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Minisztérium (NGM), Budapest; a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH), 
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Bevezető

„Minden ember annyit ér, amennyit a köz javára tesz.”
Baross Gábor

A tisztelt olvasó egy régóta esedékes, hiánypótló dokumentumot tart kezében. A rendszer-
változást követő 24 év folyamán Dél-Szlovákiára/Felvidékre nem készült olyan átfogó terület- és 
gazdaságfejlesztési terv, amely a kiindulási helyzet felmérése és értékelése mellett meghatározza 
a célokat és a prioritásokat, megjelöli a potenciális kitörési pontokat. A jelen fejlesztési terv tar-
talmazza a Dél-Szlovákiában/Felvidéken fekvő 17 mai járás helyzetértékelését, SWOT elemzé-
sét, valamint a járások területén található 28 kistérség lehetséges fejlődési pályáját, kitörési pont-
jait, ez utóbbiak a járások és kistérségek sajátosságaira, hagyományaira épülnek, és figyelembe 
veszik a jövőbeli lehetőségeket.

A terv elkészítése azért is időszerű, mert a vizsgált dél-szlovákiai/felvidéki 17 járás területén 
élők életszínvonala az utóbbi két évtizedben jelentős mértékben megváltozott, különösen, ha azt 
az ország további, középső és északi térségeiben élők életszínvonalával hasonlítjuk össze. A 17 
déli járás a kilencvenes évek közepéig Szlovákia (korábban Csehszlovákia, mint szövetségi állam 
része) legfejlettebb térségei közé tartozott. Mindössze húsz év – történelmi távlatokban nagyon 
rövid idő – kellett ahhoz, hogy a viszonylagos kedvező helyzet alapjaiban megváltozzon. Mára 
már a Csallóköztől keletre, a Bodrogközig és az Ung-vidékig húzódó térség, azaz Szlovákia 14 
déli járása összefüggő leszakadó térséggé vált.

A fejlesztési terv időtávját 15 évre határoztuk meg: 2014-től kezdve egészen 2029-ig. Az 
időtáv választása nem véletlen, hiszen két európai uniós költségvetési, tervezési időszakot ölel 
föl, kiegészítve további egy évvel, amely során az uniós pályázatok lezárása, ill. kiértékelése még 
megtörténhet, viszont a tervhez rendszeresen készülnek majd 2-3 éves időszakot felölelő akció-
tervek, és a programozási időszakok alatt az egyes fejezetek teljesítési értékelésére is sor kerül. 
A hosszú időtáv választását indokolta továbbá, hogy a stratégia számos olyan fejlesztési célki-
tűzést fogalmaz meg, amelynek megvalósítása csak ezen az időtávon valósulhat meg, illetve a 
célkitűzések széles köre, erőteljes beruházás- és forrásigénye folytán azok megvalósítása csak 15 
éves ciklusban tűnik elképzelhetőnek. Ez alól kivételt képez a közlekedésfejlesztési fejezet. Az e 
fejezetben felvázolt célkitűzések megvalósítása ennél is hosszabb időt – akár több évtizedet – is 
igénybe vehet, ha figyelembe vesszük, mennyi beruházás valósult meg térségünkben a rendszer-
változást követő 25 év során. 

A Baross Gábor Terv megvalósulásához nélkülözhetetlen a lehetséges források teljes körű 
felkutatása, valamint az igények legalsóbb szintről történő becsatornázása. A jelen terv megvaló-
sításában elsődleges szerepet szánunk az uniós forrásoknak – mind a határon belüli, mind a ha-
táron átnyúló forrásoknak –, illetve másodsorban a szlovák nemzeti és helyi fejlesztési források-
nak. További lehetséges forrást jelentenek az egyes magyarországi uniós operatív programok. 
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Ha a Baross Gábor Terv sikeres megvalósítására törekszünk, nem mondhatunk le az ezekben 
történő részleges megjelenésről sem.

A fejlesztési igények feltárásában egészen a legalsóbb, járási szintekig lementünk. Mivel Dél-
Szlovákia magyarlakta területei – a Felvidék – kiterjedésükben nyugat-keleti irányúak, ezért az 
egészséges fejlesztési és gazdaságfejlesztési elképzelések tervezésekor nélkülözhetetlen volt, hogy 
feltárjuk a tőlük északra és délre eső térségekkel való kapcsolódási pontokat. Az északi irányú 
kapcsolódást a Szlovákiai Nemzeti Fejlesztési Terv, míg a délit a magyar kormány Új Széchenyi 
Terve (ÚSZT) szolgáltatta. Az ÚSZT-ben elsősorban a Vállalkozásfejlesztési Program Kárpát-
medencei Térség Gazdaságfejlesztési Övezet című alprogram, azon belül is a magyar gazdaság 
mindeddig kiaknázatlan, regionális léptékű növekedési stratégiája vonatkoztatható Dél-Szlová-
kiára/Felvidékre. Az ÚSZT Kárpát-medencei tervét a Wekerle Terv fejti ki részleteiben, amely 
a magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiáját, illetve a határon átívelő 
gazdasági együttműködés kereteit foglalja össze. 

Dél-Szlovákia/Felvidék regionális gazdasági fejlesztési tervét Baross Gáborról neveztük el, 
mivel Baross Gábor 1848. július 6-án Trencsén megyében, Pruzsinán született. Trencsén me-
gyében megyei tisztviselő, majd 1875-től Győrben országgyűlési képviselő volt. 1883-tól köz-
lekedésügyi államtitkár, 1886–1889 között Wekerle Sándor kormányában a közmunka- és köz-
lekedésügyi miniszteri, majd 1889-től 1893-ig (haláláig) a kereskedelemügyi miniszteri tisztet 
töltötte be. Hivatali ideje alatt megreformálta Magyarország közlekedési rendszerét; nevéhez 
kötődik többek között a vasúthálózat kiépítése, a vasútvonalak jelentős részének államosítása, a 
folyam- és tengerhajózás fejlesztése, a fiumei kikötő kiépítése, az Al-Duna szabályozása, a Vaska-
pu átalakítása, a hírközlés megreformálása, a posta és a távírda egyesítése, a Postatakarékpénztár 
és csaknem száz ipari szakiskola megalapítása. 

Úgy gondoljuk, hogy a Felvidék híres szülöttének neve méltóképpen jelképezi a szlováki-
ai magyarság legújabbkori fejlesztési tervének célkitűzéseit. Abban is reménykedünk továbbá, 
hogy az olvasó a terv névadójához méltó, szakmailag megalapozott, részleteiben teljesíthető 
tervet kap a kezébe, és a terv alapján világos kép fog megjelenni szemei előtt a dél-szlovákiai 
magyarság helyzetéről és a térség fejlesztési elképezéseiről. Reményeink szerint Baross Gábor 
– vagy ahogyan kortársai nevezték: a vasminiszter – neve kellő figyelemfelhívó erővel rendelke-
zik, hogy a szlovákiai magyarság boldogulása érdekében a terv a lehető legszélesebb összefogás 
keretében sikeresen valósuljon meg. 
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Összefoglaló

A Baross Gábor Terv helyzetelemzési része a makroszintű gazdasági adatok irányából halad 
a helyi szint irányába, míg a stratégiai rész a célmeghatározásokkal fordított sorrendet követ: a 
helyi szint irányából az országos irányába halad. Az anyag első három fejezete öleli föl a helyzet-
elemzési részt. Az első fejezet a magyarok által lakott területek körülhatározásával foglalkozik. 
A második fejezet a szlovákiai és dél-szlovákiai/felvidéki gazdaság elemzését tartalmazza, míg a 
harmadikban az egyes gazdasági szektorok szerinti elemzés olvasható. 

A gazdasági helyzetelemzés fő megállapítása, hogy Szlovákia gazdasága a 2000-es évek dina-
mikus fejlődése után a 2008-as válságtól kezdve jelentősen megtorpant, az ország makrogazda-
sági adatai folyamatosan romlanak. A válságra adott elhibázott kormányzati intézkedések – így 
például az adóemelések, a jogszabályi változások, az államadósság növekedése – a szlovák belső 
gazdasági fejlődés motorjait lefékezték, és jelentősen rontották a vállalkozási környezetet is.

A magyarok által lakott területek gazdasági helyzete az országos helyzetnél is kedvezőtle-
nebb. Szlovákia megalakulásától kezdődően a magyarok által lakott területek folyamatos gazda-
sági leszakadást tapasztalhattak meg. Mára a helyzet már a társadalom minden részét negatívan 
érinti, jelentős a társadalmi kilátástalanság és a leszakadás. A helyzetet tovább rontotta, hogy a 
térség a kétezres évek fejlődéséből sem tudott olyan mértékben részesülni, mint az ország többi 
része. A leszakadás elsődleges okai között mindenképpen kiemelhető, hogy a központi politika 
és fejlesztéspolitika hátrányosan különböztette meg a magyarok által lakott területeket. Ez mind 
a fejlesztési pénzek elosztása, mind a kiemelt infrastrukturális fejlesztések meghatározása, mind 
a befektetésösztönzési intézkedésekkel kapcsolatos döntések területén jól nyomon követhető. 
Összességében kijelenthető, hogy napjainkban Szlovákia magyarok által lakott területei az or-
szág gazdaságilag legsérülékenyebb, leszakadó térségei közé tartoznak.

A negyedik fejezet a Baross Gábor Terv központi része, a stratégia, amely a helyzetelemzés 
megállapításaira támaszkodva kijelöli az átfogó célt – gazdaságilag gyarapodó szlovákiai ma-
gyarság, nemzeti összetartozás és az összmagyar együttműködés erősítése –, a stratégiai célokat 
és azokon belül az lehetséges kitörési pontokat, amelyek megvalósításával a szlovákiai magyarok 
gazdasági helyzete és a környezet jelentősen javulhat. A három stratégiai cél meghatározásakor 
az országos gazdaságirányítási szempontok – a magyarok által lakott területek negatív gazdasági 
megkülönböztetése, a helyi szereplők befolyása a kitörési pont alakítására – kerültek elsődlege-
sen a fókuszba.

Az első stratégiai cél – a helyi adottságokra alapozó autonóm gazdaságfejlesztés – alatt gyűj-
töttük össze mindazokat a kitörési pontokat, amelyre a helyi szereplőknek a legnagyobb befolyá-
sa van. Ezeken a területeken kiemelt szerepe van helyi gazdasági szereplők, azaz vállalkozások, 
illetve az őket segítő intézmények – önkormányzatok, oktatási és képzési intézmények, stb. – kö-
zötti összefogásnak, együttműködésnek és közös munkának. 

A második stratégiai cél – versenyképes magyar gazdaságfejlesztési környezet létrehozása 
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– keretében olyan kitörési pontokat gyűjtöttünk össze, amelyek fejlődésére a helyi szereplőknek 
kisebb, de nem elhanyagolható befolyásuk van. A kitörési pontok olyan általános gazdasági-ver-
senyképességi tényezők fejlesztését irányozzák elő, amelyek az egész ország gazdaságfejlesztési 
szempontjából meghatározóak. Ezekben a kitörési pontokban a helyi szereplőknek az a felada-
ta, hogy hatékonyan kihasználják a helyi adottságokhoz alkalmazkodó fejlesztési lehetőségeket. 
Országos szinten a helyi szereplők feladata az, hogy felhívják az országos döntéshozók figyelmét 
arra, mennyire helytelen az egyes kitörési pontokban megjelenő tényezők kiegyensúlyozatlan 
fejlesztése, mivel az egész ország érdeke a területileg kiegyensúlyozott gazdasági fejlődés.

A harmadik stratégiai cél – a szlovákiai pénzügyi és üzleti környezet fejlesztése – alatt olyan 
kitörési pontokat gyűjtöttünk össze, amelyek fejlesztésében elsődleges felelőssége a mindenkori 
kormányzatnak van. A helyi szereplők ezekben a kitörési pontokban nemzetközi és hazai jó pél-
dák és gyakorlatok alapján képesek lehetnek egyes tényezők tekintetében ellensúlyozni a negatív 
hatásokat, illetve rásegíteni a fejlődésre.

Az utolsó két fejezetben a Baross Gábor Terv megvalósításának lehetséges forrásait vettük 
számba, valamint javaslatot fogalmaztunk meg egy intézmény felállítására. A források tekinte-
tében a terv természetesen elsődlegesen az uniós fejlesztési forrásokra támaszkodhat, azon belül 
is a mezőgazdasági, a strukturális, a kohéziós, illetve határon átnyúló forrásokra. Az intézmény-
rendszeri javaslatunk szerint ahhoz, hogy a szlovákiai magyarok – akárcsak Kárpát-medencei 
társaik – sikeresen tudják megvalósítani gazdaságfejlesztési elképzeléseiket, elkerülhetetlen az 
anyaország segítsége. Nélkülözhetetlen egy olyan fejlesztési ügynökség felállítása, amely a helyi 
szereplőkkel együttműködve mind szakmailag, mind pénzügyileg segíteni tudná a Kárpát-me-
dencei magyarok gazdaságfejlesztési elképzeléseit, ezáltal járulva hozzá a Wekerle Terv sikeres 
megvalósításához is.

A dokumentum 2014 májusára ugyan elkészült, ám a terv szerzői kollektívája a tervre nyi-
tott, a későbbiekben kiegészíthető, formálható dokumentumként tekint. Kívánatos, hogy a terv 
elkészülését követően a következő 15 év folyamán bizonyos időközönként szakmai fórumok 
keretében értékeljék a szerzők, a szakemberek s mindazok, akiket a terv érint, a Baross Gábor 
Tervbe foglaltak megvalósulását.

Reméljük, a fenti összefoglaló alapján az olvasó kedvet kapott ahhoz, hogy elmélyüljön a 
Baross Gábor Tervben, és elősegítse annak megvalósulását.
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I. A FEJLESZTéSI TERüLET MEGHATáROZáSA –  
DéL-SZLOVáKIA VAGy FELVIDéK

A fejlesztési terület meghatározása során legfontosabb kérdés, miként lehet meghatározni 
Dél-Szlovákiát, azaz miként lehet földrajzilag behatárolni a vizsgált területet. Dél-Szlovákiának 
hagyományosan a magyarlakta vidékeket szokás nevezni.  Ez a térség Szlovákia egész déli határa 
mentén hol széles, hol beszűkülő sávban húzódik végig. Tudományos elemzésben, amikor a 
statisztikai adatokhoz is hozzá kell nyúlni, komoly dilemmát jelent annak megállapítása, tulaj-
donképpen mely településeket lehet és kell számba venni.

A szlovákiai magyar területek meghatározását befolyásoló tényezők

A környező országok esetében könnyebb a helyzet. Az egyik legfontosabb különbség a fel-
vidéki magyarság és a Kárpát-medence egyéb, Magyarország határain kívül élő magyar közös-
ségeihez képest a szlovákiai magyarság Szlovákián belüli földrajzi elhelyezkedése. Ez a hosszan 
elnyúló, több kompakt magyarlakta régiót egybefogó sáv leginkább a kárpátaljai viszonyokhoz 
áll a legközelebb. A felvidéki helyzet azonban Kárpátaljától annyiban tér el, hogy a határsáv itt 
megközelítőleg háromszor olyan hosszú.

A második jelentős különbség, hogy a felvidéki magyarok által lakott régió sokféle tájegy-
ségre és nyelvjárásra tagolódik, ám ezek nagy része áthúzódik a határ déli oldalára, pontosabban 
történelmi egységet alkot a szomszédos magyarországi tájegységekkel és régiókkal. Ez természe-
tesen nem jelenti azt, hogy ne lennének csak a felvidéki magyarságot jellemző tájegységek, mint 
például a Mátyusföld vagy a Zoboralja, ezek kiterjedése azonban viszonylag kicsi, és számuk 
aránylag kevés.

A harmadik markáns különbség a múltban gyökerezik. Erdély vagy a Vajdaság esetében – 
de e tekintetben még Kárpátalja is megemlíthető – voltak olyan történelmi időszakok, amikor 
ezek a régiók valamilyen önkormányzattal, esetleg több-kevesebb önállósággal rendelkeztek, 
vagy hagyományosan önálló tájegységként voltak ismertek. Erdély és a Részek (Partium), illet-
ve a Székelyföld esetében ez nyilvánvaló. A Bánság korábban szintén került a magyar központi 
hatalomtól független helyzetbe. A Vajdaság a Bach-abszolutizmus idején rendelkezett önkor-
mányzattal, de a volt Jugoszláviában is sikerült ezt kiharcolnia. A korábban sem önállósággal, 
sem határokkal, de akár valamiféle helyi identitással sem rendelkező Kárpátalja Csehszlovákia 
„föderalizálása” idején 1929-ben kapott valamiféle autonómiát, és a központi hatalom még egy 
címert is készített a számára. Megközelítőleg a mai Kárpátalja és Kelet-Szlovákia a koraújkor-
ban Felső-Magyarországot jelentette. Ezek az önálló időszakok a magyarság szempontjából nem 
mindig ideális történelmi időszakban jöttek létre, most mégis viszont valamilyen segítséget kí-
nálnak a helyi, nemzetállamitól eltérő identitásuk kialakításában. Dél-Szlovákia Cseh(Szlovákia) 
létrehozása óta semmilyen, ezekhez hasonlítható önigazgatással sem rendelkezett.
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A negyedik jelentős különbség Csehszlovákia, illetve Szlovákia esetében az, hogy Románia, 
Szovjetunió majd Ukrajna, Jugoszlávia, majd Szerbia és Ausztria a belső közigazgatási felosz-
tások esetében nagy vonalakban megőrizte a korábbi határokat. A  romániai megyehatárok a 
Kárpátoknál még ma is kirajzolják az ezeréves országhatárokat, Kárpátalja ma önálló körzet, a 
Vajdaság és a Szerbiához tartozó Bánság és Szerémség együtt, illetve Burgenland önálló tarto-
mányok, addig Szlovákiában a legkisebb közigazgatási egységeknek, a járásoknak határozottan 
magyarellenes vonalvezetésük van. Ez az 1960-as úgynevezett „nagy” járások kialakítása óta 
még inkább szembeötlő. Ez a tendencia érvényesül az önálló Szlovákia közigazgatási reformjai 
során is. Szlovákia mai közigazgatási felosztása egyáltalán nincs tekintettel a hagyományokra, 
történelmi tájegységekre, sőt – nem egy alkalommal – még a napjainkra kialakult helyi vonzás-
körzetekre sem.

A szlovákiai magyarság természetesen egyáltalán nem a legrosszabb helyzetben lévő magyar 
közösség a Kárpát-medencén belül. Az, hogy a népcsoport szinte teljes egészében közvetlenül a 
magyar határ mentén él, előnnyel is jár, hiszen ez a tény nagyon megkönnyíti az anyaországgal 
való kapcsolattartást.

