magyar határtól való távolságban és a gyenge 

kapcsolatrendszerben kereshetjük. 

Az adatok alapján összefoglalható, hogy két, a magyar és a román határhoz egyaránt 

közel fekvő község volt a legaktívabb a határ mentén megvalósult projektek száma 

tekintetében, maguk mögé szorítva a nagyobb vajdasági városokat. Másrészről, a nyugat- és 

dél-bácskai, valamint a bánáti határ menti községek nem éltek a határon átnyúló 

együttműködési programokból felhasználható fejlesztési eszközök lehetőségével. Ugyanezt 

a községek és városok szerinti megoszlást szemlélteti a 13. ábra is. 
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13.ábra: Vajdasági önkormányzatok által nyert IPA határon átnyúló 

projektek száma, 2007-2013. 

 
Forrás: Saját szerkesztés Nadj M. alapján  

Ahhoz, hogy árnyaltabb képet lehessen alkotni a különböző vajdasági községek és 

városok eredményességéről a határon átnyúló együttműködési projektek megvalósítása 

tekintetében, szükséges bevonni az elemzésbe a projektek összértékét is. 
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10.táblázat: Vajdasági önkormányzatok rangsora a nyertes IPA határon átnyúló projektek 

összértéke alapján. 

Község/város 

Projektek 

összértéke 

(ezer euró) 

Község/város 

Projektek 

összértéke 

(ezer euró) 

Község/város 

Projektek 

összértéke 

(ezer euró) 

Újvidék 2.193 Petrőc 263 Szenttamás 40 

Szabadka 1.783 Kúla 263 Belcsény 0 

Törökkanizsa 1.756 Törökbecse 256 Inđija 0 

Versec 1.690 Zichyfalva 215 Ürög 0 

Nagybecskerek 1.599 Temerin 186 Antalfalva 0 

Pancsova 1.346 Alibunár 176 Kevevára 0 

Zombor 1.307 Bács 141 Pecsince 0 

Fehértemplom 1.076 Verbász 138 Zenta 0 

Magyarkanizsa 807 Apatin 109 Szécsány 0 

Ada 799 Palánka 90 Mitrovica 0 

Nagykikinda 654 Magyarcsernye 72 Karlóca 0 

Topolya 462 Begaszentgyörgy 72 Ópázova 0 

Kishegyes 373 Ruma 57 Sid 0 

Ópáva 302 Óbecse 50 Titel 0 

Hódság 297 Csóka 47 Zsablya 0 

Forrás: Saját szerkesztés  

A nyertes projektek értékét vizsgálatával (10. táblázat), változik az önkormányzatok 

rangsora, mivel a táblázat élére a két legnagyobb város, Újvidék és Szabadka kerül, és 

kevéssel mögöttük következik az előbbi táblázat első helyezettje, Törökkanizsa. Az élbolyba 

ezeken kívül a többi vajdasági város került be, ismét a szerémségi Mitrovica kivételével. 

Ez azt jelenti, hogy a közigazgatási szempontból városi rangú településeken a  

tipikusan a nagyobb volumenű és költségvetésű projektek kerültek megvalósításra. A 

magyarázatot abban kereshetjük, hogy a nagyobb önkormányzatok számára a projektek 

15%-os önrészének a társfinanszírozása kisebb megterhelést jelent, így ők a nagyobb 

költségvetésű fejlesztési projektekbe is bele tudnak vágni, valamint megfelelő szakember 

gárdájuk, kapcsolatrendszerük valamint egyéb erőforrásaik vannak a projektek 

előkészítéséhez és végrehajtásához. Azonban minden vajdasági község és város esetében a 

fő problémát az előfinanszírozás jelenti. Ugyanis a határon átnyúló együttműködési 

projektek esetében rendszerint négyhavonta van elszámolási időszak, tehát az első 

periódusban elő kell finanszírozni a költségeket, elszámolni velük, és csak a visszatérítés 

után tud a forrás újra felhasználásra kerülni. A szerbiai Első Szintű Ellenőrzés viszont eddig 

rendkívül kis létszámú volt a nagyszámú projekthez képest, tehát a 45 napos határidőt bőven 

átlépve, nagy a késéssel végezték a munkájukat. Így a szerbiai gyakorlat azt mutatta, hogy 
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9-10 hónapot is várni kellett, mire a főpályázó el tudta utalni az elszámolt és jóváhagyott, 

visszatérített összeget. Ez gyakorlatilag már a harmadik elszámolási időszakra esett, tehát a 

projekt költségvetés jelentős, a 15%-nyi önrészt nagyságrendekkel meghaladó részét az 

önkormányzatoknak elő kellett tudni finanszírozni, ami a tapasztalatok szerint minden 

esetben meghaladta az egyes projektek összértékének a felét. Tekintettel arra, hogy a 

projektek többsége minimum 12 hónapig tartott, de sok esetben az infrastrukturális projektek 

elhúzódtak akár két-két és fél évig is, így gyakorlatilag legtöbbször a projekteket szinte teljes 

egészében elő kellett finanszírozni az egyéves projektek esetében, vagy a már említett 

százalékarányos előfinanszírozásra volt szükség a hosszabb projektek esetében. Ezt a terhet 

csak előrelátó tervezéssel és a költségvetés átszervezésével lehetett mérsékelni, kifejezetten 

a beruházási jellegű projekteknél, ahol mint látható, több esetben a projektek összköltsége 

meghaladta az egy millió eurót is.  

Megfigyelhető még, hogy miközben Versec és Zombor feljebb kerültek a projekt 

érték szerinti rangsorban, addig a darabszám tekintetében, a több projektet megvalósító 

Temerin és Topolya lejjebb kerültek a ranglistán. Ebben, a fent említett okok mellett, az is 

közrejátszott, hogy a két településnek kisebb költségvetésű, ún. szoft projektjei voltak, míg 

az élvonalban szereplő önkormányzatok nagyobb, infrastrukturális beruházásokat (pl. 

kerékpárutak kiépítését) valósítottak meg a pályázati forrásokból. 
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14. ábra: Vajdasági önkormányzatok által nyert IPA határon átnyúló projektek 

összértéke (ezer euró) 2007-2013. 

   

Forrás: Saját szerkesztés Nadj M. alapján  

 Ha a pályázatok területi eloszlását vizsgáljuk, akkor a 14. ábrán látható, hogy a 

Magyarországgal határos községek, valamint Szabadka és Zombor városok valósítottak meg 

nagyobb értékű pályázatokat. A kisebb keretösszegű horvát–szerb program hatása a térképre 

vetítve nem hoz szignifikáns változásokat. Újvidék, mint tartományi székváros, minden más 

önkormányzatnál több forrást tudott allokálni, míg a három bánáti város közül a közvetlenül 

a román határnál fekvő Versec volt a legeredményesebb. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a nagyvárosok és egyes határ menti községek 

pályáztak sikeresen a határon átnyúló együttműködési programokban. Azonban a pontosabb 

elemzés érdekében arra is szükség van, hogy arányba állítsuk a nyertes projektek összértékét 

az adott önkormányzat lakosainak számával. Így reálisabb képet lehet alkotni arról, hogy az 

adott önkormányzat méretéhez és lehetőségeihez képest mennyire tudott élni a határon 

átnyúló pályázati lehetőségekkel. 
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11. táblázat: Vajdasági önkormányzatok rangsora a nyertes IPA határon átnyúló 

projektek egy főre jutó értéke alapján 

Község/város 

Egy főre jutó 

lehívott 

forrás (euró) 

Község/város 

Egy főre 

jutó lehívott 

forrás (euró) 

Község/város 

Egy főre jutó 

lehívott 

forrás 

(euró) 

Törökkanizsa 156,34 Törökbecse 10,68 Ruma 1,05 

Fehértemplom 61,96 Bács 9,75 Belcsény 0,00 

Ada 47,57 Alibunár 8,73 Inđija 0,00 

Versec 32,47 Kúla 8,69 Ürög 0,00 

Magyarkanizsa 32,29 Magyarcsernye 7,01 Antalfalva 0,00 

Kishegyes 31,00 Hódság 6,88 Kevevára 0,00 

Ópáva 28,93 Temerin 6,56 Pecsince 0,00 

Petrőc 19,60 Újvidék 6,42 Zenta 0,00 

Zichyfalva 18,97 Begaszentgyöry 4,28 Szécsány 0,00 

Zombor 15,27 Csóka 4,08 Mitrovica 0,00 

Topolya 13,85 Apatin 3,79 Karlóca 0,00 

Nagybecskerek 12,96 Verbász 3,27 Ópázova 0,00 

Szabadka 12,59 Szenttamás 2,42 Sid 0,00 

Nagykikinda 11,02 Palánka 1,61 Titel 0,00 

Pancsova 10,90 Óbecse 1,34 Zsablya 0,00 

Forrás: Saját szerkesztés  

A 11. táblázat jól mutatja, hogy a nagyobb vajdasági városok, Versec kivételével, 

lecsúsztak a középmezőnybe, miközben a kisebb községek, a méretükhöz, ezáltal a 

rendelkezésükre álló pénzügyi- és humán erőforráshoz képest kiemelkedően teljesítettek. A 

tíz nyertes projektet megvalósító Törökkanizsa község a maga valamivel több, mint tízezer 

lakosával extrémen kiemelkedik a mezőnyből, ugyanis lakosonként 156,34 eurót tudott 

lehívni, míg abszolút értékben a legnagyobb összeget megvalósító Újvidék esetében az egy 

főre jutó allokált forrás mindössze 6,42 eurót tesz ki. Azonban el kell mondani, hogy 

Törökkanizsa eredményét némileg árnyalja a tény, hogy a náluk megvalósított 

infrastrukturális beruházási projektek meglehetősen egysíkúak, hiszen a tíz projektből négy 

esetében kerékpárút kiépítésében vettek részt, valamint itt történt meg a szennyvízhálózat 

egy részének a kiépítése is, amelyek jelentős beruházást igényeltek. 
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15. ábra: Vajdasági önkormányzatok által nyert IPA határon átnyúló projektek 

egy főre jutó értéke euróban. 

Forrás: Saját szerkesztés Nadj M. alapján  

 A térkép alapján (lásd a 15. ábrát), látható, hogy a határ menti községek mellett 

megjelenik három kisebb község is: Kishegyes és Ada a magyar–szerb programban, Ópáva 

pedig a román–szerb programban ért el átlagon felüli eredményt az egy főre jutó 

projektösszeg tekintetében. A horvát–szerb programban érintett települések között, 

figyelembe véve a program méretét, Petrőc volt jobb az átlagnál. Kishegyest, mint fejletlen 

község aránylag kevés forrást hívott le, de ezt a képet árnyalja az egy főre jutó projektösszeg, 

mivel az elnyert forrásaik nagyobb volumenűek voltak.  

Ha a területfejlesztés szemszögéből szemléljük az eddig megvalósult határon átívelő 

együttműködési programok eredményeit, elmondható, hogy 2015-ig ezek a támogatási 

források voltak az egyedüliek, amelyek jelentősebb külső fejlesztési eszközöket vontak be 

Vajdaság területfejlesztésébe. Az infrastrukturális projektek végrehajtásával olyan 

fejlesztések valósulhattak meg, amelyeket az ország a saját erejéből csak évek múlva tudott 

volna megoldani, elsősorban az érintett területek periferikus jellege miatt. Ugyanis ahogyan 

már említésre került a szerb területi tervezés egyáltalán nem számol a határ menti 
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területekkel, ehelyett a magterületek azok, amelyekre fejlesztési forrásokat szán a területi 

tervek alapján. 

A fenntarthatóság, mint minden más uniós támogatású programnál, jelen esetben is 

a támogatás odaítélésének egyik alapvető kritériuma. A határ menti projektekben nem 

könnyű mérni azokat az indikátorokat, amelyek a projekt fenntartási időszakában jellemzik 

a határon átívelő hatást. Valamivel egyszerűbben elemezhetők azok a mutatók, amelyek 

adott országon belül mutatják meg a projekt által létrehozott termék hosszú távú 

eredményeit. Az infrastrukturális projektek esetében tisztán ki lehet mutatni a fenntartási 

időn belül azokat az eredményeket, amelyek egy-egy út, vagy folyó menti védvonal 

használatából erednek. Azonban a továbbfejleszthetőséget már nehezebb szavatolni, hiszen 

ha nincs kellő motiváció, anyagi és humánerőforrás, akkor sok esetben a projekt befejeztével 

elhalnak a fejlesztések. Szerencsére több esetben is találunk erre ellenpéldát a vajdasági 

oldalon pl. az Ásotthalom–Királyhalom határátkelő, ahol miután elkészült a határon átvezető 

út, hazai forrásból kiépítették a határátkelőhely infrastruktúráját. Hasonló a helyzet a már 

említett, Szeged–Szőreg és Törökkanizsa közötti kerékpárúttal is, amelyre mindhárom 

kiírásban sikerült forrásokat biztosítani, így folyamatosan épülhetett. 