Az elmondottak alapján kijelenthető, hogy Szlovákia területén egy néprajzilag színes ma-
gyarság él. A sok kis mikrorégiót, történelmi tájegységet sokkal nehezebb egy makrorégióba 
kapcsolni.  A csehszlovákiai, majd szlovákiai magyarság sohasem alkotott egy markáns tájegy-
séget, makrorégiót, mi több, Erdéllyel, a Vajdasággal és Kárpátaljával ellentétben még a helyi 
közigazgatás kialakításakor sem vették figyelembe sem a történelmi hagyományokat, sem pedig 
az etnikai határokat. A régió két nagyvárosa, Pozsony és Kassa, a régió perifériáin helyezkedik 
el. Kevesebb a természetes központ, nagyobbak az átfedések mind a felvidéki regionális, mind 
pedig a magyarországi központhoz viszonyítva. A fő ok, amely a leírtak ellenére mégis közösségé 
kovácsolta ezt a népcsoportot, Simon Attila történész szavai szerint a Beneš-dekrétumok voltak. 
Ez volt az a külső sokk, ami minden itteni magyart azonos módon érintett, legyen pozsonyi pol-
gár, zoboraljai vagy gömöri földművelő. 

A magyarság által lakott területek

Szlovákia magyarok által lakott vidékének a meghatározására több lehetőség is van. A szak-
irodalom és a különböző tárgyú írások általában a járási felosztásból indulnak ki. A járások mint 
közigazgatási egységek megszűntek, de statisztikai egységként továbbra is léteznek. Előnyük 
még, hogy mélyen beépültek a köztudatba. Szlovákia legutóbbi, 1996-ban végrehajtott közigaz-
gatási felosztása alkalmával az országot 8 kerületre, ezen belül 79 járásra osztották. A járások 
tényleges száma ennek ellenére mégis csupán 72, ugyanis Pozsony és Kassa önmagában öt, il-
letve négy járásra oszlik. Ezek közül a felvidéki magyar közgondolkodás „magyar” járásoknak 
a következő járásokat tartja: Szenci, Dunaszerdahelyi, Galántai, Vágsellyei, Komáromi, Érsekúj-
vári, Nyitrai, Lévai, Nagykürtösi, Losonci, Rimaszombati, Nagyrőcei, Rozsnyói, Kassa-vidéki, 
Tőketerebesi, Nagymihályi járást illetve a két várost, Pozsonyt és Kassát. 



12

Szlovákia említett 72 kisebb közigazgatási egysége oly módon lett kialakítva, hogy közülük 
csupán kettőben, a Dunaszerdahelyi és Komáromi járásban van a magyarság abszolút többség-
ben, a többi járásban az aránya igen változó, a fővárosban és Kassán pedig napjainkban már 
elenyésző. A felsorolt 16 járásban és két városban a felvidéki magyarság összességében így min-
denképpen jelentős kisebbségben van. A szakemberek jobb híján általában „jelentős magyar 
lakosságú járásokról” szoktak beszélni. E járások általános jellemzője, hogy a „magyar” járá-
sokban a déli rész abszolút magyar többsége az északi rész abszolút szlovák többségével képez 
egy statisztikai egységet, miközben két kivételtől eltekintve az egész járás szlovák többségű. A 
„magyar járás” mint statisztikai kiindulási pont, így kétséges alapot képez.

A járási alapú kiindulást tovább nehezíti, hogy az említett közigazgatási felosztás előtt Cseh-
szlovákia szlovák fele 38 járásból (utolsó állapot) állt. Ebből „magyarnak” tizenkettőt tekintet-
tek, holott abszolút többségű akkor is csak kettő volt.

Táblázat: A magyarnak minősített járások magyar nemzetiségű lakosai számának és arányának 
alakulása a legutóbbi három népszámlálás során (1991, 2001, 2011)

Járás
1991 2001 2011

abszolút [%] abszolút [%] abszolút [%]
Pozsony 20 312 4,6 16 451 3,6 14 119 3,4
Szenc 12 214 24,5 10 553 20,4 9 134 13,8
Dunaszerdahely 95 310 87,2 93 660 83,3 87 349 75,0
Galánta 38 295 41,3 36 518 38,6 32 793 35,0
Komárom 78 859 72,2 74 976 69,1 66 356 63,8
Érsekújvár 63 747 41,5 57 271 38,3 48 483 33,6
Nyitra 13 113 8,2 10 959 6,7 9 076 5,7
Vágsellye 21 754 40,2 19 283 35,7 16 717 31,4
Léva 38 169 31,6 33 524 27,9 28 085 24,3
Nagykürtös 14 384 30,7 12 823 27,4 10 939 24,0
Losonc 22 513 30,9 20 072 27,7 17 338 23,2
Rimaszombat 36 404 44,9 34 323 41,3 30 516 35,9
Nagyrőce 10 256 25,5 8 992 22,0 7 738 19,2
Rozsnyó 21 434 35,3 18 954 30,6 16 103 25,4
Kassa 10 760 4,6 8 940 3,8 6 382 2,7
Kassai-vidék 16 240 16,4 14 140 13,2 11 845 9,9
Tőketerebes 33 191 33,0 30 425 29,3 28 145 26,5
Nagymihály 13 754 13,1 12 819 11,7 12 122 10,9
összesen 560 709 26,3 514 682 24,0 453 240 21,1

Forrás: 1991, 2001 Gyurgyík László (2001) 46 o.; 2011: Horbulák Zsolt, a 2011-es népszámlálási adatok alapján
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A magyar vidék meghatározására további módszer lehet a települési szintből való kiindu-
lás. Az 1991-es népszámlálás alapján Szlovákia 432 települése volt abszolút magyar többségű; 
20% feletti magyar lakossággal rendelkező, tehát még általában magyarnak tekintett település, 
másként fogalmazva olyan helység, ahol hivatalosan használható a magyar nyelv, 503. Ennek 
a módszernek a korlátja az, hogy 
vizsgálható egységek száma folya-
matosan változik. A 2001-es nép-
számlálás alapján az abszolút ma-
gyar többségű települések száma 
410-re csökkent. Nehézséget okoz 
továbbá az is, hogy a járási adatso-
rokkal összevetve nehezebb több 
száz településről azonos adatokat 
összegyűjteni.

A harmadik lehetséges meg-
közelítési pont a természetes tör-
ténelmi régiókból való kiindulás. 
Nyugatról kelet felé haladva a következő a tájegységek találhatók Dél-Szlovákiában: Csallóköz, 
Mátyusföld, Zoboralja, a ma már alig ismert Törzsökerdő, Ipoly-mente vagy Nógrád, Gömör és 
Bodrogköz. Ennek az előnye az lenne, hogy a felosztást mindenki ismeri, a tájegységek benne 
vannak a köztudatban, részben a hagyományos sok száz éves vármegyerendszerre épülnek, és 

ideális politikai környe-
zetben a természetes 
alapokon nyugvó köz-
igazgatási egységek alap-
jait képezhetné. Hátrá-
nya, hogy akárcsak az 
előbbi módszer esetén, 
gyakorlatilag több száz 
település adatait kellene 
összegyűjteni. 

Pontosabb megol-
dást jelenthet a kistérsé-
gekből való kiindulás: a 
magyarnak tekintett vá-
rosok és körzeteik, mint-

egy 30 „magyar” városról és nagyközségről van szó. Hátránya, hogy ismételten csak település-
szintű adatokat kellene vizsgálni.

A felvidéki magyarság jelenlétére legmarkánsabban az utal, hogy hol vannak magyar tan-

 Térkép: Szlovákia domborzati térképe, magyar földrajzi nevekkel   
 (Forrás: internet)

A magyar népesség aránya Szlovákiában (2001)
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nyelvű oktatási intézmények, esetleg mely településen van jelen a magyar társadalom valamilyen 
önszerveződő egyesülete (pl. a Csemadok, művészeti csoport, stb.) Ezek megléte mindenképpen 
öntudatos magyarság jelenlétére utal.

A magyarok által lakott vidék kontúrjait jól kirajzolják a magyar hátterű pártok 1990 óta el-
ért választási eredményei is. Ez az előzőhöz hasonlóan értelemszerűen nem jelenthet kiindulási 
alapot, ellenben létezésére mégis érdemes felhívni a figyelmet.

Jó megoldásnak tűnik, ha a járástól kisebb, de a településtől nagyobb közigazgatási egység 
lenne a kiindulási pont. Az első közigazgatási reform után (1996) 121 ilyen kisebb egységet ala-
kítottak ki. A körzetek száma nem pontosan fedi a létező kistérségek számát, de mégis közelebb 
áll a valós helyi központokhoz. A 121 körzetből 17-ben haladta meg a magyarok részaránya az 
50%-ot, és további hatban volt magasabb 20%-nál. A járásoknak, mint közigazgatási egységek-
nek a megszüntetése után 2004-óta a körzetek képezik az alacsonyabb szintű közigazgatást Szlo-
vákiában. Ekkor azonban ezek számát is 50-re csökkentették, így most már ezek sem alkalmasak 
a pontosabb helyi felmérésre. Statisztikai szerepük úgyszintén kicsi.

Tisztában kell lenni azzal, hogy a (cseh)szlovák államhatalom nagy igyekezettel próbálta 
közigazgatásilag is szétbontani a szlovákiai magyar közösséget, ellentétben Erdéllyel és a Vaj-
dasággal, ahol az elmúlt 95 évben az önkormányzatiság terén azért sikerült részeredményeket 
elérni. A leírtakból következik, hogy a szlovákiai magyarság sohasem élt valamilyen módon 
közigazgatásilag vagy statisztikailag is kijelölt területen. Többek között fel sem merülhet, hogy 
kerületi alapú statisztikai adatok alapján valamilyen felhasználható eredményhez jussunk, noha 
ez megegyezik az Európai Unió NUTS 3 közigazgatási szintjével, és ezért erre a területi egységre 
vetítve nagyon sok mutatóra kiterjedő adatot feldolgozása történik. Tekintettel arra, hogy pontos 
gazdasági számítások csak egzakt adatokból kiindulva végezhetők, ezek hiánya jelentősen nehe-
zíti a magyarlakta vidék gazdaságának a felmérést. 

A fentebb leírtakkal ellentétben mégis létezik egy olyan tudományág, amely számára egy-
általán nem jelent problémát pontos, települési szintű határokat kijelölni. Ez a tudományág a 
nyelvjárástan. A nyelvjárásaink című egyetemi tankönyv, amelyet Kálmán Béla írt 1966-ban, és 
szolgált számos magyar szakos egyetemista segédkönyveként, világosan ismerteti a tényeket a 
24 oldalon: „Nyelvhatárainkon nincsenek keveréknyelvek vagy nyelvjárások. A magyar–német, 
magyar–szlovák, magyar–román, magyar–délszláv (szlovén vagy szerbhorvát) nyelvhatár vilá-
gos, éles. Átmeneti sávról csak ott beszélhetünk, ahol a nyelvhatáron vegyes lakosságú községek 
is vannak, pl. Érsekújvártól északkeletre a teljesen magyar Zsitvabesenyőt északról a teljesen 
szlovák Hull határolja, északkeletre viszont a vegyesen magyar-szlovák Ohaj. Az átmeneti sáv 
itt nem átmeneti nyelvet vagy nyelvjárást jelent, hanem csak azt, hogy a magyar lakosság csak 
egy (a szomszédos magyar községhez hasonló) magyar, a szlovák népesség pedig (a szomszédos 
szlovák községekhez hasonló) szlovák nyelvjárást beszél.” Nyelvjárási szempontból a Felvidéken 
pontos etnikai határokat lehetne kialakítani.

Nehéz tehát egy „magyar átlagot” összeállítani, amelyet aztán egy „szlovák átlaggal” lehetne 
összevetni. Nyelvjárási szempontból ugyan a nyelvhatár pontosan meghatározható, ez azonban 
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megint csak településszintű feldolgozást igényel. E szempont nem tudná figyelembe venni a re-
gionális központokat sem. A bevezetőben leírt feladat tehát komoly metodológiai problémákat 
vet fel, persze egyáltalán nem megoldhatatlanokat.

Szlovákia közigazgatási felosztása

Mivel a régiófejlesztés, az Európai Unió regionális támogatási alapjának felhasználása, az 
idegenforgalom, a közút-
fejlesztés, a tömegközleke-
dés összehangolása, a ha-
táron átnyúló kapcsolatok 
fejlesztése, a szakképzés, az 
egészségügy, a szociális el-
látás kisebb vagy nagyobb 
részben megyei hatás-
körbe tartoznak, régiónk, 
Dél-Szlovákia hatékony 
fejlesztése szempontjából 
kulcsfontosságú, miként 
alakul a középszintű köz-
igazgatási beosztás, a me-
gyék területének átalakítá-
sa, a megyehatárok átszabása.  2001-ben jöttek létre a középszintű megyei önkormányzatok, 
tekintsük tehát át a mai, nyolcmegyés beosztás létrehozásának történetét, valamint a természetes 
régiókat szem előtt tartó 
lehetséges megyei beosz-
tásokat.

Nem sokkal később 
a Szlovák Köztársaság 
Nemzeti Tanácsa felülír-
ta a kormányhatározatot, 
az államigazgatás közép-
ső szintje (kerületi hiva-
talok) 1996-ban létreho-
zott struktúrája alapján 
hozta létre a középszintű 
önkormányzatok nyolc-
megyés beosztását, amely 
így fest:

Szlovákia 12 megyés önkormányzati beosztása,  
2001-es kormányhatározat   

Forrás: Mesežnikov, Nižňanský: Reforma verejnej správy na Slovensku  
1998-2002: Súvislosti, aktéri, voľby, SVS MV SR

Szlovákia 8 megyés önkormányzati beosztása,  
a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa határozata alapján  

2001-ben (Forrás: internet)
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A járások szintjén az alábbi beosztás valósult meg az országban: A térkép áttekintése alapján 
jól látható, hogy az összesen 79 járás közül a déli járások kialakítása nem igazodik a magyar ki-
sebbség arányaihoz, sőt inkább annak ellensúlyozására tett kísérletként írható le. 

Szlovákia helyi államigazgatási egységei – 79 járás
 Forrás: www.cdb.sk

Javaslatok a közigazgatási beosztás megreformálására

A fent vázolt struktúra messze nem felel meg az alapvető követelményeknek, nem veszi 
figyelembe a természetes régiókat, a közlekedési és kereskedelmi gócpontokat. Emiatt az állam-
polgárok máig nem szokták meg a megyei önkormányzatokat, nem fogadták el azok területi be-
osztását. Mivel 2013-ban a kormány kinyilvánította szándékát, hogy a közigazgatási reform kere-
tében átértékeli a megyei 
önkormányzatok be-
osztását, nem lehetünk 
közömbösek a kérdés és 
a lehetőség iránt. A me-
gyei önkormányzatok 
alacsony szintű szintű 
állampolgári elfogadott-
sága (amely például a 
megyei választásokon 
való rendkívül alacsony 
részvételben mutatko-
zik meg) tekintetében a 
helyzet javításának egyik 

A magyar igényeket is figyelembe 
vevő 21 megyés javaslat 

 Forrás: www.turisti-zm.szm.com
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lehetséges módja éppen a megyei beosztás természetes régiókat figyelembe vevő módosítása 
lehetne. Az egyik ésszerű javaslat az alábbi, 21 megyés beosztás lehetne:

Másik az alábbi 25 megyés javaslat lehetne, amely akár a helyi államigazgatás szintjén is 
felválthatná a járások mai, 79 járásból álló rendszerét:

A magyar igényeket is figyelembe vevő 25 megyés javaslat
 Forrás: sk.wikipedia.org

Mivel a megyei önkormányzatok jelentős területfejlesztési és gazdaságfejlesztési (főleg a 
közútfejlesztés, a tömegközlekedés, az egészségügy és a szociális ellátás terén) hatáskörökkel 
rendelkeznek, olyan középszintű önkormányzati beosztás létrehozását kell szorgalmazni, amely 
az ott élők igényeinek megfelel, amelyet a sajátjuknak éreznek az emberek. E feltételrendszer-
nek az évtizedek folyamán kialakult természetes régiók mentén létrehozott középszintű megyei 
önkormányzatok felelnének meg, amelyek figyelembe vennék a gazdasági, ipari, kereskedele-
mi központok körül kialakult természetes vonzáskörzeteket, a közlekedési útvonalak évtizedek 
folyamán kialakult rendszerét, a tömegközlekedési kapcsolatokat. Nyilvánvaló, hogy az 1996 
óta érvényben levő közigazgatási (államigazgatási és önkormányzati) beosztás ezt nem tudta 
megváltoztatni, felülírni.  Emellett nyilvánvaló az is, hogy hatékony területfejlesztés és gazda-
ságfejlesztés csakis az évtizedek folyamán kialakult természetes folyamatok figyelembe vételé-
vel oldható meg. A dél-szlovákiai járásokban a hatékony érdekképviselet a területfejlesztési és 
gazdaságfejlesztési hatáskörökkel felruházott megyei önkormányzatokban úgy oldható meg, ha 
azok a természetes régiók figyelembe vételével jönnek létre. 
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II. DéL-SZLOVáKIA/FELVIDéK HELyZETELEMZéSE

II.1. Szlovákia és Dél-Szlovákia/Felvidék gazdasági, 
           versenyképességi helyzete

A gazdaság helyzetének felmérése tekintetében mindig érdemes a globális helyzet irányából 
az egyre kisebb földrajzi egységek irányába haladni. Ennek fényében a következő részben szám-
ba vesszük a Szlovákia nemzetközi versenyképességét bemutató legfrissebb elemzéseket. 

Globális versenyképesség

A Világgazdasági Fórum (WEF) Globális versenyképesség 2013-2014 című összeállításá-
ban a világ 148 országa versenyképességét vizsgálta. Szlovákia a tavalyi eredményekhez képest 
7 hellyel lejjebb csúszva a 78. helyen végzett. Az Európai Unió tagországai közül csupán Görög-
ország ért el rosszabb (91.) helyezést. Horvátország a 75., Románia a 76. lett a listán. A visegrádi 
négyek országai közül Lengyelország a 42., Csehország a 46., míg Magyarország a 63. helyen 
végzett. Az alábbi pókháló-diagramban a világelső Svájc és Szlovákia eredményeit mutatjuk be a 
kiértékelt területeken elért eredményeik alapján.

A globális versenyképesség mutatói: Svájc-Szlovákia (2013-2014)  
Forrás: Wold Economic Forum -WEF (Világgazdasági Fórum)
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Közép-kelet-európai versenyképesség

Szlovákia versenyképességének, vállalkozási környezetének alakulása már hosszabb ideje 
nem hízelgő, az egyes tényezők folyamatosan romló tendenciát mutatnak. A Bloomberg ügy-
nökség 2013 őszén feltérképezte a közép-kelet-európai térségben, a Baltikumban, a Balkánon 
és a Kaukázus térségében elhelyezkedő összesen 21 ország vállalkozási környezetét. A vizsgá-
latban figyelembe vették a vállalkozásalapítás rugalmasságát, az adó- és járulékterheket, a bérek 
alakulását, az energiahordozókra fordított költségeket, a munkatermelékenységet, a munka, az 
alkalmazás törvényes kereteit, a közlekedési infrastruktúra állapotát, a fuvarozás költségigényét, 
a bürokrácia mélységét, a források hozzáférhetőségét és további paramétereket.

A felmérés alapján a legjobb vállalkozási környezetre Lengyelországban számíthatnak a be-
ruházók és a vállalkozók. Ez jelentős részben a belső piac nagyságának– azaz a lengyel gazdaság 
nem olyan erősen exportvezérelt, mint a többi ország –, továbbá a gazdasági stabilitásnak kö-
szönhető. Lengyelország az egyetlen európai uniós ország, amely gazdaságát a válság kitörése 
óta nem sújtotta recesszió. Második helyen Csehország, a harmadikon Magyarország végzett. 
Sajnos Szlovákia számára a vizsgálat egyáltalán nem hízelgő eredménnyel zárult, hiszen a fel-
sorolt 21 ország közül összesítésben a 14. helyen végzett. Megelőzte őt Törökország, Románia, 
Bulgária, Oroszország (!), és az összes balti köztársaság. A felmérés alapján Szlovákia közvetlen 
vetélytársa – közvetlenül utána szerepelt a listán – Ukrajna.

A szlovák versenyképesség csökkenésének legfőbb makrogazdasági okai

Szlovákia gazdasága öt olyan komoly, a makrogazdaság területén észlelhető strukturális 
problémával küzd, amelyeket mielőbb orvosolni kell, különben az ország jövőbeni versenyké-
pességi helyzete tovább romlik.

•	 Szlovákia	gazdasága	a	legnyitottabb	az	Európai	Unióban,	leginkább	függ	a	kivitel	alaku-
lásától.

•	 A	hazai	össztermék	struktúrájában	2013-ra	az	ipar	hányada	lecsökkent	15%-ra,	ez	a	gaz-
daság egészségtelen szerkezetére utal. Gyakorlatilag minimális szintre csökkent az ország 
ipari teljesítménye, pedig a válság tapasztalatai azt mutatják, hogy a versenyképes ipari 
termelés nyújt biztos hátteret, világos perspektívát egy gazdaságnak, nem pedig a szolgál-
tatások.

•	 Szlovákia	gazdaságának	növekedését	elsősorban	nem	a	belső	kereslet	növekedése	indu-
kálja, hanem a kivitel alakulása, ami az ország külső gazdasági hatásokkal – konjunktú-
ra, dekonjunktúra – szembeni érzékenységét nagyon magasan tartja, ami az elkövetkező 
évtizedek várható, konstans dekonjunktúra jellemezte európai gazdasági környezetében 
sok kockázatot hordoz magában. 

•	 A	kivitel	egy	lábon	áll,	jelentős	mértékben	a	gépjárműipar	termékei	iránti	kereslet	alaku-
lásától függ. A kiviteli struktúrában a többi termékcsoport nem meghatározó. A veszé-
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lyek csökkentése érdekében szlovák kivitel szerkezetét további versenyképes termékekkel 
mielőbb diverzifikálni kell.

•	 A	szlovák	gazdaság	erősen	duális	szerkezetű.	Az	egyik	oldalon	a	külföldi	tulajdonú	nagy-
vállalatok állnak, amelyek a kivitelen keresztül a hazai össztermék (GDP) növekedéséhez 
jelentősen hozzájárulnak, ám a bruttó nemzeti jövedelemre (GNI) kevés hatást gyakorol-
nak. A vállalatok profitjuk túlnyomó többségét kiviszik Szlovákiából. A gazdaság másik 
oldalán a túlnyomó többségében hazai tulajdonú kis- és középvállalkozások (KKV) és 
vállalatok vannak jelen. Szintén hozzájárulnak a bruttó nemzeti össztermékhez (GDP) és 
a foglalkoztatáshoz, valamint elsősorban ez a szektor járul hozzá legerősebben a bruttó 
nemzeti jövedelemhez (GNI), amely az ország valós gazdasági gyarapodásának mutatója. 
A GDP növekedése ellenére Szlovákia GNI-ja évek óta csökken, ami a dualitás fokozó-
dására utal. A nagyvállalatok a GDP-n belüli részesedése egyre nagyobb, míg a KKV 
szektor teljesítménye folyamatosan csökken. Az elmúlt években a hazai KKV-k állandó 
forráshiánnyal küzdöttek, de ezt a szektort sújtják legjobban az utóbbi kormányok elhi-
bázott gazdaságpolitikájának eredménye, így az adó- és járulékterhek folyamatos emel-
kedése, a bürokratikus terhek növekedése, a jogszabályi környezet állandó változása stb. 

A vállalkozási környezet belső tényezőinek alakulása

A Szlovákiai Vállalkozások Szövetsége (Podnikateľská aliancia Slovenska – PAS) 2001-től 
negyedévente rendszeres felmérését végez a vállalkozási környezet alakulásáról. Harminc eg-
zakt, számszerűsíthető tényezőt vizsgálnak meg, ezek az alábbiak: a vállalkozások jogi, törvényi 
háttere, a jogérvényesítés, az adó- és járulékterhek, a támogatáspolitika, a források hozzáférhető-
sége stb. A kiértékelt adatok ábrázolása a vállalkozási környezet indexe (index podnikateľského 
prostredia – IPP) folyamatgörbén történik:

A vállalkozási környezet indexének  alakulása éves bontásban (2001-2012)
Forrás: Szlovákiai Vállalkozások Szövetsége (Podnikateľská aliancia Slovenska – PAS)



21

A vállalkozási környezet indexének alakulása negyedéves bontásban (2001-2013)  
az előző negyedév tükrében

Forrás: A Szlovákiai Vállalkozások Szövetsége (Podnikateľská aliancia Slovenska – PAS)

A Szlovákiai Vállalkozások Szövetsége (Podnikateľská aliancia Slovenska – PAS) 2013 no-
vemberében további felmérést végzett vállalkozók és vállalatvezetők körében. A felmérés arra 
kereste a választ: a vállalkozási környezetet hátrányosan befolyásoló és az alább feltüntetett té-
nyezők közül melyik ötöt tartják a legsúlyosabbnak.

A vállalkozási környezetet hátrányosan befolyásoló tényezők (2013)
 Forrás: A Szlovákiai Vállalkozások Szövetsége (Podnikateľská aliancia Slovenska – PAS)

A fenti felmérések alapján jól látható, hogy a Szlovákia nemzetközi versenyképességi helyze-
te és azon belül kiemelten a vállalkozási környezet a kétezres évek közepétől gyorsuló ütemben 
romlik. A legnagyobb problémát a magas járulék-, illetve adóterhek jelentik, de jelentős problé-
mát jelent a vállalkozások jogérvényesítési képességének alacsony foka is.
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Dél-Szlovákia/Felvidék gazdasági helyzetének alakulása

A 17 dél-szlovákiai járásban élők (magyarok, szlovákok és más nemzetiségűek) életszínvo-
nala az utóbbi évtizedekben alaposan megváltozott, különösen, ha összehasonlítjuk az ország 
középső és északi térségeiben élők életszínvonalával. A 17 déli  járás a kilencvenes évek derekáig 
Szlovákia (korábban Csehszlovákia, mint szövetségi állam  része) legfejlettebb térségei közé tar-
tozott annak köszönhetően, hogy az itt élők jelentős része két műszakban dolgozott. Ledolgozta 
napi nyolc óráját a munkahelyén, azután pedig a „második műszakban” dolgozott saját kertjé-
ben, szőlőültetvényén, üvegházában vagy fóliasátrában. A fenti tényezők miatt a bruttó nemzeti 
összterméken belül az erre a térségre eső hányad jelentős volt, Pozsony leszámítva meghaladta a 
további térségekre eső hazai összterméki hányadot. Az itt élő családok jövedelme és életszínvo-
nala a többi térségben élő családok jövedelméhez viszonyítva magasabb volt.

Csupán húsz esztendő – történelmi távlatokban nagyon rövid idő – elég volt ahhoz, hogy 
a viszonylagos jó helyzet alaposan megváltozzon. A Szlovákia megalakulását követő két évtized 
alatt Dél-Szlovákia helyzete radikálisan megváltozott, mára a Csallóköztől keletre, a Bodrog-
közig, Ung-vidékig húzódó térség, a 14 déli szlovákiai járás egy összefüggő leszakadó térséggé 
vált. Szlovákia jelenlegi gazdaságfejlődési csomópontjai egyértelműen Pozsonytól a Vág mentén 
haladva egészen a Magas-Tátráig húzódnak. A fejlődőképes térségek közé tartozik továbbá a 
Felső-Nyitra mente, a Felső-Garam mente és a Hegyhát (Záhorie). 

Ebben a kirekesztő, hátrányos megkülönböztetéstől sem mentes gazdaságpolitikában elvitat-
hatatlan a mindenkori kormányok szerepe, hiszen a területfejlesztés, a gazdaságfejlesztés eszközei 
a mindenkori kormány kezében vannak. Különösen tetten érhető a negatív megkülönböztetés je-
lensége Szlovákiában, ahol az európai uniós források felhasználása a 28 tagország közül a legin-
kább központosított.  Erre szolgáljon példaként az a tény, hogy a régióbeli települések fejlődését 
szolgáló források, a Regionális Operatív Program (újabban Integrált Regionális Operatív Program) 
tervezése, a pályázatok elbírálása és a támogatás megítélése mind központosítva van, az egyik mi-
nisztérium kezében összpontosul. Az Európai Unió más országaiban nem találunk példát az ilyen 
mértékű központosításra. Ez a példa is jól alátámasztja térségünk hátrányosan megkülönböztetett 
helyzetét, amelynek eredménye a fejlesztések elmaradása és ebből következően térségünk egyre 
inkább leszakadó jellege. Nem véletlen talán az sem (az eddig felsoroltak következménye), hogy a 
fiatalok közül arányaiban a legtöbben éppen Dél-Szlovákia térségéből vándorolnak el, és nem Ke-
let-Szlovákia leszakadó térségeiből, ahol a lakosság egy része teljesen kiközösítve, szegregáltan él.

A két évtizedre jellemző tendencia alól kivételt képez az az időszak, amikor a szlovákiai ma-
gyarság politikai képviselete egységessé volt, és 1998–2006 között két kormányzati időszakban 
kormánytényező volt. Ebben az időszakban az országot alkotó nemzetrészek közötti feszültség 
látványosan csökkent, fokozottabb figyelem irányult térségünk, Dél-Szlovákia gazdasági igénye-
inek kielégítésére. A területfejlesztés és a gazdaságfejlesztés egyes részterületein komoly sikerek, 
fejlődés volt tapasztalható. A térség számos területen ledolgozta más régiókkal szembeni vi-
szonylagos hátrányát, fejlődésnek és gyarapodásnak indult.
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A leglátványosabb siker minden bizonnyal a komáromi Selye János Egyetem megalapítása 
volt 2003-ban, szimbolikus jelentőségű volt továbbá a Mária Valéria híd újjáépítése 2001-ben. 
Jelentős volt a későbbi fejlesztések alapját megteremtő R2-es déli gyorsforgalmi út elkerülő sza-
kaszainak megépítése 2005 után. 

Az elemzők egy része azonban úgy értékeli az időszakot, hogy az akkori gazdasági és te-
rületi fejlődés nem volt kellően széleskörű, a kormánykoalícióban eltöltött nyolc év folyamán 
több figyelmet kellett volna fordítani a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére és a munkahely-
teremtésre. Szükséges azonban leszögezni, hogy ezekben az ágazatokban a magyarság politikai 
képviseletének erőteljesebb kormányzati szerepvállalása objektív, politikai okok miatt nem vált 
lehetővé. 2006-tól a dél-szlovákiai térségnek a gyorsuló leszakadása figyelhető meg. Nem mellé-
kes körülmény, hogy ebben az időszakban, 2009-ben megszűnt a szlovákiai magyarság egységes 
politikai képviselte. 

Dél-Szlovákia/Felvidék járásainak országon belüli versenyképessége

A Szlovákiai Vállalkozások Szövetsége (Podnika-
teľská aliancia Slovenska - PAS) 2011-ben felmérte a je-
lenlegi 79 szlovákiai járás versenyképességét. Az alábbi 
tényezőket vizsgálták: milyen a járás közlekedési infra-
struktúrája, megközelíthetősége, mennyire vállalkozó-
barát környezet fogadja a beruházót az adott járásban, 
milyen a járás intézményrendszere, mennyi gonddal 
kell megküzdenie az adott járásban a vállalkozóknak.

A kutatás eredménye azt mutatja, hogy a Komá-
romi járástól keleti irányba haladva Dél-Szlovákiában 
egészen Bodrogközig és az Ung-vidékig minden járás 
a táblázat alsó harmadában, a 46-77. helyek valamelyi-
kén szerepel. Ez a vizsgálat Dél-Szlovákiának a Csal-
lóköztől keletre, egészen Bodrogközig húzódó térségét 
egyértelműen hátrányos helyzetű, leszakadó nagytér-
ségként mutatja. A felmérés alapján a másik oldalon a 
Csallóköztől Nyitra irányában a Felső-Nyitra vidékén 
keresztül egészen Vág északi folyásáig egy jól körül-
határolható, aránylag fejlett térség található. A Csalló-
köznek, mint magyarlakta területnek az előnye, hogy 
Pozsony közvetlen közelében helyezkedik el, tágabb 
vonzáskörzetéhez tartozik. 

A dél-szlovákiai járások országon be-
lüli versenyképességi helyzete (2011)

Helyezés Járás
7. Szenci járás

13. Galántai járás
14. Kassa város
24. Nyitrai járás
25. Dunaszerdahelyi járás
27. Vágsellyei járás
46. Érsekújvári járás
48. Lévai járás
49. Nagymihályi járás
51. Kassa-vidéki járás
53. Komáromi járás
59. Rozsnyói járás
62. Losonci járás
71. Tőketerebesi járás
75. Nagyrőcei járás
76. Rimaszombati járás
77. Nagykürtösi járás

Forrás: Szlovákiai Vállalkozások Szövetsége 

(Podnikateľská aliancia Slovenska - PAS)
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életszínvonal – egy főre jutó össztermék

A területi különbségek alakulását jól 
szemlélteti az egyes szlovákiai régiókban élők 
életszínvonalának alakulása 2013-ban, ame-
lyet a vásárlóerő-paritáson mért egy főre eső 
GDP-értéke fejez ki. Ebben az összehasonlí-
tásban, amelyet az Eurostat NUTS II szinten, 
azaz a nagyrégiók szintjén évente elvégez, 
azonnal kiütközik Szlovákia egyik legkomo-
lyabb problémája, mégpedig a hatalmas regi-
onális különbségek.

Nyugat-Szlovákia nagyrégiója magában 
foglalja Nagyszombat, Nyitra és Trencsén me-
gyét. Közép-Szlovákia nagyrégiójába tartozik Besztercebánya és Zsolna megye, Kelet-Szlovákia 
nagyrégióját Kassa megye és Eperjes megye képezi.

Szlovákia lakos-
ságának vásárlóerejét 
járási lebontásban az 
alább látható ábra rögzí-
ti. Minél inkább pirosba, 
narancssárgába hajlik a 
járás, az országos átlag-
hoz viszonyítva annál 
magasabb az adott járás 
lakosságának vásárló-
ereje. A sárga szín jelenti 
az átlagos értéket, míg a 
zöld és a kék az országos 
átlagtól leginkább lema-
radó járásokat jelöli.

Összegzés

Összességében kijelenthető, hogy Dél-Szlovákiának/Felvidéknek az országon belüli gazda-
sági helyzete az önálló Szlovákia létrejötte óta jelentősen romlott. Míg a 90-es években az egy 
főre jutó GDP alapján a dél-szlovákiai/felvidéki területek az egyik legfejlettebbeknek számítot-
tak, addig mára a Pozsony vonzáskörzetébe tartozó Csallóközt leszámítva a régió Szlovákia le-
szakadó térségei közé tartozik.

Az Európai Unió átlagához viszonyított szlová-
kiai életszínvonal (2013)

NUTS II szintű 
nagyrégió

Az életszínvonal az 
Európai Unió átlagá-
hoz viszonyítva (EU 
27 GDP/fő =100%)

Pozsony 186,0%
Nyugat-Szlovákia 68,4%
Közép-Szlovákia 57,9%
Kelet-Szlovákia 48,9%

Forrás: Eurostat

Szlovákia lakosságának vásárlóereje (2012) 
Forrás: GfK Geomarketing GmBH
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II.2. Dél-Szlovákia/Felvidék gazdasági helyzetének áttekintése

Gyakran olvasható, illetve hallható az a leegyszerűsített, összegző megállapítás, hogy Dél-
Szlovákia/Felvidék gazdasági helyzete siralmas. Kevés a beruházás, magas a munkanélküliség, az 
infrastruktúra elmaradott, a térségbe alig érkezik külföldi tőke, és a régiót az állami beruházások 
is elkerülik. A lassan közhelyszámba menő kijelentés jelentős részben tényeken alapul, hiszen a 
regionális gazdasági adatok mindezzel egybecsengenek. A fentiek ellenére csak akkor tehetünk 
elfogadható kijelentést, ha a tényeket alapos és pontos vizsgálatnak vetettük alá. Dél-Szlovákia 
gazdasági állapotának teljes felmérése azonban bonyolult kérdés, e tekintetben többféle olyan 
problémával szembesülhetünk – ideértve eleve az adatgyűjtés nehézségét –, amelyek más térsé-
gek gazdasági helyzetének elemzésekor fel sem merülne.

A Dél-Szlovákia/Felvidék gazdaságának területi meghatározása Szlovákián belül

Amint arra fentebb utaltunk, nagyon nehéz meghatározni Dél-Szlovákiának a szlovákiai 
gazdaság belüli gazdasági erejét. Néhány példával mégis megkíséreljük szemléltetni a helyzetet. 
Az egyszerűség és a források jobb hozzáférhetőségének az érdekében a legáltalánosabban elfoga-
dott módszert alkalmazzuk, azaz, a járási szintből indulunk ki. Ahogyan a korábbi fejezetekben 
említettük, Szlovákia 79 járásra tagolódik, mégpedig oly módon, hogy Pozsonyt 5, Kassát pedig 
4 járás alkotja. Mi a két várost egy egységnek tekintjük, így tehát 72 járással fogunk számolni.

Dél-Szlovákia gazdasági erejének a felvázolásakor 16 járást vettünk alapul. Pozsony és Kassa 
városokat az elemzésekbe általában beszámítottuk, bizonyos esetekben viszont kihagytuk. A két 
város problematikus voltára mindazonáltal fel kell hívni a figyelmet. Noha hagyományosan a 
magyar vidék részét képezik, napjainkra nagyon lecsökkent az ott élő magyarok száma. Hogy 
mi mégis inkább Pozsonynak és Kassának a déli régióhoz való kapcsolását választottuk, az a 
következő okok miatt történik:

•	 a	két	város	Dél-Szlovákiában	fekszik,
•	 a	kis	létszámú	magyar	lakosság	ellenére	még	sok	magyar	kulturális,	tudományos	és	civil	

szervezet székhelye,
•	 nagyon	sok	magyar	oda	jár	dolgozni,	tanulni,
•	 a	magyar	közgondolkodás	még	mindig	„magyar”	városoknak	tartja	őket.