Mivel elemzésünk tárgya az uniós határon átívelő programok hatása Vajdaság területi 

fejlődésére, így érdemes az összes nem csak infrastrukturális és önkormányzatok által 

megvalósított projektet figyelembe venni illetve megvizsgálni azok földrajzi megoszlását is. 

E tekintetében nem az érintett község vagy város területét, hanem a projektgazdák 

településszintű székhelyét vettem alapul. 
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16. ábra: A nyertes projektek területi megoszlása a projektgazdák székhelye 

szerint. 

 

Forrás: Saját szerkesztés  

Ha nyertes projekteket a projektgazdák székhelye szempontjából vizsgáljuk, 

megállapítható, hogy összesen 43 vajdasági településen oszlanak meg sikeres pályázók. 

Jelentős számú projekt került megvalósításra, így Újvidékről és Szabadkáról, de egészen kis 

településekről is voltak nyertes pályázók, mint amilyen Kavilló és Hajdújárás (lásd a 16. 

ábrát). 

A projektek megvalósításának székhelye szempontjából a két legnagyobb város, 

Újvidék és Szabadka dominál. Az újvidéki pályázók ilyen jelentős túlsúlya elsősorban annak 

köszönhető, hogy főként az infrastrukturális projektek többsége esetében újvidéki székhelyű 

közvállalatok (Vajdasági Utak Közvállalat, Vajdaság Vizei Közvállalat) vagy a tartományi 

adminisztráció titkárságai (Gazdasági, Regionális, Tervezési stb. Titkárság) voltak a 

pályázók, függetlenül attól, hogy a fejlesztések hol valósultak meg a tartomány területén. 

Másfelől, Szabadka esetében a dominancia elsősorban a határ közelségének, a jól kiépült 

határon túli kapcsolatrendszernek és a megfelelő anyagi háttérnek tudható be. Számos olyan 

projekt került végrehajtásra, amelyet szabadkai intézmények vagy maga az önkormányzat 

valósított meg, és amelyeknek valós hatásuk van a területi fejlődésre. 

A többi projekt elsősorban középvárosokhoz kötődik, ezek közül is Törökkanizsa, 

Magyarkanizsa, Nagybecskerek, Versec és Zombor emelkedik ki. Azok a városok, amelyek- 

ahogyan az már fentebb említésre került az elemzések során - hagyományosan jól 
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szerepelnek a határon átívelő programokban. Köszönhetően a határ közelségének, a jó 

partneri viszonyoknak és nem utolsó sorban a hosszú távra tervezett, jól átgondolt fejlesztési 

irányvonalaknak. 

17. ábra: A projektek megoszlása a telelpülések nagysága szerint 2007-2013  

 

Forrás: Saját szerkesztés  

Ha azt vizsgáljuk, hogy a nyertes projektszékhelye határos-e valamely 

partnerországgal (maga a község, nem feltétlenül a település), megállapíthatjuk, hogy a 

projektek mindössze 45%-a esetében való a projektgazda olyan vajdasági községből, amely 

Magyarországgal, Horvátországgal vagy Romániával határos. A projekt megvalósulásának 

helyszíne szerint is csak a nyertes projektek 52%-a valósult meg közvetlenül a határ mentén 

fekvő községben. Ez az eltérés is azt mutatja, hogy számos olyan projekt került 

finanszírozásra az elmúlt években, amelynek a megvalósulási helye nem a pályázó székhelye 

szerinti településen volt. 

 

6.5 Magyar-magyar együttműködés alapján létrejött projektek 

 
A koppenhágai kritériumok és ezek eredményeként a határon átívelő együttműködések 

programdokumentumai előírják a kisebbségek támogatását, mint horizontális célkitűzést, 

viszont a projektek kiválasztása során nincs mód a pozitív diszkriminációra. Tekintettel arra, 

hogy jelentős lélekszámú magyar kisebbség él Vajdaságban, így érdemes megvizsgálni az 

uniós forrásokból származó eszközök felhasználását az anyaországi és a vajdasági magyarok 

együttműködése vonatkozásában. 

A magyar jellegű projektek kiválasztási módszertanának használata során az alábbi 

tényezőket vettem figyelembe: megállapítottam elsődlegesen saját tapasztalatból és a 

Nagyváros

Középváros

Egyéb település
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kapcsolatrendszerből, hogy melyek azok a magyar szervezetek, intézmények, amelyek 

pályázatokat nyertek. Ezek projektjeit vettem figyelembe. Az önkormányzatok esetében a 

többségében magyar lakosságú önkormányzatokat, helyi közösségeket vizsgáltam, 

függetlenül a vezetőség politikai hovatartozásától. 

Röviden összefoglalva az IPA programok előzményét kijelenthető, hogy a Phare 

CBC programban a vajdasági magyar pályázók jelentős sikereket könyvelhettek el, mivel a 

nyertes projektek 37,5%-a magyar jellegű, annak ellenére, hogy a magyar lakosság akkori 

aránya 14%-volt a Vajdaságban. Ezt a sikert úgy sikerült elérni, hogy a kisebbségek 

támogatása, mint horizontális célkitűzés a programba visszaköszönt, viszont a projektek 

kiválasztása során nem volt lehetőség pozitív diszkriminációra. A jó eredménynek több 

kiváltó oka is volt. de a legfontosabb a magyar-magyar kapcsolati rendszer volt, 

visszaköszönt, viszont az, hogy projekt tapasztalattal nem rendelkeztek a vajdasági magyar 

pályázók (Magyar-magyar célok a határmenti együttműködési programokban I, 2006). 

Az Interreg (IIIA) Szomszédsági programokban, amelyek a folytatásai voltak az 

előzőleg említett Phare CBC programoknak, már drasztikus visszaesés következett be a 

vajdasági magyar pályázók sikerességében. 19 projektből összesen 2 kapcsolódott magyar 

jellegű intézményhez, ebből is az egyik önkormányzat volt, a másik pedig egy teljesen 

magyarnak mondható civil szervezet. A visszaesést több tényező okozta, de a legfőbb 

mindezek közül az lehetett, hogy a döntéshozatal már nem csak Magyarországon történt, 

hanem mindkét ország hatóságai részt vettek benne. Az önkormányzatok közül Szabadka 

nagyon gyengén teljesített, az első helyet Zombor vette át. A csökkenésben az is szerepet 

játszhatott, hogy a megváltozott döntéshozatali mechanizmust érzékelve a magyarországi 

pályázók már a vajdasági magyar szereplőkkel szemben inkább a sokkal erősebb tartományi 

vagy más régiós szereplőket preferálták a partnerek kiválasztásának folyamatában (Ricz, 

2011). 

A bemutatott két forrás volt a szerbiai pályázók számára az első, amelyben ha 

partnerségben is, de EU-s forrásokra pályázhattak, s ily módon a szerbiai fél is megtanulhatta 

az EU-s pályázás szabályait, megismerhette a pályázat adta lehetőségeket, de a program 

fontos szerepet játszott a tapasztalatátadásban és a kohéziónövelésben is (Nagy – Ricz – 

Nagy, 2015). 

Az ezt követő IPA programban a magyar-szerb programterületen az első kiírásban a 

magyar jellegű önkormányzatok 6 projekttel képviseltették magukat, amely egyúttal 6 

pályázót is jelent, ugyanez a mutatószám intézmények esetében 5/5, civil szervezetek 
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esetében 10 pályázó, 12 projekt. Ezekből az adatokból világossá válik, hogy a projektek 

30%-át magyarok valósították meg, de ha a projektek költségvetését vizsgáljuk, sajnos 

kijelenthető, hogy csak 15%-át kötötték le a támogatási forrásoknak a magyar pályázók. 

Ugyanezek az adatok a második kiírásban a következőképpen festenek: önkormányzatok 

esetében 3 projekt, 3 pályázó, intézményeknél 2/2, civil szervezetek esetében pedig 13/12. 

A projektek 25%-át magyarok valósították meg, de csak 9,1%-át kötötték le a támogatási 

forrásoknak. A 3. kiírásban tovább folytatódik a tendencia, mivel az adatok azt mutatják, 

hogy az önkormányzatok képviselete 3 projekt 2 pályázó, az intézményeké 2/2, a civil 

szervezeteké 8/9 pályázat/pályázó arányban jelenik meg. A projektek 20%-a magyar jellegű, 

a lekötött összeg tovább csökken, nem haladja meg az összes lekötött összeg 6%-át.  

A román-szerb programterület két kiírásában összesen 3 magyar jellegű projektet 

találunk, 2 önkormányzat, egy civil szervezet pályázott sikeresen, mindkettő székhelye a 

Tisza innenső oldalán van, tehát nem is a bánáti magyarsághoz köthetők a projektek, hanem 

a Tisza mentén tömbben élő nemzettesthez.  

A horvát-szerb programterületen egyáltalán nincs magyar jellegű projekt az első két 

kiírásban, pedig mind a tömb, mind a szórvány magyarság képviseltetve van a 

programterületen (Ricz, 2014).  

Megvizsgálva a projektek költségvetését megállapítható, hogy éves szinten jelentős 

összegeket kötöttek le a vajdasági magyar pályázók. Allokált források éves szinten: 2010-

ben 1,8 millió euró a magyar programterületen, 2011-ben 1,4 millió euró a magyar és a 

román projektekben, míg 2012-ben 0,8 millió euró saját becslés szerint.  

A nyertes projektek többnyire az emberek közötti együttműködések prioritásban 

voltak sikeresek, kisebb mértékben a gazdaságfejlesztési és a képzési prioritásban. Ennek a 

magyarázata, hogy a magyar – magyar projektek elsődlegesen civil együttműködések és 

csak másodsorban önkormányzati projektek, melyek ezekben a prioritásokban válhattak 

támogathatóvá, illetve más prioritásba csak korlátozottan fértek be. Ez a magyarázata annak 

is, hogy a jelentős projektszám ellenére miért kaptak viszonylag kis összegeket – az emberek 

közötti projektek rendszerint a kis projektek közé tartoztak, amelyek keretösszege minden 

kiírás esetében a legkisebb volt.  

Ami a projektek tartalmi vonatkozását illeti, vegyes kép rajzolódik ki széles skálán. 

A legjellemzőbbek az oktatással, tudományos kutatásokkal, fejlesztési tervek készítésével, 

szociális kérdésekkel, gazdaságfejlesztéssel, turizmussal, szabadidősporttal, kulturális, 

hagyományőrző együttműködésekkel és környezetvédelemmel foglalkozó projektek voltak. 
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Ezek közül kiemelkedik az oktatás, ami a magyarság szempontjából elsősorban 

felnőttoktatási projekteket jelentett. E projektekben elsősorban a magyarországi szaktudás 

átadására került sor vajdasági magyar hallgatók számára. A projektek legnagyobb hátránya 

szinte kivétel nélkül az volt, hogy egy komoly képzés után olyan okmányt adtak a 

levizsgázottak kezébe, amelyet egyik országban sem, vagy jó esetben csak Magyarországon 

ismertek el. A képzések egyike sem került akkreditációra, sem a magyarországi, sem a 

szerbiai törvények szerint. Ha Magyarországon jegyzékbe vették, akkor jó esetben is csak 

OKJ-s tanfolyamnak ismerték el. Mindezek ellenére több száz vajdasági fiatal vett részt 

ezeken a képzéseken, amelyek hatása sajnos most érződik. Az Unió által finanszírozott 

képzésen megszerzett oklevéllel olykor Magyarországon vállal munkát a képzést elvégzett 

fiatal, miután megkapta a magyar állampolgárságot. Ez viszont nemzetpolitikai szempontból 

hátrányos, hiszen kiürülnek a határon túli területek. 

Második jelentős csoport a gazdasági és turisztikai együttműködések fejlesztése, 

mely mindhárom szerb-magyar kiírásra jellemző volt. Ezek a projektek elsősorban a 

gazdasági élet szereplői közötti kapcsolatok felvételét, növelését, és a közös fellépéseket 

generálták kisebb-nagyobb sikerrel civil és önkormányzati szervezeti háttérrel. Több projekt 

is foglalkozott a kézműves termékek és a háztáji termékek piacra vitelével, több kiírásban is 

sajnos egymással teljesen párhuzamosan, az erőforrások szétforgácsolásával. A szociális 

szférában voltak még jelentős projektek, amelyeket meg lehet említeni, mint a falu és 

tanyagondnoki hálózat jó tapasztalatainak magyarországi átvétele és a szerbiai rendszer első 

lépéseinek felépítése, amelyet több kiírásban is sikerült finanszírozni. Másik jelentős projekt 

a drogprevenciót és a szenvedélybetegségek megelőzését volt hivatott fejleszteni szoros 

együttműködésben a határ menti övezetben. Negyedik jellemző szegmens, amelyet a 

magyar-magyar projektek átfogtak, a közművélődési és hagyományőrző tevékenységeké. 