A felsoroltak ellenére tény, hogy a bennük koncentrálódó ipar miatt a magyar vidék adatait 
jelentősen feljavítják. 

Végül megjegyezzük, hogy minden esetben (járások kiterjedése, népszámlálási adatok, gaz-
dasági adatok) a 2011-es esztendő számadataiból indultunk ki. Ezekből az adatokból a követ-
kező eredményekre lehet jutni: Szlovákia területe 49 034 km2, lakosainak száma 5 397 036 fő, 
közülük 458 467 fő (8,5%) vallotta magát magyarnak.
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A magyarság aránya Szlovákia egyes térségein, városain belül (2011)
 

kiterjedés  
[km2]

lakosok száma
a magyarság
aránya [%]

összesen ebből magyar
Pozsony* 367,7 411 228 14 119 3,43
Szenc 369,9 66 265 9 134 13,78
Dunaszerdahely 1 074,6 116 492 87 349 74,98
Galánta 641,7 93 594 32 793 35,04
Komárom 1 100,1 103 995 66 356 63,81
Érsekújvár 1 347,1 144 417 48 483 33,57
Nyitra 870,7 159 143 9 076 5,70
Vágsellye 355,9 53 286 16 717 31,37
Léva 1 551,1 115 367 28 085 24,34
Nagykürtös 848,2 45 562 10 939 24,01
Losonc 825,6 74 861 17 338 23,16
Rimaszombat 1 471,1 84 889 30 516 35,95
Nagyrőce 730,3 40 400 7 738 19,15
Rozsnyó 1 173,3 63 351 16 103 25,42
Kassa* 237,1 240 433 6 382 2,65
Kassa-vidék 1 541,3 119 227 11 845 9,93
Tőketerebes 1 073,5 106 072 28 145 26,53
Nagymihály 1 019,3 110 842 12 122 10,94
összesen 16 588,5 2 149 424 453 240 21,09
átlag (16 járás, 2 város) 921,58 119 412 25 180 25,77
átlag (16 járás) 998,46 93 610 27 046 28,61

Forrás: Horbulák Zsolt, a 2011-es népszámlálási adatok és járások 2011-es kiterjedése alapján; *a két város kerüle-

teinek (valójában járásainak) az összege 

A fenti táblázatból kiolvasható, hogy a vizsgált területen él a szlovákiai magyarság döntő 
többsége. Amennyiben a kiindulási alap 16 járás és 2 nagyváros, a következő számokat kapjuk:

•	 a	terület	kiterjedése:	16	588,5	km2,
•	 a	terület	aránya	Szlovákián	belül:	33,83%,
•	 a	terület	lakossága:	2	149	424	fő,
•	 a	területen	élők	aránya	Szlovákián	belül:	39,82%,
•	 a	területen	élő	magyarok	száma:	453	240	fő,
•	 a	területen	élő	magyarok	aránya:	21,89%,
•	 a	területen	élő	magyarok	aránya	a	magyarságon	belül:	98,86	%.
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Amennyiben a két nagyvárost kivesszük a táblázatból, és csak a 16 járást vesszük figyelembe, 
az eredmények a következőképpen módosulnak:

•	 a	terület	kiterjedése:	15	983,7	km2,
•	 a	terület	aránya	Szlovákián	belül:	32,60%,
•	 a	területen	élők	száma:	1	497	763	fő,
•	 a	területen	élők	aránya	Szlovákia	lakosságán	belül:	27,75%,
•	 a	területen	élő	magyarok	száma:	432	739	fő,
•	 a	területen	élő	magyarok	aránya:	28,89%,
•	 a	területen	élő	magyarok	aránya	a	magyarságon	belül:	94,39%.

A járási beosztás aránytalanságai

A táblázat azt is mutatja, hogy arányait tekintve mennyivel tér el egy „átlagos magyar” járás 
az országos átlagos járástól:

Amíg egy átlagos „magyar” járás kiterjedése 921,58 km2, addig egy átlagos szlovákiai járásé 
681,06 km2. Egy déli járás tehát 1,35 %-kal, azaz harmadával nagyobb, mint a szlovák átlag. Ha 
csupán az 56 „szlovák” járást vesszük figyelembe, még rosszabb a kép. A 921,58 km2-rel szem-
ben most már csak 610,67 km2-t lehet szembeállítani, így a déli járások már több mint másfél-
szeresei – 151 % – egy szlováknak. Ha viszont valóban a „magyar” járásokat vesszük figyelembe 
a nagyvárosok nélkül, így az átlagos terület 998,46 km2, a számok következőképpen romlanak: 
1,46 % illetve 1,64 %!  Sok egyéb mellett mindez azt is jelenti, hogy a „magyar” járások mennyi-
ségi mutatója esetlegesen nem is rosszabb az országosnál, az egy főre eső számok tekintetében 
azonban már látszik a lemaradás. Egy „magyar” járásban a járási székhely relatíve távolabb van, 
mint a „szlovák” járásokban, és ez értelemszerűen az abban a járásokban élő szlovákokat is sújtja.

Egy átlagos „magyar” járásban – a városokat nem számítva – 93 610 lakos él, egy átlagos 
„országos” járásban 68 317, így a „magyar” járásokban 37 %-kal több ember lakik, mint egy 
átlagosban. Ha a „magyar” járásokba még beleszámítjuk a szlovákiai nagyvárosokat is, az átlag 
119 412 lakosra nő, tehát az arány a magyarság kárára még jobban torzul: 1:1,75 lesz.

A hátrányos területi beosztásnak a dél-szlovákiai/felvidéki gazdaságra  
gyakorolt hatásai

A következő részben néhány gazdasági adatot tekintünk át, amely még plasztikusabbá teszi 
a déli régió elmaradottságát. Elsőként vizsgáljuk meg az üzemek számát járási szinten. Üzem 
szó alatt a statisztikai kimutatás önálló, legalább 20 embert foglalkoztató gazdasági egységet ért, 
amely ipari jellegű tevékenységet folytat, és erről kimutatást készít. 
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Üzemsűrűség járási szinten (2011) 
Forrás: Ročenka priemyslu (2012) alapján – Horbulák Zsolt szerkesztése

Az iparosodás fenti mutatója alapján jól elhatárolható egymástól nyugat és kelet, illetve 
észak és dél. Szlovákia legiparosodottabb vidékei a Vág folyó középső, továbbá a Nyitra folyó 
északi folyásának a vidéke. A 16 „magyar” járásból négy éri el az országos értéket, egy pedig 
legiparosodottabbak közé tartozik: a Nyitrai járásban azonban a magyarok már jelentős kisebb-
ségben élnek. Meg kell azonban jegyezni, hogy az egyes járásokban található üzemek abszolút 
számban vannak feltüntetve, így egy kisebb kiterjedésű járásban értelemszerűen kevesebb üzem 
található. A térképen mégis jól kirajzolódnak a szlovákiai ipari körzetek kontúrjai. 

Egy üzemre eső lakosok száma „magyar” járásonként (2011)
Forrás: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/ adatai alapján Horbulák Zsolt

Szlovákia teljes területén 2011-ben 2 421 üzem működött, ez járásonként átlagosan 33,625 
üzemet jelent. A 16 „magyar” járásból hét érte el az országos értéket, Pozsony és Kassa magától 
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értetődően magasan felette áll az átlagnak. Szlovákia legtöbb üzemmel rendelkező járása, a Nyit-
rai, szintén a déli régióban található.

Tekintettel arra, hogy a két nagyváros a nyelvhatáron túl fekszik, és mivel a szlovákság szá-
mára még nagyobb központot jelentenek, nem lehet figyelembe venni őket egyik oldalon sem. 
Az etnikai arányok miatt a legtöbb üzemmel rendelkező Nyitra is torzít. Az üzemek száma Po-
zsony és Kassa nélkül 2132. Az 54 „szlovák” járásban 1584 üzem, azaz járásonként 29,33 találha-
tó. A 16 „magyar” járásban 548, vagyis járásonként átlagosan 34,25 működik. A magyar járások 
átlaga tehát látszólag magasabb, mint a szlovákoké, nem szabad azonban arról megfeledkezni 
arról, hogy a déli járások területileg lényegesen nagyobbak, népesebbek. Amíg egy „szlovák” 
járás területe 68,21%-a egy „magyarnak”, addig iparilag 85,31%-ra közelítik meg magyar átlagot. 
Kilenc „magyar” járás átlaga marad el az országos átlagtól. Ha ezeket az adatokat csupán a szlo-
vák járások adataival vetjük össze, 8:8-hoz arányt kapunk. Országos nézőpontból a fenti mutató 
alapján a magyar vidék relatív fejlettsége csupán abban rejlik, hogy a magyar járások nagyobbak 
a szlovákoknál.

A lakossági arányt figyelembe véve már módosul a helyzet. Az egy szlovákiai üzemre vetített 
lakosságszám átlagosan 2 229 fő, a magyar átlag azonban a nagyvárosokkal együtt 3 067 fő – az 
országosnak a 72,68%-a, Kassa és Pozsony nélkül pedig  3 149 fő – vagyis az országos átlagnak 
már csak 70,78%-a.

Az egy üzemre eső lakosok száma „magyar” járásonként (2011)
Forrás: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/ adatai alapján - Horbulák Zsolt

A fenti ábrán a lineáris trendvonal azt is szemlélteti, milyen mértékben érvényesül a dél-
szlovákiai/felvidéki járásokban a nyugat-keleti szembenállás, hogyan csökken az üzemek száma, 
egyúttal miként nő az egy üzemre eső lakosok száma kelet felé haladva.
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Nagyvállalatok Dél-Szlovákiában/Felvidéken

Végül nézzük meg a déli régió gazdasági erejét abból a szemszögből, mennyire képes ma-
gához vonzani a forgalom alapján legnagyobb vállalatokat. Az elemzéskor a Trend gazdasági 
hetilap által 2012. június 28-án közreadott listából indultunk ki. Az alábbi táblázatba nem vettük 
fel a két nagyvárost, mivel a nagyvállalatok jellegükből kifolyólag gyakran telepednek meg az 
országos jelentőségű központokban. A 200 cégből Pozsonyban 81-nek, Kassán pedig 10-nek van 
a székhelye.

A 16 járásban található 200 legnagyobb forgalmú vállalat telephelye

Sor-
rend

Vállalat neve Telephely
A magyarság 
aránya a tele-
pülésen [%]

forgalom 
[1000 €]

4. Samsung Electronics Slovakia Kft. Galánta 30,54 3 167 764
24. Duslo Rt. Vágsellye 14,15 459 774
34. Getrag Ford Transmissions Slov. Rt. Kenyhec 12,98 360 473
54. Heineken Slovensko Rt. Ógyalla 41,23 203 219
68. SCA Hygiene Products Slovakia Kft. Gömörhorka 56,86 165 021
74. CBA Slovakia Kft. Losonc 7,94 157 404
76. SE Bordnetze-Slovakia Kft. Nyitra 0,02 155 215
83. Rieker Obuv Kft. Komárom 53,88 138 125
86. ThyssenKrupp Ferostav Kft. Érsekújvár 22,36 131 819
94. Osram Rt. Érsekújvár 22,36 120 643

100. Šped-Trans Levice Rt. Léva 9,19 117 153
106. Matador Automotive Rt. Verebély 3,78 107 940
126. COOP Jednota fogyasztási szövetk. Érsekújvár 22,36 85 082
130. Veľkoobchodný družstev. podn. Rt. Léva 9,19 81 708
139. De Miclén Rt. Léva 9,19 78 194
144. Penam Slovakia Rt. Nyitra 0,02 76 225
146. Metrans/Danubia Rt. Dunaszerdahely 74,53 75 268
156. ACHP Levice Kft. Léva 9,19 71 614
162. COOP Jednota fogyasztási szövetk. Nyitra 0,02 67 989
175. Wertheim Kft. Dunaszerdahely 74,53 59 747
191. COOP Jednota fogyasztási szövetk. Galánta 30,54 53 540
194. Západoslov. vodár. spoločnosť Rt. Nyitra 0,02 52 893
197. In Vest Kft. Vágsellye 14,15 50 517

Forrás: Trend, szlovákiai gazdasági hetilap (2012)
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Mivel alapvetően befolyásolná az eredményt, ha a két nagyváros bármelyik (a „déli” vagy az 
„északi”) oldalra kerülne, így az arányok kiszámításakor most egyik oldalon sem vesszük őket fi-
gyelembe. A 200 nagyvállalat helyett tehát csak 109 céggel számolunk. Hasonlóképpen járunk el 
a lakosság számát, illetve a területet illetően: Pozsony és Kassa nélküli Szlovákia lakossága 4 745 
375 fő, illetve Pozsony és Kassa nélkül Szlovákia területe 48 429 km2. Ily módon számítva tehát 
a 16 járás a két nagyváros nélkül Szlovákia területének 33,0%-át teszi ki, lakosai azonos módon 
számolva az ország lakosságának 31,56%-át alkotják. Dél-Szlovákia 16 járásban a legnagyobb 
forgalmú vállaltok közül 23, azaz 21,1% székel. A legnagyobb vállalatok tehát Pozsony és Kassa 
torzító hatása nélkül is mintegy másfélszer nagyobb arányban fordulnak elő a szlovák vidéken, 
mint a déli területeken.

Az európai uniós támogatáspolitika alakulása Szlovákiában

A Szlovák Köztársaság 2004. május 1-jén vált az Európai Unió teljes jogú tagállamává. A 
kezdeti időszakban a lakosság és a települési önkormányzatok bizakodva várták, hogy a csatla-
kozást követően a támogatási források valóban segítséget nyújtanak majd az egyes régióknak és 
térségeknek, hogy azok az európai átlag szintjére emelkednek. A szlovákiai magyarság is biza-
kodva tekintett a lehetőségekre, hiszen a közösség tagjai által lakott járások már évtizedek óta a 
leszakadó régiók közé tartoztak. A települési önkormányzatok és a polgármesterek igyekeztek a 
lehető legtöbbet kihozni azokból a pályázati lehetőségekből, amelyek a helyben lakók minden-
napi életét könnyíthetnék és segíthetnék.

2014-ben már egy tízéves időszak tapasztalatait értékelhetjük, ahogyan az egyes kormányok 
és a sajtó is teszi és tehetné. A sajtóban és szakmai körökben számos kritika érte a 2007–2013 
programozási időszakot, hiszen az operatív programok pénzügyi keretének felhasználása fino-
man fogalmazva is gyengén sikerült. 2014 elején a rendelkezésre álló források 91%-volt lekötve, 
ugyanakkor a kifizetések időarányosan csak 51%-on álltak. Az egyes operatív programok tekin-
tetében általános tény, hogy a forrásfelhasználással kapcsolatos elemzések kizárólag az országos 
eredményekkel foglalkoznak, szinte lehetetlen olyan elemzéssel találkozni, amely az egyes ope-
ratív programok teljesítményét regionális vagy lokális szinten vizsgálná.

Az összehasonlító kimutatások hiánya miatt a Baross Gábor Terv szakértői úgy döntöttek, 
hogy az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló 211/2000. számú törvény értelmében 
lekérik az önkormányzatok életében meghatározhatónak tekinthető támogatási programok 
eredményeit. Az adatokat a 2007–2013-as időszakra vonatkozóan és járási bontásban kérték ki. 

A pontosság kedvéért le kell szögeznünk, hogy a járási szinten felhasználásra kerülő ösz-
szegek adatait kértük le a Környezetvédelmi Operatív Program, a Vidékfejlesztési Operatív 
Program, valamint a Régiófejlesztési Operatív Program támogatásairól. Természetesen az egyes 
programok esetében a különböző alprogramok eredményeit is igényeltük, pl. a környezetvéde-
lem kapcsán a csatornázásra, a hulladékgazdálkodásra stb. nyújtott támogatásokat is vizsgáltuk, 
hiszen így kimutatható, hogy az egyes támogatási formák melyik programból és mely járások-
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ban voltak a legsikeresebbek. Az összesített adatokat ezt követően az adott járás lakosságához is 
arányosítottuk, azaz nem kizárólag azt vizsgáltuk, hogy egy-egy járás milyen összegű támogatás-
ban részesült, hanem azt is, hogy ez  egy lakosra bontva mennyit jelent. Azért fontos kiemelnünk 
ezt a vizsgálati módszert, mert nagyon torz adatokat kapnánk akkor, ha egy 25 000 lakosú járást 
egy 120 ezres lakosú járással kizárólag a támogatási összegek mértékének összehasonlításával 
vizsgálnánk meg. Természetes módon külön elemzést érdemelnek a dél-szlovákiai járások, me-
lyekben a magyarság él.

Az első ábrán az európai uniós források megyei szintű lehívását fogjuk megvizsgálni. Saját 
bevallásuk szerint a megyei önkormányzatok a következő összegben használták fel az Európai 
Unióból érkező, rendelkezésükre álló fejlesztési forrásokat a 2009–2013 közötti választási idő-
szakban:

Az Európai Unió forrásainak felhasználása Szlovákia megyéiben 2009–2013 között (millió €)
Forrás: www.sme.sk, a megyék bevallása alapján

Jelmagyarázat: BSK – Pozsony megye, TTSK – Nagyszombat megye, TSK - Tren-
csén megye - nem közölte az adatait; NSK – Nyitra megye, ŽSK – Zsolna megye, 
BBSK – Besztercebánya megye, KSK – Kassa megye, PSK – Eperjes megye; 
* Pozsony megye csupán egyetlen operatív program forrásait  
(Pozsony megye OP) használhatja fel. 

Az fenti ábra adataiból kiolvasható, hogy Kassa, Eperjes, Besztercebánya, Zsolna megye (ke-
leti megyék) hívta le a legtöbb forrást. A négy megye közül a két déliben magyar lakosság és te-
lepülések is érintettek voltak. A képet árnyalja, ha az egyes megyéken belül az uniós forrásokból 
finanszírozott beruházásokat is vizsgáljuk. 
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Operatív programok vizsgálata – Környezetvédelmi Operatív Program

Az egyik legnagyobb figyelemmel kísért támogatási program a Környezetvédelmi Operatív 
Program volt. 

Elsőként vizsgáljuk meg a csatornázásra szánt támogatások mértékét. Az összesített adatok 
szerint a legsikeresebb járások a következők voltak:

Környezetvédelmi Operatív Program, csatornázásra fordított források járási bontásban

Járás neve Abszolút összeg (m €) Egy főre jutó támogatás (€)
Malacka (Malacky) 32,5 480,19
Breznóbánya (Brezno) 23,9 373,40
Liptószentmiklós (Liptovský Mikuláš) 29,3 404,69
Stubnyafürdő (Turčianske Teplice) 5,8 355
Szinna (Snina) 13,6 357,83

Forrás:  Szlovákia Környezetvédelmi Minisztériuma,  Pro Civis PT

Környezetvédelmi Operatív Program, árvízvédelemre fordított források járási bontásban

Járás neve Abszolút összeg (m €) Egy főre jutó támogatás (€)
Miava (Myjava) 7,5 273,36
Bártfa (Bardejov) 12,4 159,22
Homonna (Humenné) 2,9 138,10
Sztropkó (Stropkov) 5,3 256,43
Felsővízköz (Svidník) 7 212,59

Forrás:  Szlovákia Környezetvédelmi Minisztériuma, Pro Civis PT

Környezetvédelmi Operatív Program, megújuló energiahordozókra, levegővédelemre fordított for-
rások járási bontásban

Járás neve Abszolút összeg (m €) Egy főre jutó támogatás (€)
Gyetva (Detva) 3,3 102,56
Zsarnóca (Žarnovica) 3,1 116,78
Miava (Myjava) 3,6 131,32
Kassa IV. (Košice IV.) 12,3 335,11
Varannó (Vranov nad Topľou) 11,4 143,53

Forrás: Szlovákia Környezetvédelmi Minisztériuma, Pro Civis PT
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Környezetvédelmi Operatív Program, hulladékgazdálkodásra – hulladéktelepek megszüntetése, 
gyűjtőudvarok létesítése – fordított források járási bontásban

Járás neve Abszolút összeg (m €) Egy főre 
jutó támogatás (€)

Selmecbánya  (Banská Štiavnica) 5 305,35
Garamszentkereszt (Žiar nad Hronom) 27,3 567,01
Gölnicbánya (Gelnica) 4,2 291,25
Szinna (Snina) 8,3 415,26
Lőcse (Levoča) 8 240,52

Forrás: Szlovákia Környezetvédelmi Minisztériuma, Pro Civis PT

Környezetvédelmi Operatív Program első négy alprogramja esetében a magyarok által lakott járá-
sokban az egy főre vetített támogatások mértéke

Forrás: Szlovákia Környezetvédelmi Minisztériuma, Pro Civis PT

Külön figyelmet érdemel az a szinte már abszurdnak mondható helyzet, hogy míg a Somorja 
– Dunaszerdahely – Komárom tengely mentén található az ország legnagyobb ivóvízkészlete, 
addig éppen az ezen a területen fekvő járások a már említett 2007–2013-as időszakban nagyon 
alacsony támogatásban részesültek.
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Szlovák Környezetvédelmi Operatív Program, csatornahálózat építésére  

fordítható források felhasználása
Forrás: Szlovákia Környezetvédelmi Minisztériuma, Pro Civis PT

Hasonló helyzettel szembesülünk más támogatási alfejezetek esetében is, pl. az árvízvédelmi 
támogatások esetében is a legalacsonyabb kategóriában találjuk a Kis- és a Nagy-Duna, a Vág, a 
Garam, az Ipoly, valamint a Bodrog, az Ung és a Tisza árterületein fekvő, magyarok által lakott 
területeket.

Szlovák Környezetvédelmi Operatív Program, árvízvédelemre fordítható források felhasználása
Forrás: Szlovákia Környezetvédelmi Minisztériuma, Pro Civis PT
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Operatív programok vizsgálata - Régiófejlesztési Operatív Program

A Régiófejlesztési Operatív Program esetében újabb hat alfejezettel találkozhatunk, ezek: az 
oktatási infrastruktúra felújítása, a szociális infrastruktúra felújítása, a régiók kulturális értékei-
nek, a települési központoknak az újjáépítése, a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint 
a technikai segítségnyújtás. Ebből a támogatási programból a magyarok által lakott települések 
esetében a legfontosabbnak tekinthetőt elemezzük.

Elsőként a Régiófejlesztési Operatív Program első alprogramját, az oktatási intézményekbe 
szánt beruházásokat vizsgáltuk. Az összesített adatok szerint a legsikeresebb járások a követke-
zők voltak:

Régiófejlesztési Operatív Program, oktatási intézmények fejlesztésére fordított források járási bon-
tásban

Járás neve Abszolút összeg (m €) Egy főre jutó támogatás (€)
Kiszucaújhely  (Kysucké Nové Mesto) 10 302,53
Námesztó (Námestovo) 15,9 265,99
Ólubló (Stará Ľubovňa) 14,3 270,33
Mezőlaborc (Medzilaborce) 3,1 255,19
Csaca (Čadca) 22 240,35

Forrás: Szlovákia Közlekedési, Építésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériuma, Pro Civis PT

További járások, ahol a megítélt támogatások mértéke egy lakosra vetítve meghaladta 
a 200 eurót: Szabinov (Sabinov), Biccse (Bytča), Miava (Myjava), Alsókubin (Dolný Kubín), 
Nagytapolcsány (Topoľčany) és Turdossin (Tvrdošín)

A települési központok újjáépítése program kapcsán – már szinte meglepő módon – két, 
magyarok által lakott járást is találunk. Igaz viszont, hogy a legjobban támogatott Nagyrőcei 
járásban a magyarok aránya 19%. Az általános mutatók szerint nagyjából a járások felében 130-
150 euró / lakos támogatással találkozhatunk.

Régiófejlesztési Operatív Program, településfejlesztésre fordított források járási bontásban

Járás neve Abszolút összeg (m €) Egy főre jutó támogatás (€)
Nagyrőce (Revúca) 12,6 314,08
Korpona (Krupina) 4,2 182,89
Kassa-vidék (Košice okolie) 24,2 201,85
Szobránc (Sobrance) 4,8 211,91

Forrás:  Szlovákia Közlekedési, Építésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériuma,  Pro Civis PT
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A következő ábrán egy szembe-
tűnő példát mutatunk be a támoga-
táspolitika alakulására. Az ábrán a 
településközpontok felújítását célzó, 
a Regionális Operatív Program 4.1a 
intézkedése keretében nyújtott forrá-
sok elosztása látható 2009-2010-ben 
Nyitra megyében. Jól látható, hogy a 
megye északi járásaiban jóval több te-
lepülésközpontot építettek újjá, mint 
a déli járásokban, illetve a megye déli 
járásaiban a járások északi részei na-
gyobb összeggel gazdálkodhattak, 
így több település pályázata lett ered-
ményes, mint a járások déli felében. 
Sajnos a jelenség nem egyedülálló, 
bár a példa csak egy megye egy ki-
írására vonatkozik. Az európai uniós 
források felhasználásában ugyanúgy 
érvényesül a negatív diszkrimináció, 
mint a gazdaság és fejlesztéspolitika 
egyéb területein.

Régiófejlesztési Operatív Program oktatási és településfejlesztési alprogramja keretében a magyarok 
által lakott járásokban az abszolút és az egy főre vetített támogatások mértéke

 
Forrás: Szlovákia Közlekedési, Építésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériuma,  Pro Civis PT

Regionális Operatív Program 4.1a intézkedés, a tele-
pülésközpontok felújítására szolgáló források elosztása 

(2009-2010) / Forrás: SO/RO pre ROP v NSK
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Operatív programok vizsgálata - Vidékfejlesztési Operatív Program

A harmadik támogatási forma, melynek adatait kikértük, a Vidékfejlesztési Operatív Prog-
ram volt. Ennek kilenc alfejezetét is vizsgáltuk, mivel azonban a települési önkormányzatok itt 
kisebb lehetőséget kaptak, ezeket az adatokat csak az összesített adatok között elemezzük majd. 
Tényként kell viszont leszögeznünk, hogy a mezőgazdasági támogatásoknak köszönhetően e 
programban néhány magyarlakta járás (Nagykürtös, Dunaszerdahely, Galánta és Komárom) az 
átlagnál jobban szerepelt. 

Vidékfejlesztési Operatív Program forrásainak felhasználása – EUR/fő
Forrás: Szlováki Köztársaság  Földművelésügyi Minisztériuma, Pro Civis PT

A Környezetvédelmi Operatív Program, a Vidékfejlesztési Operatív Program, valamint a 
Régiófejlesztési Operatív Program támogatásainak járási szintű összesítését a magyarok ará-
nyának megfelelően is elvégeztük, mégpedig úgy, ahogyan az eddigi adatokat is vizsgáltuk. A 
támogatások mértékének megállapításakor nem 2007-13-as időszakban felhasznált, hanem a 
megítélt támogatásokat vettük alapul. Finoman fogalmazva is érdekes tényként jeleníti meg 
az arányosítás, hogy az egy főre jutó és az összértékben megítélt támogatások sorában is a két 
legmarkánsabban magyarnak tartott járás (Dunaszerdahely és Komárom) szerepel is a rangsor 
végén. Nagy általánosságban látható, ahogyan növekszik a magyarság aránya, úgy csökken a 
támogatások mértéke.
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EU források felhasználása Szlovákiában, 2007-2013-ban, a magyar kisebbség tükrében (EUR/fő)
Forrás: Őry Péter, Pro Civis PT

Amint a fentiekből is kitűnik, sajnálatos tényként kell kezelnünk, hogy a 2007–2013-as tá-
mogatási időszakban a tömbmagyarság által lakott régiók támogatása elmaradt az országos át-
lagtól. Érdemes lenne megvizsgálni azt a tényt is, hogy azokon a helyeken, ahol alacsonyabb a 
magyarság aránya, mely települések voltak a pályázatokon a sikeresek, hiszen valószínűleg itt 
is „érdekes” adatokat kapnánk. Más kérdés, hogy a további operatív programok esetében (pl. a 
közlekedési vagy az egészségügyi) mely régiók fejlesztését célozták meg az egyes minisztériu-
mok és más központi államigazgatási szervek.

Központi befektetés-ösztönzési politika

A 2010–2012 között regnáló jobboldali kormányt senki sem vádolta azzal, hogy irányult-
ságával, vonalvezetésével hátrányosan megkülönböztetné Dél-Szlovákia térségét, vagy idegen-
kedne a dél-szlovákiai/felvidéki térség fejlesztésétől. Ez alatt az idő alatt beruházás-ösztönzés és 
munkahelyteremtés céljából több ízben közvetlen állami támogatásról döntött a kormány. Az 
alábbi térkép szemlélteti a döntések eredményét.
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A fenti térképen 
látható, hogy a kilenc 
eredményes pályázat 
közül egyetlen egy való-
sult meg a dél-szlováki-
ai/felvidéki Rozsnyón. 
A kilenc eredményes 
pályázat közül öt eseté-
ben olyan járásban hoz-
tak létre állami támo-
gatással munkahelyek 
százait, ahol a mun-
kanélküliségi mutató 
alatta van az országos 

átlagnak. Dél-Szlovákia magas munkanélküliséggel sújtott járásait ellenben elkerülte a kormány 
munkahelyteremtő igyekezete. Jól példázza ezt, hogy Királyhelmec város és Hetény község ipari 
park létesítésére vonatkozó pályázatát a kormány figyelmen kívül hagyta, pedig mindkét telepü-
lésen a létrehozott munkahelyek nagyban enyhítették volna a környéken tapasztalható kiugróan 
magas munkanélküliséget. 

A 2011. november 23-i kormányhatározat alapján utoljára döntött a kormány munkahely 
teremtési célú pályázatok közvetlen anyagi támogatásáról, ugyanis 2011-ben módosították a be-
ruházások állami ösztönzéséről szóló törvényt, amelynek értelmében az addigi állami támogatás 
két formája – közvetlen anyagi támogatás, adókedvezmény – közül a kedvezőbbet, azaz a köz-
vetlen anyagi támogatást megszüntették. Az ezredforduló után közvetlen anyagi támogatással 
ösztönözték az ország középső és északi térségeiben létrehozott munkahelyek ezreit. Mikorra 
helyzetbe kerülhetett volna Dél-Szlovákia, addigra megszüntették a közvetlen anyagi támoga-
tás lehetőségét. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a válság idején az adókedvezmények iránti 
érdeklődés jelentősen lecsökkent. Mindezek és a válság következtében Szlovákiában 2011 óta 
jentősebb befektetés nem valósult meg. Dél-Szlovákia ismételten hoppon maradt.

Összegzés

Összességében elmondható, hogy Dél-Szlovákia/Felvidék magyarlakta megyéinek és járá-
sainak kialakítása, illetve az országos gazdaság- és fejlesztéspolitika az elmúlt húsz évben nem 
kedvezett a térség gazdasági fejlődésének. A fenti adatok értékelése alapján egyértelműen kiraj-
zolódik egy olyan kép, hogy a magyarok által lakott vidékeket a terület- és gazdaságfejlesztés te-
rületén az elmúlt húsz évben folyamatos negatív megkülönböztetés sújtotta a központi politika, 
illetve gazdaságpolitika részéről, ennek hatásai mára már a társadalom szintjére és az emberek 
hétköznapjaira is erős hatással vannak. 

Állami támogatással létrehozott munkahelyek (2011)  
Forrás: Farkas Iván által elkészített térkép a kormányhatározat alapján
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II.3. Dél-Szlovákia/Felvidék szociális helyzetének áttekintése 

A következő részben Dél-Szlovákia/Felvidék szociális helyzetét tekintjük át, elsősorban a 
munkanélküliség, a szociális juttatások és a szegénység térségi alakulásának, illetve országos ösz-
szehasonlításának bemutatásán keresztül.

Munkanélküliség

Az első mutató a munkanélküliség. Az alábbi ábra számsorainak forrása a Munkaügyi, Szo-
ciális és Családügyi Hivatal honlapja volt. A mutatót úgy számítottuk ki, hogy kiválasztottuk a 
vizsgált járásokat, illetve városokat, majd az adott év decemberi értékeiből kiszámítottuk az éves 
átlagot. Igyekeztünk a lehető leghosszabb adatsorral dolgozni, ezért az első hozzáférhető évtől, 
1997-től elemeztük a változásokat. A módszer alapján a következő diagramot kapjuk:

A munkanélküliség arányának a változása a „magyar” járásokban (1997-2013)
Forrás: a www.upsvar.sk adatai alapján

Az ábra eredményeit elemezve nyilvánvaló, hogy a munkanélküliséget illetően a déli régió 
mindig jelentősen elmaradt a szlovák átlagtól függetlenül attól, hogy Pozsony és Kassa részét 
képezi-e a régiónak, vagy sem. 17 év átlagát számításba véve a 16 járás munkanélküliségi rátája 
5,62%-kal maradt el az országostól, a két nagyváros beszámításával a hátrány 4,33%-ra csökken. 
Az összképet tovább árnyalja, hogy gyakran előfordul, hogy a járásokon belül a „szlovák észak” 
lényegesen jobb gazdasági helyzetben van, mint a „magyar dél” (ez olyan nagy kiterjedésű járá-
sokra igaz, mint az Érsekújvári és a Lévai járás), tekintettel azonban arra, hogy ez a különbség 
statisztikailag nem mutatható ki, a magyarok által lakott vidék még rosszabb helyzetben van. Ez 
értelemszerűen érvényes az üzemsűrűség esetében is.
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A 16 járás és 2 nagyváros munkanélküliségi rátájának országos szintű hosszú távú összeha-
sonlítása 17 év (1997–2013) átlaga alapján így foglalható össze:

•	 országos	munkanélküliség	átlagban:	14,04%;
•	 a	16	járás	+	2	nagyváros	munkanélküliségi	rátájának	átlaga:	18,37%;
•	 a	16	járás	munkanélküliségi	rátájának	átlaga:	19,66%;
•	 a	16	 járás	+	2	nagyváros	munkanélküliségi	átlagának	különbsége	az	országos	átlaghoz	

képest:	+	4,33%;
•	 a	16	járás	munkanélküliségi	átlagának	különbsége	az	országos	átlaghoz	képest:	+	5,62%;
•	 a	vizsgált	időszakban	az	országos	átlagot	meghaladó	munkanélküliségi	rátájú	járások	és	

nagyvárosok átlagos száma: 11;
•	 a	vizsgált	időszakban	az	országos	átlag	alatti	munkanélküliségi	rátájú	járások	és	nagyvá-

rosok átlagos száma: 7.
A fenti tények alapján kijelenthető, hogy Dél-Szlovákia térsége évek óta a munkanélküliség-

gel leginkább sújtott térség. Ezt a tényt támasztja alá, hogy Szlovákia 79 járása közül a munka-
nélküliséggel leginkább sújtott 8 járás közül 6 éppen a térségünkben található. A munkanélküli-
ség járási szintű helyzetét plasztikusan mutatja be az alábbi térkép:

Térkép: Szlovákiai munkanélküliségi térkép járási bontásban (2013)
 Forrás: Munkaügyi, Szociális és Családügyi Hivatal, Pozsony

A térképi adatok táblázatba rendezése alapján a következőképpen mutathatóak be a munka-
nélküliség által legjobban sújtott kistérségek:
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A munkanélküliséggel leginkább sújtott nyolc járás listája és a munkanélküliségi arány (2013)

Sorrend Járás neve Munkanélküliség
1. Rimaszombati járás 31,24 %
2. Nagyrőcei járás 29,55 %
3. Késmárki járás 27,28 %
4. Poltári járás 25,60 %
5. Rozsnyói járás 24,83 %
6. Kisszebeni járás 23,68 %
7. Nagykürtösi járás 23,37 %
8. Tőketerebesi járás 23,25 %

Forrás: Munkaügyi, Szociális és Családügyi Hivatal, Pozsony

Szociális juttatások

A következő mérőszám, amely segítségével a helyzetet elemezzük, az a valamilyen szociá-
lis támogatásban részesülők aránya. Az adatokat szintén a Munkaügyi, Szociális és Családügyi 
Hivatal a honlapján közli 2004-től kezdődően. A feldolgozási módszer az előzőhöz hasonló: a 
16 járás és két a nagyváros adott év decemberi adataiból éves átlagot számítottunk, majd ezt 
összevetettük az országos értékkel.

Ábra: A szociális támogatásokban részesülők aránya a „magyar” járásokban
Forrás: a www.upsvar.sk adatai alapján szerkesztette Horbulák Zsolt

A fenti ábra alapján nyilvánvaló, hogy a déli régióban magasabb a hátrányos helyzetű lako-
sok aránya, számuk járásonként minden évben meghaladt az országos átlagot.
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A 16 járás és 2 nagyváros munkanélküliségi rátájának országos szintű hosszú távú összeha-
sonlítása 10 év (2004 – 2013) átlaga alapján a következőképpen foglalható össze:

•	 a	szociális	támogatásra	szorulók	országos	átlaga:	6,72%;
•	 a	szociális	támogatásra	szorulók	átlaga	a	16	járásban	+	2	nagyvárosban:	10,21%;
•	 a	szociális	támogatásra	szorulók	átlaga	a	16	járásban:	11,10%;
•	 a	16	járás	+	2	nagyváros	átlagának	különbsége	az	országos	átlaghoz	képest:	+	3,49%;
•	 a	16	járás	átlagának	különbsége	az	országos	átlaghoz	képest:	+	4,37%;
•	 a	déli	járások	és	a	nagyvárosok	átlagos	száma	a	vizsgált	időszakban,	melyekben	a	szociá-

lis támogatásokban részesülők aránya meghaladta az országos átlagot: 12;
•	 a	déli	járások	és	a	nagyvárosok	átlagos	száma	a	vizsgált	időszakban,	melyekben	a	szociá-

lis támogatásokban részesülők aránya nem érte el az országos átlagot: 6.