Ezek elsősorban közös produkciók létrehozására, egymásnál való vendégszereplésre, főleg 

gyerekek, fiatalok mozgatására, kapcsolatteremtésére irányultak, amelyek során legjobban 

jutott kifejezésre a civil jelleg. Ez egyrészt fontos volt a határon túli magyar szervezet 

finanszírozása szempontjából, másrészt pedig a kapcsolatépítés oldaláról.  

A fenti adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a magyarságot elsődlegesen civil 

pályázó szervezetek képviselik, ebből adódóan túlnyomóan szoft projektek kerültek 

megvalósításra. Összességében kijelenthető, hogy a magyar-szerb programban a magyarság 

a lehetőségeikhez mérten jól kihasználta a fennálló finanszírozási forrásokat és a 

projektjeiket eredményesen végrehajtották, viszont a román programban nem kerültek 



111 

 

kihasználásra a lehetőségek. Főként az önkormányzatok vannak alulprezentálva, és 

Magyarkanizsát kivéve az önkormányzatok aktivitása összességében is gyenge. 

Sajnálatosan folyamatos csökkenő részvétel mutatható ki a magyar programterületen 

is – okai ennek az egyetemek hangsúlyosabb belépése a második körtől, infrastrukturális 

projektek arányának növelése, a nem elég erős pályázók rossz tapasztalatai az első pályázati 

körben, a magyar többségű önkormányzatok folyamatos térvesztése a szerb belpolitikában 

és magában a határon átnyúló programokban, valamint az elbírálás folyamata sem volt 

mindig transzparens.  

A rendelkezésre álló adatbázisok és elérhető információk hiányossága miatt nagyon 

nehéz megállapítani, hogy a projektek megvalósulása milyen konkrét pozitív hatást 

gyakorolt a vajdasági magyarságra. Mégis elfogadhatjuk azt a megállapítást, hogy amely 

projekt hasznos az adott térségnek, az hasznos az ott élő magyarságnak is. Ha például 

megvalósul egy infrastrukturális vagy környezetvédelmi beruházás, akkor az minden 

bizonnyal a helyi magyar közösségek életminőségére is pozitív hatást gyakorol. Ugyanez 

vonatkozik egy olyan képzési, oktatási projektre is, amelyben magyar nemzetiségű tanulni 

vágyók is részt vehetnek. 

A hosszú távú projekthatás minőségét vizsgálva más szintet képviselnek azok a 

projektek, amelyekben a partner szerepét szomszédos országbeli magyar szervezet vagy 

többségi magyar önkormányzat tölti be, illetve amely döntően magyarlakta területen fejti ki 

közvetlen hatását. A forrásfelhasználás szempontjából nem közömbös, hogy a 

menedzsment-feladatokat is magyarok látják el, valamint a konkrét hasznosulás – 

pénzfelhasználás is magyar szervezeteket érint.  

Ha mélységükben vizsgáljuk a megvalósított projekteket, megállapíthatjuk, hogy 

azok elsősorban a vidéki társadalom számára nyújtanak fejlődési lehetőséget, ami a 

vajdasági demográfiai jellemzőkből kiindulva természetes is, és esélyt adnak a magyarság 

felzárkóztatására. A nyertes projektek tevékenységének elemzéséből kiderül, hogy szükség 

van a humánerőforrás-fejlesztésére. Az infrastrukturális projekteken kívül szinte az összes 

projekttípusban van valamilyen képzés, amelyre széles körű igény is mutatkozott az eddigiek 

során. A vajdasági magyarság, és ezen belül elsősorban a vidéki lakosság szaktudáshiánya 

nagyban hátráltatja mind a gazdasági, mind a területi fejlődést. Az eddig lezajlott és az 

előttünk álló programok készítői felismerték ezt, és ezzel meg lehet a későbbi időkre 

alapozni azt a humánerőforrás-hátteret, amelyre építve a magyar nemzettest fejlődése 

kiegyensúlyozottabb lesz a többségi nemzethez viszonyítva. Az Unió nem adja ingyen a 
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fejlesztési forrásait, hanem a későbbiek során megtérülő befektetésnek tekinti őket. A humán 

erőforrásba való befektetés az egyik legjobban megtérülő ágazat, ha a befektető az általa 

kiképzett szakembereket a későbbiekben is hasznosítani tudja, ami jelentős esélyt nyújt az 

adott, ebben az esetben a magyar kisebbség számára. 

A fejlesztési források jó lehetőséget kínálnak a helyi adottságok kihasználására, de 

ezekből jobb esetben is csak az adott helyi közösségek tudnak profitálni. Az elmúlt 

tizenhárom év, amióta uniós fejlesztési források érkeztek a térségbe, megmutatta, hogy 

vannak igazán életképes, a lehetőségekkel élni tudó magyar közösségek, illetve szervezetek, 

amelyek fejlődéséhez nagyban hozzájárulnak a külső források. Az egyes pályázati kiírásokra 

történő túljelentkezés is azt bizonyítja, hogy megvannak azok az alulról jövő 

kezdeményezések, amelyek jól kidolgozott projektekkel és megfelelő infrastruktúrával 

rendelkeznek ahhoz, hogy fel tudják használni a támogatási forrásokat. Ezek között a magyar 

közösségek a számarányukat meghaladó szinten vannak képviselve, elsősorban az 

anyaországból jövő tapasztalatok és hatások átvételének köszönhetően. Az abszorbeálási 

készség még mindig nagyobb, mint a forráskeretek. A fejlesztési célokat nem tudja 

kielégíteni az uniós támogatási keret, nem beszélve arról, hogy Szerbia esetében maga az 

állam nem jelenik meg társfinanszírozóként a projektekben, hanem a pályázóknak kell a 

85%-os támogatás mellé hozzátenni az önrészt. Mivel itt nem profitorientált intézményekről 

van szó, ez sok esetben problematikus, viszont kiszűri azt a réteget, amely nincs felkészülve 

a projektek megvalósítására. 

Ha nagyobb alapossággal elemezzük a vajdasági határszakaszok projektjeit, össze 

lehet hasonlítani a határszakaszok lehetőségeit, teljesítményét és jövőbeni megoldásait. 

Megfigyelhetjük, hogy minden esetben a helyi kezdeményezések és a meglevő lehetőségek 

kihasználásáról van szó, alulról jövő kezdeményezésként, és nem szabad azt sem figyelmen 

kívül hagyni, hogy több esetben magyar-magyar kapcsolat az együttműködés alapja, ami a 

határ menti programok további indukálója lehet. A projektek összefogást eredményeztek, és 

megalapozták a helyi közösségeken belül azokat a lehetőségeket, amelyeket kihasználva már 

az uniós támogatás nélkül is gazdasági fejlődés érhető el. Ha az egyének megerősödnek, 

akkor maga a közösség is erősebbé válik, és további fejlesztések létrehozására lesz képes. 

Az eddigi programok jelentősége abban áll, hogy megmutatják azt az utat, amit az egyes 

szubjektumoknak be kell járniuk a fejlődés érdekében. 

Ez az út viszont a térségben élő és működő más nemzeti közösségek számára is 

példaértékű lehet, hiszen ha látják a fejlődési irányokat, a megvalósult programokat, akkor 
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ők is létrehozzák a fejlesztési csoportjaikat, amelyek a későbbiek során további sikeres 

fejlesztéseket hajtanak végre. 

Az eddig lezajlott határon átívelő programok struktúrái, céljai és a megvalósult 

projektek eredményei alapján a vajdasági magyarság számára még jelentős erőforrások 

allokációjára van szükség ahhoz, hogy az összlakosság szempontjából pozitív eredménye 

legyen a határ menti programoknak. Egyáltalán nem vitatható, hogy az eddig beérkezett 

fejlesztési források megfelelő helyekre kerültek, de ezek csak lokális, egy-egy helyi 

közösség vagy esetben község illetve város szempontjából hoztak eredményeket. A határ 

menti projektek, amelyek elsődleges célja a periferikus területek fejlesztése, illetve a határon 

átívelő kapcsolatok erősítése. Vajdaság esetében megalapozhatják a lehetőséget a 

későbbiekben elérhetővé váló előcsatlakozási alapok támogatásának a minél nagyobb 

lekötésére. A vajdasági magyarságnak ebben nagy szerepe lehet, ha élni tud a kínálkozó 

lehetőségekkel. 

Ha összeadjuk a fent említett magyar-magyar viszonylatban lekötött források 

költségvetését, akkor mintegy 3 millió euró végösszeget kapunk a Phare, Interreg-Cards és 

IPA programokban. Ez az összeg jelentős hozzáadott értéket jelent azokhoz a 

támogatásokhoz, amelyet a magyar állam adott a határon túli magyarság számára ezekben 

az években. Kijelenthető tehát, hogy Magyarország segítségével az uniós források további 

nemzetpolitikai célok megvalósulását is elősegítették.  

 

6.6 A projekteredmények összefoglalása 

 

Ismerve a jogszabályi és tervezéspolitikai hátteret bátran ki lehet jelenteni, hogy az uniós 

határon átívelő támogatási források jelen pillanatban azok, amelyek jelentős külső fejlesztési 

forrásokat vonnak be Vajdaság területi fejlődésébe. Az infrastrukturális projektek 

végrehajtásával olyan fejlesztések valósulhattak meg, amelyeket az ország a saját erejéből 

csak nagyon sok év múlva tudott volna megoldani, elsősorban a perifériás jelleg miatt.  

A határátkelők, a határokra vezető utak, a határ menti utak, a kerékpárutak tervezése 

és építése, a vasutak tervezése, a vízügyi beruházások mind olyan tevékenységek, amelyek 

elsősorban a határ szerbiai oldalán élők számára teszik a mindennapi életet könnyebbé, 

illetve indukálnak további fejlesztéseket. A jó megközelíthetőség, a turisztikai attrakcióként 

használható kerékpárutak tőkebefektetéseket vonzanak a térségbe, amelyek új vállalkozások 

indítását jelentik, amelyek maguktól értetődően új munkahelyek megnyitásával járnak, ami 

a helyi lakosság számára életszínvonal emelkedést jelent. 
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A vízügyi beruházásokat két részre lehet osztani, az egyik az árvizek és belvizek 

elleni védekezés, amely több esetben jelenti a fizikai védelmi rendszerek kiépítését. Ezzel 

növelik az adott térség, valamint a lakosság biztonságát, csökkentik azokat a kockázati 

elemeket, amelyek a fejlődést gátolhatják. Más jellegű projektek azok, amelyek a tiszta és 

biztonságos ivóvízzel való ellátást növelik a térségben. Ezek a fejlesztések is a jövőbeni 

fejlődést hordozzák magukban, ugyanis a lakosság számára olyan kockázati forrásokat 

csökkentenek, amelyek évszázadok óta fennállnak. 

A határ menti fejlesztési terveket előkészítő projektek talán még nagyobb 

jelentőséggel bírnak, mint az infrastrukturális fejlesztések. A tervezés során olyan 

dokumentumok összessége jött létre, amelyeket a közeljövőben elő lehet venni és 

felhasználni őket. Elsősorban ebben az esetben a jövőben megnyíló uniós források 

lekötésében lesz szerepük a terveknek, mivel csak akkor lehet a remélhetőleg egyre bővülő 

fejlesztési forrásokat lehívni, ha megfelelő minőségű és az adott térségre, valamint ágazatra 

kidolgozott fejlesztési tervvel rendelkezünk.  

A gazdasági fejlődést elősegítő projektek elsődleges eredménye, hogy a vajdasági 

vállalkozások megismerték az uniós szabályozási, támogatási gyakorlatot, a specifikus 

működési környezetet és új kapcsolatokat építettek ki a szomszéd országokkal. Ezekkel az 

országokkal a jövőben együttműködve képesek lesznek a működő tőkeberuházásokat a 

térségbe vonzani, ezzel is növelve a régió által kibocsátott összterméket.  

Számos olyan projekt van, amelynek a megvalósulási helye nem a pályázó székhelye 

szerinti településen valósul meg, ilyen például Újvidék. A fejlesztések nem csökkentik a 

hátrányos helyzetű régiók leszakadását, inkább növelik a különbségeket. Láthatjuk, hogy a 

projektek elsősorban a fejlett településeken kerülnek megvalósulásra, így a területi 

különbségek tovább növekednek a csökkenés helyett. A határ menti területek perifériás 

jellege ily módon nem változik annak ellenére, hogy a határ menti programok lényege a 

leszakadás csökkentése. Sok esetben nem érvényesül a határon átívelő hatás, mivel kiterjedt 

a programterület és a legnagyobb forrásokat nem is határ menti városok, települések viszik 

el, hanem a nagy és fejlett települések. Mindenképpen érdemes lenne az irányító 

hatóságoknak átgondolni a programterület csökkentését, amire nincs sok esély. Láthattuk 

már, hogy a szerb területi tervezés egyáltalán nem számol a határ menti területekkel, 

mindenekelőtt a magterületek azok, amelyekre fejlesztési forrásokat szán a területi tervek 

alapján.  Így az uniós programokkal lehetőség nyílik külső segítséget igénybe véve 

fejlesztési programokat megvalósítani.  
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A kistelepülések hátrányos helyzetben vannak, nincs elég erőforrásuk a pályázatok 

lehívására, így ebben az esetben sincs lehetőség a felzárkózásukra. Eme probléma 

megoldására jó példa Temerin és Magyarkanizsa esete. A két településen uniós forrásból 

állították fel a fejlesztési ügynökségeket, amelyek megalakulásuk óta folyamatosan újabb 

forrásokat allokálnak a településekre, amelyet a fent bemutatott adatok is bizonyítanak. 