Szegénység

A munkanélküliségi helyzetből adódóan a szegénység mértéke sem jobb Dél-Szlovákiában/
Felvidéken. Szlovákiában meghaladja a 180 ezret azok száma, akik anyagi nélkülözésben kény-
telenek élni, és szociális segélyért havonta a munkaügyi, szociális és családügyi hivatalokhoz kell 
fordulniuk. Ezek járásonkénti megoszlását szemlélteti az alábbi térkép, amelyből látható, hogy 
a Komáromi járástól kelet felé haladva egészen Bodrogközig és Ung-vidékig az összes járásban 
magas, az országos átlagot jóval meghaladó azok aránya, akik szociális segélyből kénytelenek 
élni, legtöbb esetben sanyarú körülmények között. Kritikus a helyzet Gömörben, ahol a lakosság 
megközelítőleg 10%-a él szociális segélyből.
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Térkép: A segélyek számának a járás teljes lakosságához viszonyított száma (2013)
Forrás: Új Szó

Összegzés

A társadalmat leíró adatok jól kiegészítik és leírják a gazdaságban végbemenő negatív fo-
lyamatokat. A dél-szlovákiai/felvidéki társadalom egyre nehezebben viseli a negatív gazdasági 
megkülönböztetésből eredő terheket, ami mára már az munkanélküliségi, szegénységi adatokon 
is jól visszatükröződik.
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II.4. A leszakadó térségek meghatározása és sajátosságaik

A gazdasági és társadalmi folyamatok összesítő bemutatására kiválóan alkalmas Szlovákia 
leszakadó térségeinek bemutatása. Szlovákia általános gazdasági helyzete meglehetősen ellent-
mondásos. Az utóbbi másfél évtizedben az ország egésze egészen jó makrogazdasági adatokkal 
büszkélkedhetett. Az évezred fordulóján Szlovákiát a „tátrai tigris” jelzővel illették. A helyzet 
árnyoldala, hogy Szlovákiában hatalmasak a regionális különbségek. Az alábbi táblázat erre kí-
ván rámutatni:

Szlovákia kerületeinek – NUTS 3 régióinak – főbb adatai

területe 
[km2]

lakossága összterméke 
[1000 €]*

egy főre eső össz-
terméke [€]*

vásárlóerő-
paritás [EU 
27=100%]**

Pozsonyi kerület 2 053 602 436 18 296 581 29 241,22 176
Nagyszombati 
kerület

4 148 554 741 7 665 981 13 633,69 82

Trencséni kerület 4 501 594 328 6 434 892 10 744,48 65
Nyitrai kerület 6 343 689 867 7 105 257 10 077,56 61
Zsolnai kerület 6 788 688 851 7 499 632 10 746,40 65
Besztercebányai 
kerület

9 455 660 563 5 856 881 8 973,67 54

Eperjesi kerület 6 753 814 527 5 546 036 6 860,71 41
Kassai kerület 8 993 791 723 7 464 229 9 580,63 58

Forrás: Szlovák Statisztikai Hivatal; *www.statistics.sk (2010); **Eurostat (2010)

Az egy főre eső GDP vásárlóerő-paritás adatát tovább árnyalja, hogy egész Szlovákia 75%-ra 
közelítette meg az EU 27 átlagát, ellenben a főváros nélkül csupán 61%-ra. Szlovák átlagon felüli 
helyzetben csak a Nagyszombati Kerület van. A Pozsonyi kerület adata (176%) lényegesen meg-
haladja a budapesti értéket (142%), de még a prágait is (172%), csak a varsóitól marad el (188 %).

A fenti elemzések alátámasztják, hogy Dél-Szlovákia egésze hátrányos helyzetű, a 16 járás és 
két nagyváros gazdasági ereje együttesen is elmarad a szlovák átlagtól. Hangsúlyozni kell: a „ma-
gyar” járások annak ellenére is rosszabb helyzetben vannak, hogy annak az uniós átlagot jóval 
meghaladó Pozsonyi kerület is a része. Mindezekből következik, hogy Dél-Szlovákiát nem lehet 
egységes régióként kezelni. Az egy üzemre eső lakosok számát „magyar” járásonkénti bontás-
ban mutató ábra is rávilágított arra, hogy a déli régió egyik markáns jellemzője a nyugat–keleti 
szembenállás. Ez az ellentét azonban egész Szlovákiára érvényes. Kézenfekvő tehát, hogy Dél-
Szlovákiára mint olyan makrorégióra tekintsünk, amely gazdasági fejlettség alapján több kisebb 
régióra bontható.
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A munkanélküliségi adatokat és a szociális segélyeket bemutató táblázatok és térképek érzé-
keltetik, hogy a „magyar” vidék egészében leszakadó makrorégió: A vizsgált 17, illetve 10 év alatt 
a munkanélküliségi ráta és a szociális támogatásokban részesülők aránya minden esztendőben 
meghaladta az országos átlagot. Az országos munkanélküliségi adatokhoz (átlaghoz) viszonyí-
tott adatokat bemutató ábrákból az olvasható ki, hogy a 18 dél-szlovákiai közigazgatási egység-
ből egy-egy évben hány egységben haladta meg a munkanélküliségi ráta az országos munka-
nélküliségi ráta átlagát. Egy év kivételével a déli régióban mindig több, az átlagosnál rosszabb 
munkanélküliséggel rendelkező járás volt. A valóságban azonban a jól teljesítő járások közé csak 
Pozsony, Kassa és Nyitra tartozott. A 17 év alatt ilyen teljesítményt a jelentős magyarsággal ren-
delkező járások közül kizárólag a Szenci járásnak sikerült elérnie. 

A 16 járás és 2 nagyváros munkanélküliségi rátájának az országos átlaghoz viszonyított alakulása 
Forrás: a www.upsvar.sk adatai alapján szerkesztette Horbulák Zsolt

Az országos munkanélküliségi átlagot meghaladó járási munkanélküliségi ráták évenkénti alakulása 

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Össze-
sen

Pozsony 0
Szenc 0
Dunaszerdahely x x x 3
Galánta x x x 3
Nyitra 0
Vágsellye x x x x x x x x x x 10
Komárom x x x x x x x x x x x x x x 14
Érsekújvár x x x x x x x x x x x x x 13
Léva x x x x x x x x x x x x x x x x 16
Nagykürtös x x x x x x x x x x x x x x x x x 17
Losonc x x x x x x x x x x x x x x x x x 17
Nagyrőce x x x x x x x x x x x x x x x x x 17
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97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Össze-
sen

Rimaszombat x x x x x x x x x x x x x x x x x 17
Rozsnyó x x x x x x x x x x x x x x x x x 17
Kassa
Kassa-vidék x x x x x x x x x x x x x x x x x 17
Tőketerebes x x x x x x x x x x x x x x x x x 17
Nagymihály x x x x x x x x x x x x x x x x x 17

Forrás: a www.upsvar.sk adatai alapján szerkesztette Horbulák Zsolt

Felzárkózó, azaz folyamatosan javuló tendenciát csak a Galántai és a Dunaszerdahelyi járás 
esetében lehet tapasztalni. A Vágsellyei járás helyzete is bíztató, a hozzáférhető adatok tanúsága 
alapján azonban a számba vett évek többségében rosszabbul teljesített. A Komáromi és az Érsek-
újvári járás már egyértelműen a leszakadó régióhoz áll közelebb. Látható, hogy a munkanélküli-
ség a Lévai járástól keletre folyamatosan meghaladja az országos átlagot, de még ez táblázat sem 
fejezi ki teljes mélységében bizonyos régiók elmaradottságát. A Rimaszombati járásban például 
a mutató 2006-ban, 2007-ben és 2008-ban több mint háromszorosan haladta meg az országos 
átlagot!

Ha a fenti második táblázatba foglalt módon vizsgáljuk meg a déli járásokban szociális tá-
mogatásban részesülők arányát, az eredmények egybecsengenek a munkanélküliségi adatokkal. 
Pozsonyban, Kassán, valamint a Szenci, a Dunaszerdahelyi, a Galántai és a Nyitrai járásokban 
a tízéves időtartam alatt minden évben kevesebben részesültek szociális támogatásokban, mint 
az országos átlag. A Komáromi és a Vágsellyei járásban csak két évben volt jobb a helyzet az 
országosnál, az Érsekújvári járásban pedig csak egyszer. Az összes többi járás valamennyi évben 
elmarad az országos átlagtól, némely esetben a különbség nagyon szembetűnő.  

Az első fenti táblázat – Szlovákia kerületeinek, azaz a NUTS 3 régióknak főbb adatai –  a 
hozzáférhető lehető leghosszabb, egy azonos jelenséget feldolgozó számsor alapján készült, és 
jól mutatja, miként lehet régiókra bontani a dél-szlovákiai makrorégiót. Nyugatról kelet felé ha-
ladva folyamatosan romló helyzettel találkozhatunk. Pozsony és a környező járások egyaránt az 
országos átlag alatti munkanélküliségi mutatóval rendelkeznek. A Vág és az Ipoly közötti térség 
már nem képes lépést tartani Pozsonnyal és az agglomerációval, amely főleg a nehezebb idősza-
kok alkalmával mutatja a leszakadás jeleit. Az Ipolytól keletre található három régiót, az Ipoly 
mentét, Gömört és Bodrogközt, a gazdasági híradások ugyan külön-külön szokták emlegetni, 
az igazán elmaradott vidéknek a másodikat szokták tartani, a munkanélküliségi adatok alap-
ján azonban a kisrégiók nem mutatnak releváns különbséget. A leírtakat az alábbi grafikonnal 
szemléltethetjük:
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Dél-Szlovákia régióinak és nagyvárosainak munkanélküliségi helyzete

A fentebb bemutatott hosszú távú munkaerő-piaci trend alapján a Dél-Szlovákia makrorégiót 
a következő négy elkülönülő részre lehet felosztani:

•	 nagyvárosok	járásai:	Pozsony,	Nyitra,	Kassa;
•	 a	Pozsony	közvetlen	közelében	található	agglomerációs	járások:	Szenci	járás,	Dunaszer-

dahelyi járás, Galántai járás, a régió nyugati határa Pozsony, keleti határa megközelítőleg 
a Vág déli folyása;

•	 a	főváros	tágabb	térségében	található	járások:	Vágsellyei	 járás,	Komáromi	járás,	Érsek-
újvári járás, a régió nyugati határa megközelítőleg a Vág déli folyása, nyugati határa az 
Ipoly;

•	 az	Ipolytól	keletre	lévő	járások:	Lévai	járás,	Nagykürtösi	járás,	Losonci	járás,	Nagyrőcei	
járás, Rimaszombati járás, Rozsnyói járás, Kassai járás, Tőketerebesi járás, Nagymihályi 
járás, a régió az Ipoly és az ukrán határ között terül el.

Tény, hogy a magas munkanélküliség elsősorban tünet, mindazonáltal jól jelzi a térség álta-
lános állapotát. Ahová kevesebb külföldi tőke érkezik, ahová kevesebb állami támogatás irányul, 
ahol rosszabb a közösségi közlekedés, ott értelemszerűen a gazdasági aktivitás is gyengébb, ami 
aztán magasabb munkanélküliséggel jár együtt. Két markánsan elkülönülő térség különböztet-
hető meg: a „nyugati”, amely a Garam és az Ipoly folyásáig terjed, illetve a „keleti”, az említett két 
folyótól keletre elterülő vidék. Az adatokból kirajzolódik, hogy a földrajzi közép gazdaságilag 
egyértelműen a kelethez kapcsolódik, máshogyan fogalmazva: a gazdasági közép földrajzilag 
nyugatra tolódik. A gazdasági erő szempontjából tehát helyesebb középnek tekinteni a Vág és 
Garam (Ipoly) közötti térséget, a keleti régió viszont Kassa jelenléte ellenére is elmaradott. 

A fentebb bemutatott adatok és elemzések alapján úgy gondoljuk, hogy a dél-szlovákiai 

 Forrás: a www.upsvar.sk adatai alapján szerkesztette Horbulák Zsolt
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makrorégiót gazdasági szempontból – a földrajzi elhelyezkedést figyelembe véve – négy régióra 
lehet bontani, egyúttal gazdasági erejére való tekintettel külön egységként kell kezelni Pozsonyt. 
Igaz ugyan, hogy a főváros olyannyira különbözik a többi déli járástól, hogy szinte nem is tartozik 
a déli makrorégióhoz, mégis alapvetően meghatározza a Duna mente munkaerő-piaci helyzetét. 
Az Ipolytól nyugatra tízezrek ingáznak a fővárosba, illetve tízezreknek származik a jövedelme a 
Pozsonyban vállalt munkától. Pozsony pozitív hatása nélkül gyakorlatilag egész Dél-Szlovákia 
leszakadó helyzetbe kerülne. Nyitra földrajzilag inkább a „középhez” tartozna, ellenben annyira 
fejlett, hogy egyértelműen nyugathoz sorolható. Noha számait tekintve Kassa szintén „nyugati”, 
regionálisan mégiscsak Délkelet-Szlovákia része, így mi is a „kelet” régióba fogjuk sorolni. Az 
általunk javasolt régiós felosztás tehát a következőképpen néz ki:

•	 Pozsony	város
•	 a	„nyugati”	régió:	Szenci	járás,	Dunaszerdahelyi	járás,	Galántai	járás	(a	főváros	agglome-

rációja) és a Nyitrai járás;
•	 a	„középső”	régió:	Vágsellyei	járás,	Komáromi	járás,	Érsekújvári	járás;
•	 a	„keleti”	régió:	a	Lévai,	a	Nagykürtösi,	a	Losonci,	a	Nagyrőcei,	a	Rimaszombati,	a	Rozs-

nyói, a Kassa-vidéki, a Tőketerebesi és a Nagymihályi járások, illetve Kassa város.
Nehéz meghatározni, pontosan mi is okozza a középső és a keleti régió leszakadását. Talán 

segíthet a válaszadásban, ha a négy térség specifikumait egymáshoz viszonyítva vizsgáljuk meg. 
A következő táblázatban az általunk javasolt gazdasági erőből kiinduló földrajzi felosztás alapján 
szemléltetjük a régiók potenciálját.

A gazdasági régiók összehasonlítása

Pozsony „nyugat” „közép” „kelet”
járások száma 1 4 3 10
A Európai Unió átlagához viszonyított élet-
színvonal (EU 27 GDP/fő =100%)

186,0% 68,4% 57,9% 48,9%

kiterjedésük [km2] 367,7 2 946,9 2 803 10 470,8
lakosaik száma 411 228 435 494 301 698 1 001 004
magyar nemzetiségűek száma 14 119 138 352 131 556 169 213
magyar nemzetiségűek aránya [%] 3,43 31,77 43,61 16,90
a járás magyarságának az összmagyarságon 
belüli aránya [%]

3,08 30,18 28,69 36,91

fiatalok aránya (0-14 év) [%] 12,6 14,6 13,4 16,7
idősek	aránya	(65+	év)	[%] 15,7 12,5 13,8 12,1
szövegszerkesztő ismerete [%] 67,2 51,9 45,8 42,3
felsőfokú végzettségűek aránya [%] 29,9 14,7 10,1 11,5
átlagos munkanélküliség (1997-2013) [%] 3,85 9,72 16,00 23,99
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szociális támogatásban részesülők átlagos 
aránya (2004-2013) [%]

0,89 3,78 7,17 14,63

ipari üzemek száma 203 209 120 305
ipari üzemek száma lakosonként 2026 2084 2 514 3 282
ipari üzemek száma km2-ként 0,5521 0,0709 0,0428 0,0291
a 200 legnagyobb forgalmú vállalat száma 81 8 6 19

Forrás: a fent ismertetett statisztikai adatok alapján szerkesztette Horbulák Zsolt

A táblázatot még ki kell egészíteni azzal, hogy a „nyugati” és a „középső” régió a közlekedési 
infrastruktúra tekintetében is lényegesen jobb helyzetben van, mint a „keleti”. A térségen vezet 
át a Hamburg–Berlin–Prága–Pozsony–Budapest–Bukarest vasúti fővonal, amely lehetővé teszi, 
hogy a munkavállalók még 135 km-es távolság ellenére is naponta ingázhassanak Párkány és Po-
zsony között. Ezzel szemben a „keleti” és a „középső” régióban csak helyi érdekű vasútvonalak 
vannak, amelyek közül egyre több válik a vasúti racionalizálás áldozatává.

A fenti táblázat jól érzékelteti, hogy a „nyugat” gyakorlatilag minden mutató tekintetében 
megelőzi a „közepet” és a „keletet.” Az, hogy a „kelet” valamiben jobb adatokat produkál a „kö-
zépnél” (felsőfokú végzettségűek aránya, a 200 legnagyobb forgalmú vállalat székhelye), kizáró-
lag Kassának köszönhető. Természetesen több más mutatót is figyelembe lehetett volna venni, 
de úgy gondoljuk, hogy a bemutatott adatok is jól érzékeltetik a helyzetet, miszerint az elmara-
dottság komplex jellegű. Az alacsonyabb számítástechnikai ismeretek vagy a felsőfokú végzett-
séggel rendelkezők kisebb aránya is hozzájárul a magasabb munkanélküliséghez és végső soron 
a térség leszakadásához. Tekintettel arra, hogy a három gazdasági régió jelentősen különböző 
gazdasági és szociális mutatókkal rendelkezik, így a támogatási programoknak is specifikusak-
nak kell lenniük.
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II.5. Megyei és járási szintű helyzetelemzés és értékelés

A következő részben Szlovákia közigazgatási alapú besorolásán belül a magyarlakta vidékek 
áttekintő gazdaság és társadalmi helyzetképét ismertetjük.

II.5.1.   Szlovákia megyei szintű közigazgatási beosztása
Szlovákia közigazgatási felosztása 8 megyére 2001 óta van érvényben. A nyolc megyéből öt-

ben él magyar lakosság. A közigazgatási egységek kialakításának részletes történetét az I. fejezet 
tartalmazza.