Amennyiben megvan a kellő lendület, akkor segítségével az infrastrukturális és a személyi 

feltételeket biztosítani lehet és nagyon erős multiplikatív hatást tud elérni, egy-egy fejlesztési 

projekt.  

Mindezek miatt a jövő egyértelműen az uniós finanszírozásban van. Az elmúlt 13 év 

alatt a hazai fejlesztési források sokszorosa került a rendszerbe. Ahhoz viszont, hogy a 

források területileg egyenlőbben kerüljenek elosztásra, a következő programozási 

periódusban jobban kell ügyelni a területi és az ágazati arányosságok megtartására. 

A nyertes projektek térbeli szerkezetét vizsgálva kitűnik, hogy a fejlesztési források 

főleg azon központokban allokálódtak, ahol a pályázási ismeretek nagyobb mértékben 

gyökereznek és ahol a pályázó intézmények, közösségek száma is jóval nagyobb. Ez jól 

látható a támogatások nyertes pályázatainak térbeli megoszlásában egyaránt, ahol egyrészt 

kitűnik a Magyarországhoz illetve Romániához közel eső városi települések dominanciája a 

pályázati források szerkezetében, másrészt viszont jól érzékelhető, hogy éppen a Vajdaság 

fejletlen határ menti községei maradnak ki a nyertes pályázatok soraiból valamennyi 

szomszédsági program esetében. Tény az továbbá, hogy vannak olyan községek, mint 

Hódság, Bács vagy Sid, amelyek visszafogottabban pályáznak Horvátországgal a közelmúlt 

történései miatt. Magyarországgal is óvatosabbak a nyelvi korlátok és kapcsolatrendszer 

hiánya miatt, annak ellenére, hogy lett volna pályázási lehetőségük. Ugyanilyen rossz példa 

Zenta is, amely sem a magyar, sem a román programban nem pályázott eddig még sikeresen. 

Ennek oka egyértelműen a rossz humán erőforrás háttérnek köszönhető.  

A magyar határ mentén a projekt-megvalósításoknak térbeliségét illetően a magyar-

magyar kapcsolatrendszernek volt és van kiemelt szerepe már a kezdettől fogva: sok esetben 

az 1970-1980-as évek során kialakult hivatali kapcsolatoknak (egyetemek, kutatóintézetek), 

de legfőképpen a Szerbiából 1990-es évek során kivándoroltak kapcsolatrendszerének, akik 

jelentős hálózatot építettek ki a két ország között, szinte minden szegmensben.  

Általánosságban véve e projektek elsősorban a vidéki társadalom számára kellenek, 

hogy fejlődési lehetőséget nyújtsanak, ami a vajdasági demográfiai jellemzőkből kiindulva 

természetes is, viszont az elemzések azt mutatják, hogy a projektek jelentős részét a nagy és 
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középvárosokban realizálják. A kutatásból kiderül, hogy nagy szükség van a humán 

erőforrás fejlesztésére. A hard-infrastruktúrális projekteken kívül szinte az összes 

projekttípusban megjelennek a (direkt és indirekt) képzések, amire széles körű igény is 

mutatkozott a végrehajtás során. A vajdasági és ezen belül elsősorban a vidéki szaktudás 

hiánya nagyban hátráltatja mind a gazdasági, mint pedig a területi fejlődést. Az eddig 

lezajlott programok és az előttünk álló pályázatok programozása során felismerték, hogy a 

jövőben olyan humánerőforrás-keret képzésére van lehetőség, amely a kiegyensúlyozottabb 

területi fejlődés hordozója (megvalósítója) lehet.  

Az egyes helyi kompetenciák, lehetőségek kihasználására a fejlesztési források 

igazán jó lehetőséget nyújtanak, de ezekből jó esetben is csak az adott helyi közösség tud 

profitálni. Az elmúlt 13 év során bebizonyosodott, hogy vannak életképes, a lehetőségekkel 

élni tudó közösségek, illetve szervezetek, amelyek fejlődéséhez nagyban hozzájárulnak a 

külső, ez esetben EU-s források. A pályázati kiírásokra történő túljelentkezés is azt 

bizonyítja, hogy vannak alulról jövő kezdeményezések, amelyek jól kidolgozott 

projektekkel és megfelelő infrastruktúrával rendelkeznek ahhoz, hogy fel tudják használni a 

támogatási forrásokat. Ez az út a térségben élő és működő más közösségek számára is 

példaértékű lehet, hiszen ha látják a fejlődési irányokat, a megvalósult programokat, akkor 

ők is létrehozzák a fejlesztési csapataikat, amelyek a későbbiek során további sikeres 

fejlesztéseket hajtanak végre.  

A projektekkel kapcsolatos legsarkalatosabb probléma, az implementáció utáni 

projekt-fenntarthatóság, az elért eredmények multiplikátor hatásának hiánya. A határ menti 

projektekben nem könnyű mérni azokat az indikátorokat, amelyek a projekt fenntarthatósági 

időszakában jellemzik a határon átívelő hatást, de egy fokkal könnyebben lehet elemezni 

azokat a mutatókat, amelyek adott országon belül mutatják meg a projekt által létrehozott 

termék hosszú távú eredményeit. Míg az infrastrukturális projektek fenntarthatósága 

könnyen követhető és mérhető, addig a szoft projektek kohézió és fejlődést generáló, 

tovagyűrűző hatása átláthatatlan, esetenként azok nem képviselnek hosszú távú 

eredményeket. A munkám nem kíván az egyes projektek eredményeire részletesen kitérni, 

azok fenntarthatóságát és hálózat-generáló hatását a lekérdezés során szerzett információk 

alapján kíséreltem meg körüljárni.  

A nyertes szervezetek számára a fenntarthatóság az elsődleges tényező, hiszen sok 

esetben az egyes projektek keretében a saját alapvető céljaik eléréséhez szükséges 

tevékenységeket finanszírozták és építettek ki olyan rendszereket, amelyek a hosszú távú 
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munkájukhoz elengedhetetlenek. Szinte minden esetben kódolva van a rendszerben a 

fenntarthatóság, a kérdés az, hogy a jövőbeni körülmények ehhez meglesznek-e. 

Nehezebb a fenntarthatóságot garantálni, hiszen ha nincs kellő motiváció és anyagi, 

valamint humán erőforrás, akkor sok esetben elhalnak a projekt befejeztével a fejlesztések. 

Itt elsősorban a kutatási és tervezési feladatokra gondolok, mert azok továbbviteléhez 

megfelelő hatáskörök és források szükségesek, amelyek sok esetben csak korlátozottan 

állnak rendelkezésre. A veszélyek között továbbá megemlíthető a projektek végrehajtásához 

szükséges önerő és előfinanszírozás hiánya, valamint sok esetben a projekt végrehajtásához 

szükséges szaktudás kezdetlegessége. 

A vizsgált, támogatott projektek hozzávetőlegesen 50%-ban volt bizonyítható azok 

fenntarthatósága, melyek immanens hatása középtávon valósult meg. A határ menti régió 

fejlesztését előmozdító együttműködési hálózatok kialakulása azon fejlesztést generáló 

intézmények aktív tevékenységének eredménye, amelyek maguk is valamely uniós program 

támogatása útján jöttek létre. Jelen projektek alapján többpólusú (aktív) és egypólusú 

(passzív) hálózatosodásról beszélhetünk. Az első esetben a projektbefejezést követő 

időszakban új partnerek kapcsolódnak a projekttéma további kibontakoztatása és 

tökéletesítése érdekében a vezető partnerhez, s ennek során folyamatosan bővül az érdekelt 

intézmények, önkormányzatok, civil szerveződések köre, mélyül a kapcsolatrendszer, ami a 

mikro-, vagy makro térség fejlődését hordozza magában (Nagy I. - Ricz - Nagy. M.). Ez a 

tény bizonyíthatja a projekt fenntarthatóságának sikerét. A hálózat elemei egymás között is, 

sőt, függetlenül a projekt partnerintézményeitől egymással is kapcsolatba kerülnek új 

kapcsolatokat és fejlesztést generálva. Ezen hálózatok egyik változata az egyoldalú hálózat, 

amikor az csak az egyik ország területén valósul meg külföldi partner-együttműködés 

(jelentősebb kohézióformáló erő nincs, vagy csak eseti) nélkül, de markáns hálózatépítő 

erővel országon belül. A hálózattípus egyszerűbb változata az egyközpontú hálózat, amikor 

a támogatást elnyert intézmény (pályázó) maga köré gyűjtve az új partnereket, érdeklődőket, 

a támogatott tevékenység magvát képezi, s innen indulnak az új fejlesztési ötletek és azok 

megvalósítása. 

A három határszakasz projektjeinek mélyfúrás-szerű elemzése estén, 

összehasonlíthatóak a magyar, a horvát és a román határszakasz lehetőségei, teljesítménye 

és a jövőbeni megoldásaik. Megfigyelhetjük, hogy minden esetben a helyi kezdeményezések 

és a meglevő lehetőségek kihasználásáról van szó alulról jövő kezdeményezésként. Azt sem 

szabad figyelmen kívül hagyni, hogy több esetben magyar–magyar kapcsolatról van szó, 
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tehát a három országban élő magyar nemzetiségű emberek közötti együttműködésről, ami a 

határ menti programok indukálója lehet. A két nagyobb program (magyar és román) 

területileg jól kiegészíti egymást, mivel a magyar-szerb programterület nyertes projektjei 

jellemzően a közvetlenül az északi határ menti sávot fedik le, a román projektek pedig a 

Tisza mentét és a Bánságot. Ezek mellett a horvát program mind területét, mind 

költségvetését figyelembe véve csak kiegészítő lehet. E projektekben is fellelhető a 

humánerőforrás-fejlesztés, ami a helyi kezdeményezések számára elsődleges, hiszen így 

tudnak egy önmagában is fenntartható és önműködő rendszert kialakítani a későbbi források 

bevonásához. Nem szükséges külső segítséget bevonni, ami megnehezíti a fejlesztési 

folyamatokat. 

A projektek vizsgálatát summázva megállapítható, hogy azok sok esetben 

összefogást eredményeztek, és megalapozták a helyi közösségeken belül azokat a 

lehetőségeket, amelyeket kihasználva további fejlesztési források hívhatók le. Mindhárom 

programterület esetében, többek között az egyéni vállalkozások erősítése is célként merült 

fel a másik ország potenciáljainak kihasználásával. Ha az egyéni vállalkozások 

megerősödnek, akkor maga a közösség is erősebbé válik, és további fejlesztések 

létrehozására lesz képes. Az eddigi programok jelentősége abban áll, hogy megmutatják azt 

az utat, amit az egyes szubjektumoknak be kell járniuk a fejlődés érdekében. 

A határ menti projektek, amelyek elsődleges célja a perifériális területek fejlesztése, 

a határon átívelő kapcsolatok erősítése, Szerbia esetében megalapozzák a lehetőséget a 

későbbiekben elérhetővé váló előcsatlakozási alapok támogatásának a minél nagyobb 

lekötésére, amiben a vajdasági magyarságnak nagy szerepe lehet, ha élni tud a felkínált 

lehetőségekkel. 

A határ menti uniós finanszírozású programok jelentős hatással voltak azokra a 

pályázó szervezetekre, amelyek élni tudtak a lehetőséggel. Sajnos ez kevés szervezetre volt 

jellemző. A projektek olyan fejlesztéseket eredményeztek, amelyek a szervezetek kitörését 

segíthetik elő a perifériális helyzetből. A projektek sikeres végrehajtása megmutatja, hogy 

melyek az életképes közösségek, és projektötletek, amelyeket a későbbiekben tovább lehet 

fejleszteni. A megvalósított fejlesztések jó példával szolgálnak mások számára – igen is lehet 

uniós forrásokat bevonni Vajdaság fejlesztésébe. A határon átívelő programok viszonylag 

kockázatmentes felkészülési lehetőséget nyújtanak a jövőbeni uniós források fogadására, így 

kialakul egy szakmai réteg, amelynek megfelelő tapasztalata lesz, és a későbbiekben is végre 

tudja hajtani a jelentkező projektfeladatokat. 
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A mindennapi gyakorlat és az interjúalanyok is rámutattak arra a nehézségre, hogy a 

két ország irányító hatósága egyes, a projektek lebonyolítása szempontjából kulcsfontosságú 

kérdésekben eltérően értelmezte a szabályzatok bizonyos pontjait. Ez különösen a 

közbeszerzési eljárásoknál jelentett gondot, ezért nagyon fontos lenne, hogy egységes 

szabályozást és eljárást vezessenek be erre vonatkozóan, illetve hogy a szerbiai 

törvényhozók ne nehezítsék meg a vajdasági pályázók helyzetét a közbeszerzésekre 

vonatkozó külön szabályokkal. Ez a felvetés összefügg azzal a kérdéskörrel is, amely utal 

arra, hogy javítani kellene a határon átnyúló együttműködési programok általános 

megítélését a szerbiai pályázó- közvéleményben. A 2016-os júniusi felmérés szerint a 

szerbiai lakosság 71%-a egyáltalán nem hallott még az Európai Unió által finanszírozott 

projektekről (Evropska orijentacija gradjana Srbije). Sokkal kisebb azoknak a köre, akik 

értik a programok lényegét és felismerik azok fontosságát. A vajdasági pályázóknak is 

sokkal több akadályt kell leküzdeniük egy-egy projekt sikeres megvalósításához. Ilyen 

akadályt jelent például a szerbiai közintézményekben bevezetett létszámstop  (Uredba o 

postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod 

korisnika javnih sredstava, Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 113/2013, 21/2014, 

66/2014, 118/2014, 22/2015 i 59/2015), amely miatt az önkormányzatok kénytelenek a 

meglévő foglalkoztatottjaikkal végrehajtani a projekteket, akik viszont nem mindig 

kompetensek és nem is kellően motiváltak erre a munkára, az egyéb munkafeladataik 

mellett, amely állítást megerősítettek az önkormányzati felelősökkel készített interjúk is. 

A nemzetközi forrásokból származó fejlesztési támogatások felhasználása terén a 

vajdasági pályázók az elmúlt években jelentős tapasztalatra tettek szert, de számos 

nehézséggel is szembesültek: a nem megfelelő részletességgel és minőségben kidolgozott 

stratégiai keretekből eredő hiányosságokkal; a városrendezési és egyéb építészeti 

tervdokumentációk hiányával az infrastrukturális beruházások esetében; a nem rendezett 

vagyonjogi helyzetből adódó problémákkal; az előfinanszírozás és az önrész biztosításának 

nehézségeivel, valamint a megfelelő adminisztratív háttér és humánerőforrás hiányával. 
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7. A projekt eredmények és az egyes községek fejlettsége közötti 

kapcsolat  

Ahhoz, hogy ki tudjuk mutatni az uniós programok hatását a területi fejlődésre ismerni kell 

azon társadalmi, gazdasági, politikai és ezek eredményeként megvalósuló fejlődési 

folyamatokat, amelyek végbemennek a Vajdaságban. A területi folyamatok bemutatására a 

legmegfelelőbb eszköz a statisztikai adatok összehasonlítása, elemzése. Ebben a fejezetben 

bemutatom, hogy a vizsgált időszakban milyen változásokon ment keresztül a térség 

fejlettségi szempontból, ahhoz, hogy megfelelő földrajzi keretbe tudjam helyezni a 

tartományt viszonyait, röviden összefoglalom Szerbia regionális fejlődésének viszonyait is. 

 

7.1 A régiók és községek fejlettsége Szerbiában és a Vajdaságban 

 
Egy adott államban függetlenül annak nagyságától, a régió egy lehatárolt területet jelent. 

Ennek a területnek egyrészről vannak jellemzői, amelyek hasonlóak az adott állam 

sajátosságaihoz, másrészt viszont specifikus (regionális) sajátosságai alapján külön területi 

egységként választhatók ki (Čehulić Vukadinović L. - Aulić Lj., 2012). Pajvančić (2009) a 

regionalizációt, mint az államszervezés egy külön formáját definiálja, ami a hatalom 

vertikális megosztását jelenti, amelyekben a helyi önkormányzatok mellett regionális területi 

egységeket alkotnak, mint a decentralizáció és a hatalomszervezés sajátos területi formáit. 

Szerbiai szinten a NUTS régiók kialakítása hosszas vita után valósult csak meg. A szerb 

regionális politika intézményesülése 2007-ben kezdődött el, a Szerb Köztársaság Regionális 

Fejlesztési Stratégiája 2007–2012, az első regionális fejlesztésekkel kapcsolatos 

dokumentum, amely az ország regionális fejlesztési prioritásait határozta meg (Takács, 

2012). A regionális fejlesztések ágazatpolitikai jogi hátterét a regionális fejlesztési törvény 

teremtette meg 2009-ben, majd kormányrendelet formájában megtörtént a régiók kialakítása 

2009-ben és 2010-ben, kizárólag uniós elvárásra. A Regionális Fejlesztési Törvény és a 

Statisztikai területi egységek nómenklatúráját meghatározó kormányrendelet (Uredba o 

nomenklaturi statističkih teritorijalnih jedinica, Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 

109/2009 és 46/2010) értelmében a Szerb Köztársaság két NUTS 1 régióra tagolódik: Észak-

Szerbiára és Dél-Szerbiára. Észak-Szerbiát két NUTS 2 régió alkotja: Vajdaság régió és 

Belgrád régió, míg Dél-Szerbia szintén két NUTS 2 régióra tagolódik: Sumadia- és Nyugat-

Szerbia régióra és Dél- és Kelet-Szerbia régióra, azzal, hogy a törvény szerint Koszovó és 

Metóhia szintén NUTS 2 régióként szerepel,  figyelmen kívül hagyva Koszovó 2008 elején 

egyoldalúan kikiáltott függetlenségét (Radulović, 2012). A Szerb Köztársaság területén 30 
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NUTS 3 régió került lehatárolásra (körzetek/térségek). A körzetek/térségek funkcionális 

területi egységek, a tervezés és regionális fejlesztéspolitika végrehajtásának hordozói 

(Tripković, 2009). A NUTS 3 régiótól alacsonyabb szintek a LAU 1, amely a községeket 

jelenti és a LAU 2, amely alatt a települési szintet értjük. (18. ábra). 

 

18. ábra: Szerbia statisztikai tervezési régiói 

 

Forrás: Saját szerkesztés  Opštine i Regioni 2015 alapján  
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A kutatás során használt módszertan alapja azon mérőszámok összessége, amelyek 

meghatározzák az egyes régiók és községek fejlettségi szintjét. A szerbiai régiók 

fejlettségét az egy főre jutó bruttó hazai termék nagyságával határozzák meg.  

19. ábra: Szerbia egy főre jutó GDP-je (euró)  

 

Forrás: Saját szerkesztés a Szerb Statisztikai Intézet adatai alapján  

Ez alapján a régiók fejlettek vagy fejletlenek lehetnek. A fejlett régiókban az egy főre 

jutó bruttó hazai termék a köztársasági átlag felett alakul, míg a fejletlen régiókban a 

köztársasági átlag alatt. Szerbiában Belgrád régió és Vajdaság régió számítanak fejlettnek, 

míg Sumadia- és Nyugat-Szerbia régió és Dél- és Kelet-Szerbia régió fejletlennek.  

 

20. ábra Szerbia régiói a GDP megoszlása szerint 2013-ban  

 
Forrás: Saját szerkesztés a Szerb Statisztikai Intézet adatai alapján  
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A 20. ábra Szerbia fejlett és fejletlen régiói közötti eltérést szemlélteti. Belgrád régió 

és Dél- és Kelet-Szerbia régió szembeállításával érzékeltethetjük az extrém különbséget. De 

a fejlettségbeli eltérést érzékelhetjük a munkanélküliségi rátán keresztül is: a Belgrád 

régióban 17,3%, a Vajdaság régióban 16 százalék, Sumadiában- és Nyugat-Szerbiában 

15,6%, Dél- és Kelet-Szerbia régióban viszont 20,3% a munkanélküliség (Szügyi – Takács 

– Ricz, 2016). Regionális bontásban a jövedelem szintben szintén eltérések állapíthatók meg: 

Belgrádban a legmagasabbak a jövedelmek, míg a legalacsonyabbak Sumadia- és Nyugat-

Szerbia régióban. A statisztikai adatok elemzése alátámasztja azt, hogy Belgrád régió a 

legfejlettebb Szerbiában, s ezt a Vajdaság régió követi (Program razvoja AP Vojvodine 

2014-2020). 

A keleti határ mentén egyre több a leszakadóban lévő, leromló térség, a déli régiókra 

pedig a fejletlenség, az egyoldalú gazdaságszerkezet, a feldolgozóipar leépülése és a 

növekvő szociális problémák a jellemzőek (Regionalni Bruto Domaći Proizvod 2011-2012).  

A községek fejlettségi szintjét alap (a jövedelmek és nyugdíjak összessége az adott 

önkormányzat területén és a költségvetési jövedelem, kivéve a más kormányzati szervektől 

származó költségvetési bevétel összessége) és korrekciós mutatók (demográfiai 

növekedés/csökkenés, munkanélküliségi ráta, a lakosság iskolai végzettsége) alapján 

határozta meg 2014-ig a szerb kormány rendelet útján. 2014-óta nem került meghatározásra, 

azóta minden állami szerv ezt az utolsó hivatalos fejlettséget bemutató rangsort használja 

(Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave 

za 2014. godinu, Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 104/2014). 

A községeket fejlettségük szerint öt csoportba sorolható: 

1. csoport – önkormányzatok, melyek fejlettségi szintje a meghaladja köztársasági 

áltagot  

2. csoport – önkormányzatok, melyek fejlettségi szintje a köztársasági átlag 80–100%-a 

között alakul 

3. csoport – önkormányzatok, melyek fejlettségi szintje a köztársasági átlag 60–80%-a 

között alakul 

4. csoport – önkormányzatok, melyek fejlettségi szintje a köztárasági átlag 60%-a alatti 

5. csoport – önkormányzatok, melyek fejlettségi szintje a köztárasági átlag 50%-a alatt 

van 

Fejletlen községek főként a déli területeken és a keleti határ mentén találhatók, de 

egyre több fejletlen község van Vajdaság déli, délkeleti részén is. A szegénység tekintetében 
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szintén extrém eltérés tapasztalható a fejlett és a fejletlen régiók között: a fejlett területeken 

a szegénységnek csupán 8,5 százaléka él, míg 18,7 százalékuk található a fejletlen – rurális 

területeken.  

Meghatározható három fejlődési tengely:  

- Az észak-déli irányú fejlődési tengely domináns az ország területén, 

- kirajzolódik még a timoki fejlődési tengely és a 

- Nyugat-Morava fejlődési tengely is.  

A fejlettség kérdésének vizsgálatakor nem feledkezhetünk meg a leromlott vagy 

speciális fejlesztési igényű térségekről. Ezek főként a valamikori ipari központokat és az 

egykori bányavidékeket foglalják magukba. Ezen területek visszafejlődését, lepusztulását 

főként a gazdaság visszaesése, az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező munkaerő 

feleslegessé válása, a technológiai felkészületlenség, a tőke kivonása eredményezték. A 

leromló állapotba került községek gazdasági, szervezeti és egyre súlyosbodó szociális 

problémákkal küzdenek (Szügyi – Takács – Ricz, 2016).  

A régiók közötti fejlettségbeli eltérések elmélyülését a lakosság demográfiai 

szerkezetében végbemenő változások kísérték. Az agrárnépesség aránya lecsökkent, a 

rurális területekről a városi területekre vándorolt a lakosság. Ezt a folyamatot azonban nem 

minden esetben tudták kezelni az érintett urbánus térségek, így egyes városok nélkülözik a 

megnövekedett lakosság ellátásához szükséges infrastruktúrát és ennek hiányában 

igyekeznek funkciójukat ellátni. Szerbia gazdasága két nagyváros környékén 

koncentrálódik: Belgrádban és Újvidéken, valamint azok vonzáskörzetében. Szerbiára 

jellemző a regionalizációtól való félelem, a nemzetállam integritásának védelme, az állam 

következetlen fellépése a decentralizáció megvalósításában (Komšić, 2009). Amennyiben 

az önálló regionális politika kormányzati körökben nem talál támogatásra, ha a 

területfejlesztés intézményrendszere fejletlen és megoldatlan (hiányos), a területi 

közigazgatás, a terület- és regionális fejlesztés akadályokba ütközik (Horváth, 2006).  