Szlovákia megyei szintű közigazgatása (2001)
Megyék száma: 8 
Magyarok által lakott megyék száma (a zöld színnel feltüntetett megyék): 5 
A magyarok által lakott megyék központjai: 
     Kassa, Besztercebánya, Nyitra, Nagyszombat, Pozsony

II.5.2.   Kassa megye és a magyarok által lakott járásai
 

Összlakosság 776 000 fő
Járások száma 8 
A magyarok által lakott 
járások száma (megj.: a zöld 
színnel feltüntetett járások)

5 

Magyarok által lakott járások 
neve

Nagymihályi 
Tőketerebesi 
Kassai 
Kassa-vidéki
Rozsnyói

Kassa megye, illetve a magyarok által 
lakott járások (zölddel)
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Kassa megye SWOT elemzése

ERŐSSéGEK GyENGESéGEK
•	 Kedvező	földrajzi	fekvés	–	kapcsolódás	a	nemzetközi	

kereskedelmi útvonalakhoz: Magyarország, Ukraj-
na, Lengyelország

•	 Magas	a	felsőfokú	végzettséggel	rendelkezők	aránya
•	 Fejlett	vállalkozói	és	menedzsment-képzés
•	 Széleskörű	képzési	és	tanácsadási	lehetőségek
•	 Fejlett	logisztikai	rendszer	és	kapcsolódó	infrastruk-

túra
•	 Jelentős	termelő	és	szolgáltató	cégek	jelenléte
•	 Nagyszámú	befektetési	és	ipari	terület	
•	 Multikulturális	múlt	és	történelmi	sokszínűség
•	 Kedvező	idegenforgalmi	adottságok	
•	 Megfelelő	úthálózati	sűrűség
•	 Megfelelő	vasúti	hálózati	sűrűség
•	 Sok	szántó-	és	erdőterület
•	 A	mezőgazdaságban	sok	biomassza	alapanyag	kép-

ződik
•	 Geotermikus	energiai	potenciál

•	 A	felsőfokú	végzettségű	fiatalok		munkanélküliségé-
nek növekvése 

•	 A	képzett	munkaerő	elvándorlása
•	 Kevés	kulturális	támogatás	és	esemény
•	 A	nemzetközi	vagy	európai	elismertséggel	rendelke-

ző egyetemek hiánya
•	 A	másod-	és	harmadrendű	utak	állapota	rossz
•	 A	közlekedési	infrastruktúra	kiépítettsége	Szlovákia	

további megyéi irányában nem teljes
•	 Alacsony	a	vasúti	közlekedés	színvonala
•	 Alacsony	színvonalú	kutatás-fejlesztési	infrastruktú-

ra és kevés kapacitás
•	 A	jelentős	termelő	és	szolgáltató	cégek	külföldi	tulaj-

donúak
•	 A	high-tech,	illetve	magas	hozzáadott	értékű	vállal-

kozások hiánya
•	 Az	ipari	múlt	feladása	és	a	fejlesztések	elmaradása
•	 A	turisztikai	látogatók	rövid	ideig,	átlagosan	1-2	na-

pig tartózkodnak a régióban 
•	 A	 turisztikai	helyszínek	és	attrakciók	korlátozottan	

hozzáférhetők
•	 Kevés	a	magántőke	és	a	nemzeti	befektetés
•	 A	pénzügyi	szolgáltatások	alacsony	színvonala,	ala-

csony kínálat
•	 Az	uniós	források	alacsony	arányú	felhasználása
•	 A	földtulajdonnal	kapcsolatos	jogi	problémák

LEHETŐSéGEK VESZéLyEK
•	 A	 közép-kelet-európai	 térség	 dinamikus	 gazdasági	

fejlődése
•	 A	V4-ek	közötti	komplex	együttműködés	fokozódik
•	 A	magyar–szlovák	államközi	viszonyok	javulnak
•	 Sikeres	decentralizáció	a	támogatás-	és	fejlesztéspo-

litikában
•	 Növekvő	kulturális	támogatások	és	fejlesztési	forrá-

sok Magyarországról
•	 Biotermékek	utáni	növekvő	igény	

•	 Központi	erőfeszítések	és	segítség	hiányában	a	mun-
kanélküliség további növekedése

•	 A	 központi	 közlekedésfejlesztési	 elképzelések	 elke-
rülik a megyét 

•	 A	 mezőgazdasági,	 illetve	 a	 feldolgozott	 termékek	
csökkenő vagy stagnáló felvásárlási ára

•	 A	bűnözés	növekedése
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Kassa megye magyarok által lakott járásai 

Összefoglaló Kassa megye járásairól (2011)

Járás neve Összlakosság Magyar nemze-
tiségű lakosság

Magyar nemze-
tiségű lakosság 

aránya

Munkanélküli-
ség aránya

Nagymihályi 110 842 fő 12 122 fő 10,94% 17,75%
Tőketerebesi 106 072 fő 28 145 fő 26,53% 22,40%
Kassai 240 433 fő 6 371 fő 2,65% 10,61%
Kassa-vidéki 119 227 fő 11 845 fő 9,93% 19,49%
Rozsnyói 63 351 fő 16 103 fő 25,42% 24,83%
Összesen 639 925 fő 74 586 fő 11,66% 16,86%

A magyarok által lakott járások SWOT elemzése

NAGYMIHÁLYI JÁRÁS             

ERŐSSéGEK GyENGESéGEK
•	 Jó	környezeti	állapot	-	alacsony	környezetszennyezé-

si mutatók
•	 Jó	turisztikai	potenciál	–	Zemplínska	šírava	víztáro-

zó 
•	 Megfelelő	számú	szálláshely
•	 Kedvező	vidéki	turisztikai	adottságok
•	 Határon	átnyúló,	aktív	együttműködés	Ukrajnával
•	 Számos	gyümölcsültetvény	
•	 Számos	egyéni	mezőgazdasági	vállalkozó	

•	 Gyorsforgalmi	utak	hiánya
•	 Alacsony	színvonalú	vasúti	közlekedés
•	 Kevés	hulladéklerakó	hely
•	 A	falvak	víz-	és	szennyvízhálózata	nem	teljesen	ki-

épített
•	 Hiányzó	szociális	támogatású	szolgáltatások
•	 Kevés	kulturális	támogatás	és	esemény
•	 Munkahelyek	alacsony	száma
•	 A	magán-	és	az	állami	szektor	alacsony	színvonalú	

együttműködése
•	 A	turisztikai	látogatók	számának	folyamatos	csökke-

nése
•	 Erős	szezonalitás	a	turizmusban
•	 Kevés	átfogó	 szolgáltatás	és	 termékcsomag	a	 turiz-

mus területén
•	 Gyenge	minőségű	és	alacsony	számú	turisztikai	kí-

nálat 
•	 A	borturizmus	nincs	beépítve	a	turisztikai	kínálatba
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ERŐSSéGEK GyENGESéGEK
•	 Turisztikai	információs	rendszer	hiánya
•	 A	 régió	 turisztikai	 népszerűsítése,	 kiajánlása	 nem	

megfelelő
•	 Elhanyagolt	gyümölcsültetvények
•	 Az	állattenyésztés	csökkenése

 

TŐKETEREBESI JÁRÁS              

ERŐSSéGEK GyENGESéGEK
•	 A	lakosság	korfája	nemzetközi	viszonylatban	jó	
•	 12	természetvédelmi	terület
•	 Jó	környezeti	állapot	-	alacsony	légszennyezettség
•	 Kedvező	vidéki	turisztikai	adottságok
•	 Történelmi	 borospincék:	 Tokaj,	 Királyhelmec	 kör-

nyéke
•	 Aktív	 határon	 átnyúló	 együttműködés	 Magyaror-

szággal - történelmi jelentőségű objektumok felújí-
tása

•	 Számos	gyümölcsültetvény	
•	 Egyéni	mezőgazdasági	vállalkozók
•	 Szőlészeti	és	borászati	potenciál	
•	 Cukorrépa-termesztési	tapasztalatok
•	 Három	(nem	veszélyes)	hulladéklerakó	telep	

•	 Magas	 (20%-ot	meghaladó)	munkanélküliségi	 ráta	
és sok tartós munkanélküli

•	 Munkahelyek	számának	folyamatos	csökkenése
•	 A	fiatal	és	képzett	munkaerő	elvándorlása
•	 A	legtöbb	községben	hiányzó	szennyvíz-	és	vízháló-

zat 
•	 Az	ivóvízforrások	kimerülése
•	 Magas	a	szociális	juttatásokat	igénybe	vevők	aránya
•	 Gyenge	általános	ambuláns	ellátás	
•	 A	Tokaj-vidéken	 gyenge	 a	 határon	 átnyúló	 együtt-

működés a kultúra és az turizmus területén 
•	 Kevés	szálláshely
•	 Gyenge	minőségű	és	alacsony	számú	turisztikai	kí-

nálat 
•	 Turisztikai	információs	rendszer	hiánya
•	 A	 régió	 turisztikai	 népszerűsítése,	 kiajánlása	 nem	

megfelelő
•	 Jelentős	roma	közösség
•	 Elhanyagolt	gyümölcsösök
•	 Állattenyésztés	csökkenése
•	 A	mezőgazdasági	vállalkozások	veszteségesek
•	 Cukorfeldolgozás	megszüntetése
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KASSAI JÁRÁS             

ERŐSSéGEK GyENGESéGEK
•	 Alacsony	munkanélküliség
•	 Jelentős	természetes	népességnövekedés
•	 A	lakossági	korfa	szerkezete	megfelelő
•	 Teljes	iskolahálózati	rendszer
•	 Felsőfokú	végzettséggel	rendelkezők	magas	aránya	–	

három egyetem
•	 Sok	kulturális	intézmény
•	 D1	autópálya	Kassa	és	Eperjes	között,	R4	gyorsfor-

galmi út Kassa és a magyar államhatár között
•	 Jelentős	vasúti	csomópont
•	 Kiépített	műszaki	infrastruktúra
•	 Kiépített	vízvédelmi	rendszer
•	 Szelektált	hulladékgyűjtés
•	 Jelentős	számú	turisztikai	célú	látogató
•	 Szálláshelyek	számának	növekedése
•	 A	magánvállalatok	saját	fejlesztési	irodákkal	rendel-

keznek
•	 Kutatási,	technológiai	inkubátorházak	

•	 Kevés	időseket	ellátó	szociális	intézmény
•	 Kevés	pénzügyi	forrás	a	műemlékvédelemre
•	 Gyorsforgalmi	utak	hiánya,	mely	összekötné	további	

régiókkal
•	 Fejletlen	logisztikai	és	áruátrakodó	központok
•	 Sok	közúti	baleset
•	 Sűrű	közúti	forgalom
•	 Nemzetközi	teherforgalom	növekedése	a	közutakon
•	 Növekvő	környezetszennyezés	
•	 Magas	fajlagos	hulladék	kibocsátás
•	 Kevés	 a	 kutatás-fejlesztési-	 innovációs	 (K+F+I)	 te-

vékenység
•	 A	tudományos	és	kutatóintézmények,	valamint	a	cé-

gek között nincs együttműködés
•	 A	KKV-k	K+F+I	tevékenysége	nincs	megfelelően	tá-

mogatva
•	 A	külföldi	befektetők	a	munkabérek	növekedés	mi-

att elhagyják a régiót

 

KASSA-VIDÉKI JÁRÁS             

ERŐSSéGEK GyENGESéGEK
•	 Jó	környezeti	mutatók	-	alacsony	környezetszennye-

zés
•	 Megfelelő	úthálózat
•	 Megfelelő	vasúti	hálózat
•	 A	régión	keresztül	nemzetközi	folyosó	húzódik
•	 Elegendő	ivóvízforrás-lelőhely
•	 A	látogatók	hosszabb	időt	töltenek	el	a	régióban

•	 Lakosság	alacsony	iskolázottsága
•	 Jelentős	roma	közösség
•	 Növekvő	közúti	forgalom	
•	 Integrált	közlekedés	hiánya
•	 Kerékpárutak	hiánya
•	 A	falvak	vízellátása	és	szennyvízhálózata	nem	meg-

oldott
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ERŐSSéGEK GyENGESéGEK
•	 Jelentős	természetes	népszaporulat
•	 Kedvező	életkori	struktúra
•	 Kiépített	ipari	parkok
•	 A	támogatások	magas	kihasználása
•	 Megfelelő	feltételek	a	vidéki	turizmushoz
•	 Számos	erdőterület
•	 Fafeldolgozási	kapacitás	fejlesztése
•	 Fejlett	állattenyésztés

•	 Kulturális	intézmények	hiánya
•	 A	kassai	turizmusból	nem	profitál	a	térség
•	 Kevés	szálláslehetőség	és	turisztikai	tevékenység	vi-

déken
•	 Magas	munkanélküliségi	ráta	és	sok	tartós	munka-

nélküli
•	 Munkahelyek	számának	csökkenése
•	 Elhanyagolt	gyümölcsültetvények
•	 Gyenge	minőségű	és	mennyiségű	idegenforgalmi	kí-

nálat.
•	 Fakitermelés	stagnálása
•	 Nyersfa	iránti	alacsony	kereslet

 

ROZSNYÓI JÁRÁS             

ERŐSSéGEK GyENGESéGEK
•	 Megfelelő	úthálózat
•	 Megfelelő	vasúti	hálózat
•	 Kiépített	szennyvíz-	és	vízhálózat
•	 Két	nem	veszélyes	hulladéklerakó	telep	
•	 Legtöbb	(36)	természetvédelmi	terület	a	megyében		
•	 A	kulturális	intézmények,	a	régiófejlesztési	ügynök-

ségek és idegenforgalmi egyesületek együttműködé-
se

•	 Elegendő	szálláshely
•	 Jelentős	számú	turisztikai	út
•	 Megfelelő	feltételek	a	vidéki	turizmushoz
•	 A	régió	szálláslehetőségeinek	megfelelő	népszerűsí-

tése a weben
•	 Határon	 átnyúló	 aktív	 együttműködés	 Magyaror-

szággal
•	 Cégek	hatékony	gazdálkodása
•	 Jelentős	állandó	gyepterület
•	 Családi	farmok	megléte
•	 Jelentős	erdőterület	

•	 Roma	közösség
•	 Magas	munkanélküliségi	 ráta	 (20%-ot	meghaladó)	

és sok tartós munkanélküli
•	 Munkahelyek	számának	csökkenése
•	 Kevés	pénz	a	műemlék-felújításra
•	 	Gyenge	általános	járóbeteg-ellátás
•	 Gömör	problematikus	összekötése	Kassa	megye	to-

vábbi régióival
•	 A	lakosság	jelentős	része	szociálisan	rászorult
•	 A	turisztikai	látogatottság	csökkenése
•	 Kerékpárutak	hiánya
•	 Turisztikai	információs	rendszer	hiánya
•	 A	turizmus	gyenge	és	nem	koordinált	támogatása
•	 Gyenge	minőségű	és	mennyiségű	idegenforgalmi	kí-

nálat
•	 Szántóföldek	csökkenése
•	 Az	erdők	rossz	természeti	állapota
•	 Nyersfa	iránti	alacsony	kereslet
•	 Magas	a	szociális	juttatásokat	igénybe	vevők	aránya
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 II.5.3.   Besztercebánya megye és a magyarok által lakott járásai

Összlakosság 657 000 fő
Járások száma 13
A magyarok által lakott 
járások száma (megj.: a zöld 
színnel feltüntetett járások)

4

Magyarok által lakott járások 
neve

Nagyrőcei 
Rimaszombati
Losonci
Nagykürtösi

Besztercebánya megye magyarok által lakott járásai 

Összefoglaló Besztercebánya megye járásairól (2011)

Járás neve Összlakosság Magyar nemze-
tiségű lakosság

Magyar nemze-
tiségű lakosság 

aránya

Munkanélküli-
ség aránya

Nagyrőcei 40 400 fő 7 738 fő 19,15% 29,55%
Rimaszombati 84 889 fő 30 516 fő 35,95% 31,24%
Losonc 74 861 fő 17 338 fő 23,16% 21,56%
Nagykürtösi 45 562 fő 10 939 fő 24,01% 23,37%
Összesen 245 712 fő 66 531 fő 27,08% 26,55%

Besztercebánya megye, illetve a  
magyarok által lakott járások (zölddel)
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Besztercebánya megye SWOT elemzése

ERŐSSéGEK GyENGESéGEK
•	 Jelentős	 ásvány-	 és	 nyersanyagkészletek	 	 (Losonc,	

Poltár)
•	 Az	 ásványi	 nyersanyag	 feldolgozásának	 évszázados	

tradíciója és nagyfokú részesedése a gazdaságban
•	 Képzett	munkaerő
•	 Védett	területek	megléte
•	 Fejlett	építőipar
•	 Aktív	határ	menti	együttműködés
•	 Nagymennyiségű	 ivóvízkészlet	 (Málnapatak	 –	

Málinec víztározó)

•	 Magas	munkanélküliségi	 ráta	 (20%-ot	meghaladó)	
és sok tartós munkanélküli

•	 Az	egyetemet	végzett	fiatalok	körében	a	munkanél-
küliség növekvése 

•	 A	képzett	munkaerő	elvándorlása
•	 Kevés	kulturális	támogatás	és	esemény
•	 Nemzetközi	vagy	európai	elismertséggel	rendelkező	

egyetemek hiánya
•	 A	2.	és	3.	rendű	utak	állapota	rossz
•	 A	közlekedési	infrastruktúra	kiépítettsége	Szlovákia	

további megyéi irányában nem teljes
•	 Alacsony	a	vasúti	közlekedés	színvonala
•	 Alacsony	 színvonalú	 kutatási	 és	 fejlesztési	 infra-

struktúra, kevés kapacitás
•	 Hiányos	szennyvíz-	és	vízhálózat	
•	 Lassú	gazdasági	fejlődés
•	 K+F+I	szintje	alacsony	
•	 Tulajdonviszonyok	átláthatatlansága
•	 Kis	mértékű	a	külföldi	tőkebeáramlás
•	 Fiatalok	nagyfokú	migrációja
•	 Az	 adottságok	 ellenére	 a	 turizmus	 alacsony	 fokú	

részesedése a bevételekben (Rimakokova – Kokava 
nad Rimavicou)

•	 Magas	munkanélküliség
•	 Alacsony	szintű	csatornázottság
•	 A	háztartási	energia	árának	növekedése

LEHETŐSéGEK VESZéLyEK
•	 A	 közép-kelet-európai	 térség	 dinamikus	 gazdasági	

fejlődése
•	 A	V4-ek	közötti	komplex	együttműködés	fokozódik
•	 A	magyar–szlovák	államközi	viszonyok	javulnak
•	 Sikeres	decentralizáció	a	támogatás-	és	fejlesztéspo-

litikában
•	 Növekvő	kulturális	támogatások	és	fejlesztési	forrá-

sok Magyarországról
•	 Biotermékek	iránti	növekvő	igény

•	 Központi	erőfeszítések	és	segítség	hiányában	a	mun-
kanélküliség további növekedése

•	 A	 központi	 közlekedésfejlesztési	 elképzelések	 elke-
rülik a megyét 

•	 A	 mezőgazdaság,	 illetve	 a	 feldolgozott	 termékek	
csökkenő vagy stagnáló felvásárlási ára

•	 A	bűnözés	növekedése
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A magyarok által lakott járások SWOT elemzése

NAGYRŐCEI JÁRÁS             

ERŐSSéGEK GyENGESéGEK
•	 Kulturális	sokszínűség
•	 Képzett	munkaerő	a	járásban	
•	 Jól	kiépített	árvíz	elleni	védekezési	rendszer
•	 Kedvező	földrajzi	fekvés	–	határ	menti	terület	
•	 Jó	környezeti	mutatók	-	alacsony	légszennyezés
•	 Természeti	sokszínűség	és	gazdagság
•	 Kedvező	vidéki	turisztikai	adottságok
•	 Kedvező	klímafeltételek	a	mezőgazdasághoz
•	 Jelentős	erdős	terület,	nagyszámú	vadállomány