A Vajdaság fejlettségét a munka első részében már bemutattam. Az egyes községek 

fejlettségi mutatói, a fő viszonyítási alapjai a munkámnak. Célom annak vizsgálata, hogy a 

határon átívelő projektek által felhasznált fejlesztési források, milyen területfejlesztési 

eredményeket hoztak, elsősorban a leszakadt, vagy leszakadó félben lévő községek és az 

egyes községek közötti fejlődésbeli különbségek megszüntetése szempontjából. A szerb 

közigazgatási rendszerben, a község (vagy város) a LAU 1 szintnek felel meg, amely egy 

nagyobb várost és annak a vonzáskörzetében lévő kisebb településeket jelent. A törvény 
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szerint (Zakon o lokalnoj samoupravi, Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 129/2007 és 

83/2014) azon községek kaphatnak városi rangot, amelyek gazdasági, adminisztratív, 

földrajzi és kulturális központjai egy adott régiónak és 100.000-nél több lakosuk van. A 

községi cím mind hatásköri, mind pedig pénzügyi szempontból hátrányosabb, mintha 

városról lenne szó. A munka szempontjából az, hogy városról vagy községről beszélünk, a 

területi besorolást nem befolyásolja, csak a fejlettség szempontjából releváns.  

A 2014-es besorolás alapján, mivel azóta nem történt újabb minősítés, Vajdaság 

községei/városai, az alábbi fejlettségi kategóriákba kerültek besorolásra:  

Köztársasági átlag feletti fejlettségűek: 

- Szabadka, Újvidék, Magyarkanizsa, Zenta, Versec, Verbász, Pancsova, Palánka, 

Pecsince, Ópázova, Belcsény.  

Köztársasági átlag 80-100%-a közötti fejlettségűek:  

- Apatin, Nagybecskerek, Ada, Topolya, Óbecse, Karlóca, Nagykikinda, Ruma, 

Zombor, Mitrovica, Temerin, Petrőc, Indjija, Kúla, Törökkanizsa, 

Köztársasági átlag 60-80 %-a között található a fejlettségük:  

- Alibunár, Bács, Fehértemplom, Kishegyes, Törökbecse, Hódság, Szenttamás, 

Magyarcsernye, Zsablya, Ürög, Antalfalva, Kevevára, Szécsány, Titel, Csóka, 

Zichyfalva, Sid, Begaszentgyörgy.  

Köztársasági átlag 60 %-a alatt van a fejlettségük: 

 Ópáva 

A fenti felsorolásban azon városokat (Szabadka, Versec, Pancsova, Nagybecskerek, 

Nagykikinda, Zombor) és községeket (Magyarkanizsa, Topolya, Temerin, Törökkanizsa) 

emeltem ki, amelyeket a későbbiekben részletesen vizsgálok. 

Valamennyi vajdasági községet/város négy csoportba osztottam be az alapján, hogy 

milyen szintű abszorpciós készséggel rendelkeznek a határon átnyúló források lehívásának 

tekintetében. Az első kategóriába, a magas abszorpciós készséggel rendelkező települések 

közé kerültek azok, amelyek 4-nél több projektet valósítottak meg, a közepes abszorpciós 

készségű csoportba tartoznak a 2-3 projektet megvalósító települések, az 1 projektet 

megvalósító községek a gyenge abszorpciós készségű csoportba kerültek, míg 

értelemszerűen a fennmaradó megvalósított projekt nélküli települések kerültek az utolsó 

projekt abszorpciós készség nélküli csoportba, melyet a 12. sz. táblázat szemléltet.  
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12. táblázat, Az egyes vajdasági községek projekt abszorpciós készsége 

Magas projekt abszorpciós készség  Magyarkanizsa, Törökkanizsa, 

Nagybecskerek, Újvidék, Pancsova, 

Szabadka, Topolya, Temerin, Versec, 

Nagykikinda, Zombor 

Közepes projekt abszorpciós készség  Ada, Fehértemplom, Kishegyes, Alibunár, 

Bács, Petrőc, Csóka, Törökbecse, 

Zichyfalva 

Gyenge projekt abszorpciós készég Apatin, Palánka, Óbecse, Kúla, 

Magyarcsernye, Hódság, Ópáva, Ruma, 

Szenttamás, Verbász, Begaszentgyörgy 

Projekt abszorpciós készség nélkül Belcsény, Inđija, Ürög, Antalfalva, 

Kevevára, Pecsince, Zenta, Szécsány, 

Mitrovica, Karlóca, Ópazova, Sid, Titel, 

Zsablya  

Forrás: Saját szerkesztés  

Amennyiben idődimenzióba helyezzük ezen közigazgatási egységek fejlettségi 

szintjét, akkor megállapíthatjuk, hogy jelentős mozgás nem volt az egyes önkormányzatok 

fejlettségi szintjei között, amelyeket a 21. ábra mutat be. A legmagasabb 4-es szám jelenti a 

legfejlettebb kategóriát, majd pedig értelemszerűen egy-egy kategóriával csökkennek a 

fejlettségi mutatók. A mutatók forrásai az egyes kormányrendeletek, amelyek 2014-ig 

évenként meghatározták a községek fejlettségi szintjét. A rendelkezésre álló adatok alapján 

2010 és 2014 között tudtam meghatározni az egyes községek/városok mozgását a kategóriák 

között, ami jól szemlélteti azt, hogy milyen trend bontakozik ki egy-egy vizsgált térség 

fejlődésében. Az időintervallum szorosan kapcsolódik a projektek megvalósítási 

időszakához, így bemutatható az, hogy milyen összefüggések vannak a projektek 

lehívásában és sikeres megvalósításában, valamint a területi fejlődésben. Minden mutatót 

csak a magas abszorpciós készséggel rendelkező községek/városok esetében vizsgáltam. 

Újvidéket, mint a tartományi székvárost, és jóval nagyobb fejlettségű, és lakosságszámú 

települést nem vettem figyelembe a vizsgálat során, mert az előzetes szimulációk alapján 

eltérő fejlettségét prezentáló mutatói miatt jelentősen torzította volna a mintát.  

Megállapítható továbbá, hogy a 2010 és 2014 közötti állami fejlettségi besorolás 

alapján nem mutatható ki szignifikáns fejlődés, sőt alapvetően visszaesés mutatkozik egyes, 

főleg kisebb nagyságrendű községek fejlettségében. Egyedül Törökkanizsa volt az, amely 

vissza tudta magát küzdeni a második kategóriába, miután visszaesett a harmadikba. A 

nagyvárosok (Pancsova, Szabadka, Versec) tartják legmagasabb fejlettségi szintjüket, és 

Nagybecskerek annak ellenére, hogy folyamatosan csökken a munkanélküliek száma (27. 

ábra) mégis a második legfejlettebb csoportba esett vissza 2014-re, ugyanúgy, ahogy 
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Zombor is, miután visszaesett már nem tudott visszakapaszkodni a legfejlettebbek 

csoportjába. Magyarkanizsa az egyetlen olyan kisváros, amely pozícióját folyamatosan tartja 

a legfejlettebbek csoportjában. Összevetve ezt a fejlettségi mutató aggregátumot az uniós 

források abszorpciójával kijelenthető, hogy nem látható összefüggés az egyes községek 

fejlődése és a megvalósított projektek nagyságrendje között, mivel az esetek felében nem 

hogy nőtt volna, hanem csökkent a fejlettségi mutató, valamint szintén az esetek felében 

eleve a legfejlettebb csoportba tartozott a vizsgált település. Egyedüli fejlődés Törökkanizsa 

esetében mutatható ki, amely 2011-be visszaesett a harmadik kategóriába, majd egy évre rá 

visszaküzdötte magát a másodikba, amelynek a nagyszámú nyertes projekt lehet az indukáló 

tényezője.  

21. ábra:Községek/városok fejlettsége a hivatalos besorolás alapján 

 

Forrás: Saját szerkesztés a hivatalos besorolási rendeletek alapján  

A községek/városok fejlettségének meghatározására szintén az önkormányzati 

egységek költségvetéseinek bevételi és kiadási oldalát jellemző mutatókat használtam. Ezek 

jól szemléltetik, hogy milyen fejlettségű az adott település, mivel a bevétel nagy részét a 

helyi adók, a személyi jövedelemadó, és a közintézmények (óvodák, iskolák, egészségügyi 

és szociális intézmények, stb.) fenntartására átutalt köztársasági és tartományi 

adminisztráció transzfer eszközei képezik (Zakon o finansiranju lokalne samuprave, Szerb 

Köztársaság Hivatalos Közlönye, 95/2015). A kiadási oldal megmutatja, hogy az adott 

község milyen jellegű, megszorító vagy fejlesztési költségvetést tudott összeállítani egy-egy 

periódusra. Ennek alapján meg tudjuk állapítani fejlettségének a szintjét, illetve idősorokra 

vetítve a kibontakozó trendeket. Mindkét mutató esetén jól definiálható trend mutatkozik 

meg, mégpedig a 2012-ig növekvő bevétel és kiadás viszonylatában, amely trend 2013-ra 
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megfordul és csökkenést mutat. Kifejezett ez a trendforduló az előző 21. számú. táblázatban 

bemutatott a legmagasabb fejlettségi csoportba sorolt községek között. Míg a fejletlenebb 

községek tartani tudták a költségvetésük színvonalát, vagy kis mértékben növelték is azt, 

ami közvetlen kapcsolatban lehet az uniós források felhasználásával, Törökkanizsa, Temerin 

és Topolya valamint 2012-ig Magyarkanizsa és Nagykikinda esetében, a városok Szabadka, 

Pancsova és Nagybecskerek gyors növekedését nem lehet csak a projektek megvalósításának 

köszönni (22, 23 ábra). Ezen adatok forrásai a Szerb Statisztikai Intézet által évente kiadott 

Községek és Régiók című kézikönyv, az intézet statisztikai évkönyve valamint statisztikai 

kézikönyve a 2008-tól 2016-ig terjedő időszakra. (Opštine i regioni u republici 

Srbiji,Statistički godišnjak, Statistički kalendar Srbije) 

22. ábra: Az egyes községek költségvetésének bevételi oldala 

:  

Forrás: Saját szerkesztés a Szerb Statisztikai Intézet adatai alapján  
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23. ábra: Az egyes községek költségvetésének kiadási oldala 

 

Forrás: Saját szerkesztés a Szerb Statisztikai Intézet adatai alapján 

Meglátásom szerint az adott területi egység fejlettségét jól mutatja az adott 

periódusban elvégzett építőipari beruházások volumene (24. ábra). Erre a mutatóra szintén 

megfelelő adatsorok találhatók a Szerb Statisztikai Intézet publikációiban, így ezeket is 

használtam a fejlettségi szint meghatározásához. Ez a mutató magába foglalja mindazon 

építőipari beruházásokat, amelyeket a magán- és a közszféra az adott évben aktivált a 

gazdasági és lakóingatlanok tekintetében. A mutató tekintetében, ahogy a következő a 

beruházások vizsgálata esetében is Pancsova kiemelkedik a többi város közül. 2011-12-ben 

történt meg a NIS-Gaspromneft Kőolajipari Vállalat, olajfinomítójának a teljes felújítása, 

így ebben az időszakban Pancsova kiemelkedő eredményeket produkált. A minta tisztán 

mutatja, azt, hogy ez csak egyszeri beruházás volt, mivel utána az építőipari beruházások 

volumene visszaesett az előző évek szintjéhez hasonlóra. Ami a többi város építőipari 

beruházásait (24. ábra) illeti, kis oszcillációkkal azonos szinten voltak a vizsgált időszakban, 

minimális növekedés 2014-ben tapasztalható.  
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24. ábra: Építőipari beruházások volumene 

 

Forrás: Saját szerkesztés a Szerb Statisztikai Intézetadatai alapján  

Hasonlóképpen meg tudjuk becsülni egy-egy térség fejlettségének változását, ha az 

aktivált gazdasági beruházásokat vizsgáljuk meg (25. ábra). Ez a mutató a felépített 

gazdasági célú objektumok, és a termelésbe állított hazai valamint külföldről beszerzett 

technológiai berendezések értékét aggregálja. A mutatót vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 

Pancsova az előzőekben említett beruházás miatt mind 2011-ben, mind 2012-ben, amikor a 

technológia aktiválására került sor kiemelkedik a mintából. Hasonlóképpen az építőipari 

beruházásokhoz az összes beruházás is, hozzávetőlegesen hasonló volumenű az egyes 

községekben, a trendvonalon megfigyelhető egy csökkenő irány 2009 után, majd pedig 2011 

után egy kissé hektikus emelkedő fázis következik. Mindkét mutatóhoz hozzájárulhatnak az 

Unió által finanszírozott infrastrukturális beruházások, de inkább az összesített eredményben 

a fejlettség növekedésében látom a szerepüket. 

  

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Topolya

Szabadka

Nagybecskerek

Magyarkanizsa

Nagykikinda

Törökkanizsa

Versec

Pancsova

Zombor

Temerin



131 

 

25. ábra: Aktivált beruházások, 2009-2014 

 

Forrás: Saját szerkesztés a Szerb Statisztikai Intézet adatai alapján  

Ha a munkaerőpiacot vizsgáljuk, akkor két olyan mutatót érdemes figyelembe venni 

a fejlettség meghatározására, amelyet alapmutatók határoznak meg. Ezek az állandó 

munkaviszonyban lévő alkalmazottak száma (26. ábra) és a tartós munkanélküliek száma 

(27. ábra). Mindkettő jól mutatja a gazdasági mozgások trendjeit. Elméletileg a két 

mutatónak egymással szoros összefüggésben kellene lennie, ahogyan változik a 

munkaviszonyban lévők száma, hasonló nagyságrenddel kellene változnia ellenkező 

előjellel a munkanélküliek számának is. Ez ebben az esetben nem teljesen van így. Kevés 

kivétellel (Nagybecskerek) egy parallel folyamatnak vagyunk a szemtanúi, csökken a 

foglalkoztatottak száma, és ezzel egyidejűleg csökken a munkanélküliek száma is. Nem 

feladata ennek a disszertációnak a munkaerő piaci folyamatok vizsgálata, de megállapítható, 

hogy 2010-ben van a trendforduló, mert addig hozzávetőlegesen a piaci törvények alapján 

történtek a változások. Ezt követően megkezdődött a párhuzamosság, amelynek kiváltó oka, 

a gazdasági válság, a nyitottabb határokat eredményező uniós csatlakozási folyamat, 

valamint magyar kisebbség számára megadott kettős állampolgárság által gerjesztett 

kivándorlási hullám, mely 2014-re érte el a tetőfokát. Ezt az adatok is teljes körűen 

bizonyítják, hiszen a foglalkoztatás színvonala mellett a munkanélküliség jelentősen 
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csökkent, kivált a nagyobb településeken (Pancsova, Szabadka, Nagybecskerek, Zombor, 

Nagykikinda).  

26. ábra: Alkalmazottak száma és azok változása községenként 

 

Forrás: Saját szerkesztés a Szerb Statisztikai Intézet adatai alapján  
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27. ábra: Munkanélküliek száma és azok változása községenként  

 

Forrás: Saját szerkesztés a Szerb Statisztikai Intézet adatai alapján  

Ehhez szorosan kapcsolódik az átlagkereset alakulása (28. ábra), amelyet ebben az 

esetben nettó módon fejeztem ki az elérhető statisztikai adatok alapján. Az átlagkereset 

alakulása 2013-ig szignifikánsan növekszik, majd abban az évben megtorpan, hogy 2014-re 

némely esetben csökken, vagy csak jóval kisebb mértékben növekszik.  
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28. ábra: Nettó átlagkereset dinárban kifejezve  

 

Forrás: Saját szerkesztés a Szerb Statisztikai Intézet adatai alapján 

Összesességében megállapítható a vizsgált mutatók alapján, hogy a Vajdaság határon 

átívelő uniós forrásokat legnagyobb mértékben lehívó települései fejlettsége a vizsgált 

időszakban jelentősen nem változtak, csak minimális növekedés tapasztalható, ha az összes 

mutatót figyelembe vesszük és kiszűrjük a torzító tényezőket is. Ha Szerbia GDP-jéhez 

viszonyítjuk, amely igaz hektikusan, de folyamatos növekedésben van, azt mondhatjuk, 

hogy az egyes községek növekedése nem éri el ezt a szintet, bármely mutatót figyelembe 

véve.  

Az egyes községek nem hogy átlépnek egy magasabb fejlettségi csoportba, hanem 

vagy stagnálás, vagy visszaesés mutatható ki öt esetben. A költségvetés bevételi és kiadás 

oldalai nőnek folyamatosan 2012-ig, ami mutathat egy fejlettségbeli növekedést is, de 2012-

ben megtörik a lendület. Ebben a törésben biztosan szerepet játszik a kormány megszorító 

és centralizációs politikája, ami az önkormányzatok költségvetését és jogköreit is csökkenti. 

Továbbá, szerepet játszik  a községek perifériális jellege, a kevesebb beruházó, ezáltal a 

munkahelyek csökkenése, ami szintén kimutatható. Az önkormányzatok egyik legnagyobb 

bevétele a személyi jövedelemadó befizetéseinek a mértéke is csökken. A beruházások 

szintén hektikusan alakulnak, talán csak a 2014-es évre mutatható ki valamelyest növekedés, 
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ami a jövő szempontjából a gazdasági felzárkózást jelentheti, illetve itt megjelenik az Unió 

által támogatott infrastrukturális projektek hatása is. Ebben az időszakban valósultak meg 

jellemzően azok a projektek, amelyek jelentősebb építési aktivitásokat is tartalmaztak. 

Mindezek alapján kijelenthető, hogy európai uniós források még nem jelennek meg 

elég nagy arányban a térség fejlesztésében, ezért a hazai és világgazdasági folyamatok 

elnyomják azok hatásait. Nagyon minimális az a keretösszeg, amely az infrastrukturális 

projektek támogatására fordítható, és amelynek jelentősebb hatása lehet a területi fejlődésre. 

A szoft projektek sok esetben csak olyan akciók finanszírozására szolgálnak, amelyeknek 

semmilyen hosszú távú hatásuk sincsen.   

 Összehasonlítva a fejlettségbeli különbségeket és a projekt abszorpciós készséget, 

melyet a 12. táblázatban mutattam be, a vajdasági községeket/városokat 11 kategóriába lehet 

sorolni, ezt a 29. ábra mutatja be. Ezen kategóriák az adott fejlettségű községet/várost a 

projekt abszorpciós készségével jellemzik, így a két véglet az átlag feletti fejlettségű város 

magas projekt abszorpciós készséggel és a fejletlen település projekt abszorpciós készség 

nélkül, ami között még 9 kategória van. Az ábra megalkotásával a célom az volt, hogy 

bemutassam az összefüggést az adott település fejlettsége és a projekt abszorpciós készség 

között. A térképi ábrázolás megmutatja, hogy földrajzilag hol vannak a jelentős projekt 

csomópontok, melyek azok a térségek, amelyek folyamatosan leszakadóban vannak és az 

uniós források sem tudnak rajtuk segíteni. A térképről továbbá leolvashatóak  azok a régiók 

is, amelyek eredményesen ki tudták használni az elmúlt több mint 10 év határ menti 

programokban rejlő lehetőségeit, és azt a saját fejlődésük motorjává tudták tenni, amiből az 

egész közösség profitált.  
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29.ábra: A vajdasági községek/városok fejlettségének és projekt abszorpciós 

készségének viszonyrendszere  

Forrás: Saját szerkesztés  

Az ábra megerősíti azokat a következtetéseket, amelyekre az előző fejezetekben 

jutottam és a hipotéziseim megerősítését/elvetését is alátámasztja: A jelentős fejlettséggel 

rendelkező községek/városok tovább növelték előnyüket a többi településhez képest és 

azok tudták a legtöbb projektet is lekötni a határon átnyúló támogatások közül. A határ 

menti települések jelentős előnyre tettek szert a többi településhez viszonyítva, igaz ez 

főleg a magyar és a horvát programra vonatkozik, míg a román program projektjeit 

elsősorban a nagyvárosok kötötték le, ott a közvetlen határ menti kevéssé fejlett községek 

nem tudták kihasználni a programok által kínált esélyt. Jól kirajzolódik Vajdaság 

földrajzilag észak-déli tengelyéhez kapcsolódóan egy az összes határszakasztól távol lévő 

fejletlen községek alkottat térség, amelyek gyenge vagy nulla projekt abszorpciós 

készséggel rendelkeznek, ehhez hasonlóan a dél-bánáti jellemzően alacsony fejlettségű 

települések sem tudtak jelentős forrásokat lehívni az uniós alapokból. Ezek alól kivételt 

képeznek a nagyvárosok Pancsova és Versec, amelyek jelentős projekt abszorpciós 

kapacitással rendelkeznek, meglátásom szerint Belgrád közelségének is köszönhetően.  
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8. Összefoglalás a hipotézisek/kutatási kérdések értékelése  

 
Értekezésem jelen fejezetében a dolgozat elején megfogalmazott hipotéziseket értékelem. 

Míg az egyes hipotézisek vizsgálatát a disszertáció előző fejezeteiben részletesen 

bemutattam, következtetéseimet öt pontban foglalom össze: 

A fő hipotézisem szerint az Európai Unió, - többek között - a határon átnyúló 

programjai pozitív hatással voltak a Vajdaság területi fejlődésére. Ezt a hipotézist a további 

hipotézisek alátámasztják, vagy megcáfolják. A munka során elemeztem az uniós 

programok megvalósítását, azok eredményeit, fenntarthatóságát, és bemutattam a Vajdaság 

fejlődési pályáját, külön hangsúlyt fektetve azon községekre, amelyek a legtöbb határon 

átnyúló projektben vettek részt. Az elemzést követően megállapítható hogy a felállított 

hipotézis munkám során bemutatott adatokkal nem nyert bizonyítást. A Vajdaság területi 

fejlődésére az uniós források nem hatottak pozitívan, a területi fejlődés nem lendült fel, az 

egyes területi egységek fejlettségi szintje nem haladta meg a programok elindulása előtti 

időszakot. A 2009-2014 közötti időszak vizsgálata megmutatta, hogy a projektek nem tudták 

azokat a külső, elsősorban politikai és gazdasági hatásokat ellensúlyozni, amelyek 

meghatározták a terület fejlődési pályáját. A Vajdaság sohasem volt a szerbiai 

területfejlesztés fókuszában, perifériális térségként a közelmúltban Belgráddal szemben is 

elvesztette a vezető szerepét az országban. Az általam vizsgált három határon átívelő 

program (sem) adott kellő lendületet ahhoz, hogy egy egészséges és mérhető területi fejlődés 

bontakozzon ki. A megvalósított projektek kiválóak voltak egyes perifériális problémák 

megoldására, mint a határátkelők, határon átnyúló kerékpárutak, árvízvédelmi rendszerek 

építése, de ezek hosszú távú hatást nem eredményeztek. A határon átnyúló programok 

tervezése során meghatározott indikátorok teljesültek, melyeket alátámasztanak az egyes 

programokat összefoglaló elemzések, de összességében nem mutatható ki mérhető területi 

fejlődés. Természetesen a projektek jelentős hatás gyakoroltak egy-egy mikroközösség 

életére, legyen az helyi, vagy községi/városi, kiváló alkalmat teremtettek a későbbi 

együttműködések kialakítására.  

Sok esetben egyáltalán nem érvényesült a határon átívelő hatás, mivel túlságosan 

kiterjedt az a programterület, amelyen projektek valósíthatók meg, és a legjelentősebb 

forrásokat nem is a határ menti települések vitték el, hanem a nagy és fejlett városok, mint 

például Újvidék. Ugyanígy a határ menti területek periférikus jellege sem változott 

jelentősen, annak ellenére, hogy a határ menti programok lényege éppen a leszakadás 
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csökkentése kell, hogy legyen. Az eddig megvalósult fejlesztések nem csökkentették a 

hátrányos helyzetű régiók leszakadását, inkább növelték a különbségeket.  

Szintén megállapítható, hogy a kistelepülések hátrányos helyzetben vannak. 

Amellett, hogy nem rendelkeznek kellő erőforrással a pályázati eszközök lehívásához, 

maguk a támogatási programok sem olyanok, hogy a kis és a periférián lévő településeket 

támogatnák. 

Mindezek ellenére a jövő egyértelműen az uniós finanszírozásban van, mivel az 

elmúlt évek során a hazai fejlesztési források sokszorosa került így a rendszerbe, viszont 

ahhoz, hogy a források területileg egyenlőbben kerüljenek elosztásra, a következő 

programozási időszakban jobban kellene ügyelni a területi és az ágazati arányosságok 

megtartására. 

További hipotézisek:  

Közvetlenül a határ mentén fekvő községek számára a határon átnyúló támogatások jelentős 

statisztikailag kimutatható fejlődést idéztek elő. 

A projektgazdák és a projekt megvalósítási helyek földrajzi vizsgálata során 

bemutatásra került, hogy a legnagyobb mértékben a nagyvárosok, Újvidék és Szabadka, 

illetve egyéb nagy és középvárosok tudták lehívni a támogatások nagyobb részét, illetve 

ezeken a területeken valósultak meg a projektek. Feltételeztem, hogy mivel a vizsgált 

programok alapvető célja a határon átívelő hatás erősítése és a perifériális térségek 

lemaradásának csökkentése volt, a fizikailag a határ közelében lévő térségek magasabb 

arányban tudták lehívni a támogatási forrásokat. Ebből eredeztetve azok hatásai is 

jelentősebbek voltak az adott területre, ami az infrastrukturális output indikátorokban és az 

ezeken alapuló társadalmi mutatókban jelentkezett. Több határ menti község vett részt a 

projekt megvalósításban, mint Magyarkanizsa, Törökkanizsa, Szabadka, Zombor, 

Nagykikinda, Versec, amelyek szintén jelentős mértékben hívtak le forrásokat. Ha e 

községek fejlettségi mutatóit összevetjük a projekt előtti állapotokkal, akkor megállapítható, 

hogy kiugró fejlődés nem történt. A nagyobb városok fejlődési pályája 2012-ben megtörni 

látszik, a kisebbek viszont egy enyhe fejlődési mozgást mutatnak, gondolok itt elsősorban 

Magyarkanizsára és Törökkanizsára. A hipotézis azon részét mindenképpen meg kell 

cáfolnom, hogy jelentős fejlődést idéztek elő a határon átnyúló programok forrásai, de 

kijelenthető, hogy a kisebb méretű települések számára fejlődési alternatívákat biztosítottak 

az uniós források, amelyeket a már említett községek ki is használtak. Mérhető adatokkal 

tudunk bizonyítani, jól megalapozva ezzel a további fejlődési pályájukat.  



139 

 

Az egyes vajdasági községek között jelentős eltérés van a támogatás abszorpciós 

képességben.  

Ezt a hipotézist teljes bizonyossággal meg lehet erősíteni az előzőleg bemutatott 

tények figyelembevételével. Ha megvizsgáljuk az önkormányzatok projekt lehívásinak 

arányait, azonnal látható, hogy 11 olyan önkormányzat van, amely 4 vagy annál több 

projektet tudott megvalósítani, ami már jó eredménynek számít, ha az összes önkormányzat 

projekt aktivitását figyelembe vesszük. A 45 önkormányzatból összesen 31 tudott egyáltalán 

projekteket megvalósítani, 14 önkormányzat egyáltalán nem tudott pályázni, vagy nem 

sikerült neki egy nyertes projektet sem átadni. Ez az eredmény azt mutatja, hogy csak azon 

községek tudnak eredményesen pályázni és ezáltal növelni fejlettségüket, akik a pályázati 

rendszerben való gondolkodáshoz és a projektek végrehajtásához szükséges 

megfelelő,háttérrel rendelkeznek. Gondolok itt az intézményi támogatásra (fejlesztési 

ügynökség, vagy önkormányzati projekt iroda), megfelelő stratégiai tervezési háttérre, a 

nyelveket és szakmájukat jól ismerő projektfejlesztők és megvalósítók humán 

infrastruktúrájára, és mindehhez erős pénzügyi háttérre, hogy az önerőt és az 

előfinanszírozást biztosítani tudják. Ha a pályázati eredmények területi megoszlását 

vizsgáljuk, látható, hogy a magyar és a román határ mentén fekvő községek nagy része 

eredményesen szerepel a pályázati kiírásokban, ahogy a nagyvárosok is, de itt is helyzeti 

előnye van azon önkormányzatoknak, amelyek fejlettebbek. Ezzel a folyamattal, amely 

öngerjesztő hatású tovább növekszenek a területi különbségek, a nagy és fejlett városok 

(Szabadka, Zombor, Versec, Újvidék) javára.  

A vajdasági magyar közösség a meglévő kapcsolatrendszerének köszönhetően a 

támogatások lehívásának szempontjából az átlagnál jobban teljesített. 

A vajdasági magyar közösség számára az uniós források nagy reményeket jelentettek 

egy évtizeddel ezelőtt. A PHARE és CARDS programokban a magyar jellegű pályázók 

(amelyek vagy magyar többségű önkormányzati egységeket, ezek intézményeit, vagy 

magyar tagságú civil szervezeteket jelentenek) jelentős eredményeket értek el, számarányuk 

felett tudtak lehívni projekteket. Sajnos ez a tendencia az IPA források fogadása folyamán 

megfordult és a programperiódus időszaka alatt folyamatosan romlott. Rögtön meg kell 

jegyezni, hogy 3 projekt kivételével csak a magyar – szerb programba vannak magyar-

magyar jellegű együttműködések, ami nagy mulasztása a magyar közösségnek.  A román 

programban jelentős források álltak rendelkezésre, amelyek ebből a szempontból 
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kihasználatlanok maradtak, a horvát programban pedig egyáltalán nem találunk magyar 

jellegű projekteket.  

Ami a magyar–szerb IPA határon átnyúló programot illeti, itt a magyar közösség 

számarányától jóval kisebb mértékben ért el sikereket. Ha a projektek számát vizsgáljuk, 

akkor jobb a helyzet, de ha figyelembe vesszük az egyes projektek támogatási értékét, akkor 

folyamatos csökkenés mellett egyre rosszabb eredményeket lehet kimutatni. Egyértelműen 

cáfolható a hipotézis miszerint a magyar közösség kihasználva a kapcsolatrendszerét az 

átlagon felül teljesített volna, hiszen még az átlagos értéket sem érték el a magyar jellegű 

projektek. Mindazonáltal a magyar nemzetrész kiváló összekötő tengely a két ország 

fejlesztési programjainak összehangolásában, amelyre építve koordináltan pályázva, az 

erőforrásokat és stratégiák nyújtotta tervezési potenciált kihasználva jelentős eredményeket 

lehetne elérni. 

A határon átnyúló projektek megvalósítása során jelentős és jól kihasználható 

kapcsolatrendszer alakult ki a határon túli partnerekkel. 

A projektek végrehajtása csak közös együttműködéssel lehetséges. Azon projektek 

kerültek támogatásra a beadott pályázatok közül, amelyek bebizonyították, hogy közös 

tervezés, menedzsment, végrehajtás és finanszírozás mentén valósulnak meg. Maga a 

projekt végrehajtás úgy került kidolgozásra, hogy az egyes partnerek egymás nélkül nem 

tudták véghezvinni vállalt feladataikat. Ez egy hálózatosodást eredményezett, amely több 

módon öltött testet. Több esetben találtunk példát a lekérdezések során olyan projektekre, 

amelyek egymásra épültek. Ezek bizonyítják azt, hogy a költségvetési periódus alatt a 

pályázati kiírások során folyamatosan fejlődtek a kapcsolatok, amelyek újabbnál újabb 

projektek generálását idézték elő. Természetesen akadt példa rossz partnerségre is, de 

összességében ez a hipotézis megerősíthető, a megvalósulás során jelentős és jól 

kihasználható kapcsolatrendszer alakult ki a határ két oldalán található partnerek között. 

Az IPA együttműködési programban eddig lezárult hét kiírás kapcsán levonható 

néhány következtetés és javaslat az újabb pályázási ciklusokra vonatkozóan. Amennyiben a 

vajdasági önkormányzatok ezekre megfelelően felkészülnek, úgy jelentős mértékben 

nagyobb esélyekkel tudnak pályázni az uniós fejlesztési forrásokra. Az egyik ilyen feltétel a 

nyelvismeret, amely sok potenciális pályázó esetében jelentett akadályt. Ez alatt nem csak 

az angol nyelv és az uniós terminológia ismerete értendő, hanem az is kulcskérdés, hogy a 

projektpartnerek hogyan tudnak kommunikálni egymással. Ugyanis a magyar–szerb IPA 

határon átnyúló program esetében a magyar többségű vajdasági községekben ez nem 
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jelentett gondot. Azonban fontos, hogy az önkormányzatok projektmenedzsmenttel 

foglalkozó emberei és a különféle szakértői csapataiban továbbra is legyenek olyan 

szakemberek, akik ismerik a másik ország nyelvét, valamint megfelelő személyes 

kapcsolatrendszerrel is rendelkeznek. 

A határon átnyúló programok eddig lezajlott támogatásai jó tanulási lehetőség és gyakorlat 

a jövőbeni uniós támogatási rendszerek fogadására  

Ez a hipotézis is megerősíthető. Már az IPA forrásokat megelőző határon átnyúló 

programok legnagyobb eredményei is azok voltak, hogy megfelelő alapot biztosítottak az 

uniós források - legyenek azok határon átnyúló, vagy más jellegűek - fogadására. Az egyes 

helyi kompetenciák, lehetőségek kihasználására a fejlesztési források igazán jó lehetőséget 

nyújtanak, de ezekből jó esetben is csak az adott helyi közösség tudott profitálni. Az elmúlt 

13 év során bebizonyosodott, hogy vannak életképes, a lehetőségekkel élni tudó közösségek, 

illetve szervezetek, amelyek fejlődéséhez nagyban hozzájárulnak a külső, ez esetben EU-s 

források. A pályázati kiírásokra történő túljelentkezés is azt bizonyítja, hogy vannak alulról 

jövő kezdeményezések, amelyek jól kidolgozott projektekkel és megfelelő infrastruktúrával 

rendelkeznek ahhoz, hogy fel tudják használni a támogatási forrásokat. Ez az út a térségben 

élő és működő más közösségek számára is példaértékű lehet, hiszen, ha látják a fejlődési 

irányokat, a megvalósult programokat, akkor ők is létrehozzák a fejlesztési csapataikat, 

amelyek a későbbiek során további sikeres fejlesztéseket hajtanak végre.  

Összességében megállapítható, hogy a kutatási hipotéziseim nagyobb része 

megcáfolásra került. Ez bizonyítja azt, hogy a túl nagyok voltak az elvárások az uniós 

csatlakozást megelőző folyamatok, illetve az ehhez kapcsolódó előcsatlakozási támogatások 

tekintetében. Mind a kutatók, mind pedig a témát az átlagosnál csak egy kicsit jobban ismerő 

laikusok számára is nyilvánvaló volt, hogy az elmúlt évtizedben a tartományba érkezett 

fejlesztési források jelentős területi fejlődést indukáltak. Ezt a feltételezést a munkám 

megcáfolta, viszont azt megerősítette, hogy az uniós csatlakozásban van fejlesztési 

perspektíva, a megfelelően felkészült közösségek, számára nagy lehetőségeket rejtenek az 

előttünk álló előcsatlakozási alapok.  
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9. Kitekintés a kutatás folytatására  

 
A kutatás folytatása két irányba indulhat el, egyrészt már kiírásra kerültek az IPA-Interreg 

határon átnyúló programok 2014-2020 uniós költségvetési periódusának támogatásai 

(Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći evropske unije u okviru 

intstrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2) za period 2014-2020 godine. Szerb 

Köztársaság Hivatalos Közlönye 86/2015, REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2014 establishing an 

Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) Official Journal of the European Union, 

2014.), mindhárom határszakaszra, amelyet munkámban vizsgáltam, másrészt pedig Szerbia 

reményeink szerint hamarosan engedélyezi az EGTC-ben való részvételt önkormányzatai és 

más szubjektumai számára.  

 A 2014-2020 időszakban tervezett határon átnyúló programok mindegyike az előző 

periódusban lezajlott programokra épül, nagyon hasonló prioritásokkal. Az eddigi elérhető 

információkból kiderült, hogy a cél, az igazán jó és a határ menti területek fejlődését 

elősegítő projektek kiválasztása és finanszírozása. Az új ciklus lehetőséget biztosít arra, 

hogy a párhuzamba állítsuk a két programperiódus eredményeit, hatásait és tapasztalatait, 

illetve, hogy folyamatában vizsgáljuk a területi fejlődést.   

A kutatás továbbvitelének másik lehetséges iránya a határ menti együttműködések 

következő szintjének az EGTC-k működésének a vizsgálata. Ahogyan azt bemutattam, mind 

a jogi környezet, mind a jó gyakorlatok rendelkezésre állnak szerte Európában és a Vajdaság 

határai mentén is. A BTC EGTC ugrásra készen várja, hogy jelenleg csak megfigyelő tagjait 

teljes jogú tagként üdvözölhesse a szervezetben, amint az a szerbiai törvények megengedik. 

Szerbia a 2016-os évben megkezdte a Madridi Keretegyezmény és annak kiegészítő 

jegyzőkönyveinek a ratifikálását. A mai napig a Keretegyezmény ratifikálása történt meg 

(Zakon o potvrdjivanju evropske okvirne konvencije o prekograničnoj saradnji između 

teritorijalnih zajednica ili vlasti, Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, MU 2-16), a tavaszi 

választások megakasztották a folyamatot, de remélhetőleg a további jegyzőkönyvek is 

ratifikálásra kerülnek, illetve az EGTC rendelet is bekerül a szerb jogrendszerbe.  

Ha ez megtörténik, akkor a vajdasági községek/városok is részt vehetnek európai 

területi csoportosulások munkájában, ami jelentősen megkönnyítheti az uniós források 

lehívását mind területfejlesztési, mind pedig más céllal. A meglátásaim szerint ez a 

tevékenység tovább generálhatja a területi fejlődés volumenét, ami a perifériára szorult 

térség számára elengedhetetlen.  
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Nem csak a BTC EGTC, hanem más határ menti együttműködések is 

körvonalazódnak a Vajdaság területén, amelyek indukálói lehetnek a gazdasági fejlődésnek. 

amennyiben nagy hasznosulással használják fel az Unió által folyósított forrásokat mind a 

határon átnyúló programok.  
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