•	 Rossz	demográfiai	mutatók
•	 Jelentős	roma	kisebbség	
•	 A	bűnözés	növekedése
•	 Kevés	munkalehetőség
•	 Hiányosságok	a	hulladékkezelés	területén
•	 Alacsony	ökológiai	tudat,	kezeletlen	ökológiai	prob-

lémák
•	 KKV-k	korlátozott	fejlődési	lehetősége	–	kevés	a	vál-

lalkozásfejlesztést elősegítő szolgáltatás
•	 A	 termelő	 infrastruktúra	 elhasználódása	 pótlás	 és	

megújítás nélkül, magas üzemeltetési költségek
•	 A	mezőgazdaság	nem	versenyképes	termelése
•	 A	régió	nem	megfelelő	turisztikai	népszerűsítése
•	 Az	erdőgazdasági	termékek	alacsony	hozzáadott	ér-

téke

 

RIMASZOMBATI JÁRÁS             
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ERŐSSéGEK GyENGESéGEK
•	 Aktív	 határon	 átnyúló	 együttműködés	 Magyaror-

szággal
•	 Meglévő	élelmiszeripari	hagyományok
•	 Működő	vegyipar
•	 Kedvező	földrajzi	fekvés
•	 Meglévő	feltételek	a	diverzifikált	mezőgazdasághoz
•	 Kiváló	talaj-	és	éghajlati	viszonyok	gyümölcs,	zöld-

ség, gyógynövények és bogyós gyümölcsök termesz-
téséhez

•	 Kiépített	növényi	raktározási	helyek
•	 Jó	feltételek	az	állattenyésztéshez
•	 Állattenyésztési	hagyományok
•	 Kedvező	vidéki	és	agrárturisztikai	adottságok
•	 A	járás	gazdag	népi	mesterségekben

•	 A	lakosság	jelentős	része	szociálisan	rászorult
•	 Jelentős	roma	közösség
•	 Növekvő	számú	szociálisan	rászorult
•	 Munkahelyek	számának	csökkenése
•	 Iparilag	elmaradott	régió
•	 Elavult	technológiák
•	 Elavult	mezőgazdasági	technikák	alkalmazása	
•	 A	mezőgazdasági	termelés	alacsony	hatékonysága
•	 Kihasználatlan	 és	 rossz	 állapotú	 mezőgazdasági	

épületek
•	 Elhúzódó	pénzügyi	 és	 gazdasági	 válságok	 a	mező-

gazdasági cégeknél
•	 A	mezőgazdasági	termelés	visszaesése

 

LOSONCI JÁRÁS              

ERŐSSéGEK GyENGESéGEK
•	 Kedvező	földrajzi	fekvés:	a	magyar	államhatár	közel-

sége
•	 A	lakosság	nagy	része	tud	magyarul
•	 Nyersanyaglelőhelyek,	további	potenciális	ásványi	és	

nyersanyaglelőhelyek
•	 Stratégiai	befektető	érkezése
•	 Olcsó	munkaerő
•	 Gépipari	és	építőipari	hagyományok:	képzett	mun-

kaerő a gépipar területén
•	 Szabad	ipari	területek,	működő	ipari	park	a	fejlesz-

tésekhez
•	 Kiépített	szociális	és	műszaki	infrastruktúra
•	 Aktív	KKV	szektor
•	 Az	év	során	sok	napsütéses	nap

Rossz számítástechnikai és idegen nyelvi ismeretek
•	 Rossz	demográfiai	mutatók
•	 Jelentős	roma	közösség
•	 Faji	előítéletek
•	 Az	 ásványi	 és	 nyersanyaglelőhelyek	 tulajdonjogi	

helyzetének rendezetlensége 
•	 Rossz	műszaki	és	közlekedési	infrastruktúra
•	 Kevés	munkalehetőség
•	 Magas	a	szolgáltatások	ára

 



62

NAGYKÜRTÖSI JÁRÁS             

ERŐSSéGEK GyENGESéGEK
•	 Magyar	nyelv	ismerete
•	 Kiemelkedő	környezeti	adottságok:	magas	ökológiai	

érték
•	 Aktív	 határon	 átnyúló	 együttműködések:	 közös	

szlovák–magyar programok szervezése
•	 Rendkívül	 kedvező	 feltételek	 a	mezőgazdasági	 ter-

meléshez és borászathoz
•	 A	szőlészet	tradíciójának	újjászületése
•	 Szabad	területek	a	szociális	szolgáltatásokhoz
•	 Kiépített	sportlétesítmények
•	 Kedvező	kínálat	az	alapvető	kereskedelmi	szolgálta-

tások terén
•	 Vásártartási	tradíciók
•	 Képzett	munkaerő	a	textiliparban
•	 A	járás	internetes	portállal	rendelkezik
•	 Olcsó	munkaerő	

•	 Jelentős	roma	közösség
•	 Gyenge	idegennyelv-ismeret	
•	 A	bűnözés	növekedése
•	 Alacsonyan	képzett	munkaerő
•	 A	járás	nehezen	megközelíthető	
•	 Rossz	demográfiai	mutatók
•	 Rossz	szociális	hálózat
•	 Nem	megfelelő	oktatási	rendszer
•	 Alacsony	iskolázottság	a	munkanélküliek	körében
•	 Nem	 megfelelő	 infrastruktúra	 külföldi	 befektetők	

számára
•	 Sport-	és	pihenőhelyek	hiánya
•	 Nincs	szelektív	hulladékgyűjtés	
•	 Gyenge	KKV	szektor
•	 A	vállalkozási	és	ipari	területek	minősége	és	szolgál-

tatási színvonala nem megfelelő a vállalkozók szá-
mára

•	 A	vállalkozások	együttműködésének	hiánya
•	 Rossz	turisztikai	marketing	és	térségi	népszerűsítés
•	 Szálláslehetőségek,	rekreációs	központok	hiánya
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II.5.4.   Nyitra megye és a magyarok által lakott járásai

Összlakosság 706 000 fő
Járások száma 7
A magyarok által lakott 
járások száma (megj.: a zöld 
színnel feltüntetett járások)

5

Magyarok által lakott járások 
neve

Lévai
Érsekújvári
Nyitrai
Komáromi
Vágsellyei

Nyitra megye SWOT elemzése

ERŐSSéGEK GyENGESéGEK
•	 Nagyon	kedvező	földrajzi	fekvés	a	közlekedés	szem-

pontjából: Bécs–Pozsony–Budapest
•	 Képzett	munkaerő
•	 Aktív	 határ	menti	 együttműködés	 Jelentős	 tapasz-

talat a határon átnyúló együttműködéssel és közös 
projektekkel kapcsolatban 

•	 Előnyös	földrajzi	fekvés	
•	 A	 Duna	 mint	 közlekedési	 és	 szállítási	 lehetőség:	

nemzetközi áruszállítás 
•	 Közös	történelmi	és	kulturális	örökség	
•	 Szabad	területek	az	ipari	parkoknak
•	 Geotermikus	energia	és	gyógyvizek

•	 A	2.	és	3.	rendű	utak	állapota	rossz
•	 A	közlekedési	infrastruktúra	kiépítettsége	Szlovákia	

további megyéi irányában nem teljes
•	 Alacsony	a	vasúti	közlekedés	színvonala
•	 Alacsony	 színvonalú	 kutatási	 és	 fejlesztési	 infra-

struktúra, kevés kapacitás
•	 Magas	munkanélküliségi	ráta
•	 Gyenge	a	szakképzés,	illetve	az	egyetemi	gyakorlati	

képzés
•	 Egészségügyi	alkalmazottak	elvándorlása
•	 Alacsony	színvonalú	szociális	szolgáltatások
•	 Magántőke	hiánya
•	 A	nemzetközi	kapcsolatok	hiánya

LEHETŐSéGEK VESZéLyEK
A közép-kelet-európai térség dinamikus gazdasági fej-

lődése
•	 A	V4-ek	közötti	komplex	együttműködés	fokozódik
•	 A	magyar–szlovák	államközi	viszonyok	javulnak
•	 Sikeres	decentralizáció	a	támogatás-	és	fejlesztéspo-

litikában
•	 Növekvő	kulturális	támogatások	és	fejlesztési	forrá-

sok Magyarországról
•	 Biotermékek	iránti	növekvő	igény

•	 Központi	erőfeszítések	és	segítség	hiányában	a	mun-
kanélküliség további növekedése

•	 A	 központi	 közlekedésfejlesztési	 elképzelések	 elke-
rülik a megyét 

•	 A	 mezőgazdasági,	 illetve	 a	 feldolgozott	 termékek	
csökkenő vagy stagnáló felvásárlási ára

•	 A	bűnözés	növekedése

Nyitra megye, illetve a  
magyarok által lakott járások (zölddel)
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Nyitra megye magyarok által lakott járásai 

Összefoglaló Nyitra megye járásairól (2011)

Járás neve Összlakosság Magyar nemze-
tiségű lakosság

Magyar nemze-
tiségű lakosság 

aránya

Munkanélküli-
ség aránya

Lévai 115 367 fő 28 085 fő 24,34% 13,80%
Érsekújvári 116 492 fő 87 349 fő 74,98% 11,78%
Nyitrai 159 143 fő 9 076 fő 5,70% 9,48%
Komáromi 103 995 fő 66 356 fő 63,81% 17,69%
Vágsellyei 53 286 fő 16 717 fő 31,37% 9,82%
összesen 548 283 fő 179 498 fő 32,74% 12,47%

Magyarok által lakott járások SWOT elemzése

LÉVAI JÁRÁS          

ERŐSSéGEK GyENGESéGEK
•	 A	régió	magas	mezőgazdasági	potenciállal	bír
•	 Kedvező	feltételek	a	vidéki	turizmushoz
•	 Fejlett	ipari	termelés
•	 A	mochovcei	atomerőmű	
•	 Kedvező	feltételek	a	rekreációs	célú	pihenéshez	és	az	

idegenforgalomhoz
•	 Gazdag	történelmi	múlt	
•	 Fejlett	oktatásügy
•	 Aktuális	területrendezési	terv
•	 Fejlett	gazdasági	területek	közelsége:	Bécs,	Pozsony,	

Budapest

•	 Rossz	demográfiai	mutatók
•	 Nem	szocializálódott	 lakosok	meghatározó	 jelenlé-

te, a marginális csoportok problémái nincsenek ke-
zelve

•	 Gyorsforgalmi	út	hiánya
•	 A	közutak	rossz	minősége
•	 Kevés	pénzügyi	 forrás	az	 infrastruktúra	karbantar-

tására és fejlesztésére
•	 Kevés	építési	terület	kiépített	műszaki	hálózattal
•	 Kevés	bérlakás
•	 Kevéssé	propagált	régió,	kevéssé	fejlett	idegenforga-

lom
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ERŐSSéGEK GyENGESéGEK
•	 Nagy	területi	tartalékok	az	ipar	részére	és	lakóöveze-

tek kialakítására
•	 Az	oktatás	és	a	munkaerőpiac	között	nem	megfelelő	

együttműködés
•	 Kevés	műszaki	végzettségű	munkaerő
•	 Az	uniós	alapok	alacsony	kihasználása
•	 Romló	vállalkozói	kedv
•	 A	környezet	minőségének	romlása
•	 A	lakosság	egészségállapotának	romlása	
•	 Az	iskolázott	fiatal	munkaerő	elvándorlása
•	 Közúti	balesetek	növekedése

 

ÉRSEKÚJVÁRI JÁRÁS          

ERŐSSéGEK GyENGESéGEK
•	 Fejlett	iskolarendszer
•	 Elegendő	munkaerő	a	szolgáltatási	szektorban	
•	 Fejlett	és	aktív	kulturális	és	társadalmi	élet
•	 Magas	mezőgazdasági	potenciál
•	 Fejlett	ipari	termelés
•	 Változatos	vállalkozói	szektor
•	 Jól	kiépített	üzleti	hálózat
•	 Nagyméretű	ipari	területek	
•	 Komplex	egészségügyi	ellátó	rendszer	
•	 Kedvező	feltételek	a	nyári	üdülés	és	az	idegenforga-

lom szempontjából

•	 Kedvezőtlen	demográfiai	mutatók
•	 Kevés	műszaki	végzettségű	munkaerő
•	 Rossz	együttműködés	a	munkaerőpiac	és	az	oktatás	

között
•	 Roma	kisebbség	
•	 A	 marginális	 területeken	 élő	 lakosság	 problémája	

nem megoldott
•	 Kevés	szociális	szolgáltató	intézmény
•	 Kevés	munkalehetőség
•	 Közlekedési	problémák	növekvő	száma
•	 Gyengén	kiépített	turisztikai	szektor
•	 Nem	 megfelelő	 térségi	 és	 turisztikai	 marketing	 és	

népszerűsítés
•	 Kevés	a	közműhálózattal	rendelkező	építési	terület	
•	 Kevés	bérlakás	
•	 Kevés	pihenőhely
•	 Kiépítetlen	műszaki	infrastruktúra	az	ipari	park	te-

rületén
•	 Földtulajdonjogi	viszonyok	tisztázatlansága
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NYITRAI JÁRÁS          

ERŐSSéGEK GyENGESéGEK
•	 Jelentős	egyetemi	képviselet
•	 Képzett	munkaerő	rendelkezésre	állása
•	 A	felsőfokú	végzettséggel	rendelkező	lakosság	magas	

koncentrációja
•	 Innovációs	 tevékenységhez	 szükséges	 szakemberek	

megléte
•	 Csökkenő	munkanélküliség
•	 Gazdag	történelmi	múlt
•	 Fejlett	civil	szféra
•	 Erős	mezőgazdasági,	 gépészeti,	 élelmiszeripari,	 ké-

miai potenciál
•	 Kisvállalkozók	tradicionális	 jelenléte	a	mezőgazda-

sági ágazatban
•	 Sok	bejegyzett	KKV
•	 Elegendő	szabad	gyártási,	raktár-	és	földterület
•	 Fejlett	turizmus
•	 Kedvező	vidéki	és	agrárturisztikai	adottságok
•	 Kedvező	közlekedési	becsatornázottság

•	 Kedvezőtlen	demográfiai	mutatók
•	 Képzett	munkaerő	elvándorlása
•	 Magas	a	munkába	ingázók	aránya
•	 A	KKV-k	többsége	forráshiány	miatt	egzisztenciális	

problémával küzd, és csak rövidtávú célokkal ren-
delkezik

•	 Kevés	a	befektetés
•	 Innovációs	rendszer	hiánya	a	KKV-nál
•	 Kevés	nemzetközi	 jelentőséggel	bíró	kutatás	 és	 fej-

lesztés
•	 A	mezőgazdaság	versenyképessége	gyenge
•	 Családi	gazdálkodások	hiánya
•	 Földtulajdonjogi	viszonyok	tisztázatlansága
•	 A	turisták	csak	rövid	ideig	tartózkodnak	a	régióban
•	 A	járás	gyenge	turisztikai	marketingje	és	népszerűsí-

tése
•	 Az	idegenforgalom	koordinálatlan	fejlesztése
•	 A	kulturális	és	történelmi	emlékek	elhanyagoltsága

 

KOMÁROMI JÁRÁS          
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ERŐSSéGEK GyENGESéGEK
•	 Képzett	munkaerő	rendelkezésre	állása
•	 Olcsó	munkaerő	
•	 A	munkanélküliség	csökkenése
•	 Fejlett	szociális	és	egészségügyi	szolgáltatások
•	 Egyetemmel	rendelkezik	a	járás
•	 Számos	kulturális	intézmény
•	 Aktív	határon	átnyúló	együttműködések
•	 Jelentős	turisztikai	potenciál	a	térségben:		kulturális,	

biológiai élőhely, vadászat, halászat, vízi sportok, hé-
vízforrások

•	 Ipari	parkok
•	 Új	foglalkoztatási	lehetőségek	a	szolgáltatási	és	ipari	

szektorban
•	 Gépipari	és	élelmiszeripari	tradíciók
•	 Sok	szolgáltatások	területén	működő	egyéni	vállal-

kozó
•	 KKV-kat	támogató	intézményrendszer

•	 A	lakosság	öregedése
•	 Gyenge	együttműködés	a	munkaerőpiac	és	az	okta-

tás között
•	 Szociális	egyenlőtlenség	a	lakossági	csoportok	között
•	 Alacsony	 átlagfizetés:	 sok	 ember	 él	 létminimum	

alatt
•	 Sok	marginális	csoport:	romák
•	 A	képzett	munkaerő	elvándorlása
•	 Kevés	és	nem	megfelelő	minőségű	határátkelőhely
•	 Környezetszennyezés	 –	 a	múltból	megmaradt	 kör-

nyezetterhelő pontok 
•	 Kevés	információ	a	környezet	valós	állapotáról
•	 Szeizmológiai	szempontból	nem	stabil	terület	
•	 Elavult	és	gyengén	felszerelt	egészségügyi,	szociális,	

kulturális és sportlétesítmények 
•	 Alacsony	K+F+I	tevékenység
•	 Alacsony	az	együttműködési	hajlandóság	a	turizmus	

terén
•	 Nincs	komplex	kínálati	struktúra	a	turizmust	illetően
•	 Kerékpárutak	hiánya

 

VÁGSELLYEI JÁRÁS          

ERŐSSéGEK GyENGESéGEK
•	 Kulturális	sokszínűség
•	 A	szociális	hálózat	és	szolgáltatások	megfelelő	minő-

ségűek
•	 A	szociális	szektorban	több	aktív,	nem	állami	támo-

gatottságú szervezet
•	 Többféle	oktatási	és	sportintézmény	megléte
•	 Szabad	ipari	területek
•	 Egymáshoz	közeleső	idegenforgalmi	központok
•	 Jó	közbiztonság	
•	 Szelektív	hulladékgyűjtési	rendszer
•	 A	Vág	megfelelően	szabályozott	

•	 Az	iskolai	képzés	nem	piacorientált	
•	 Szakképzési	és	átképzési	lehetőségek	hiánya
•	 Pihenő-	és	üdülőhelyek	hiánya
•	 Elavult	 sportlétesítmények,	kulturális	 intézmények,	

iskolaépületek, és oktatási eszközök
•	 Kevés	közepes	méretű	vállalkozás
•	 Kezdő	vállalkozások	támogatásának	hiánya
•	 Turisztikai	adottságok	kihasználatlansága
•	 A	járás	gyenge	turisztikai	marketingje	és	népszerűsí-

tése
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 II.5.5.    Nagyszombat megye és a magyarok által lakott járásai

Összlakosság 551 000 fő
Járások száma 7
A magyarok által lakott 
járások száma (megj.: a zöld 
színnel feltüntetett járások)

2

Magyarok által lakott járások 
neve

Galántai
Dunaszerdahelyi

Nagyszombat megye SWOT elemzése

ERŐSSéGEK GyENGESéGEK
•	 Kedvező	földrajzi	fekvés
•	 Szlovákiai	viszonylatban	alacsony	munkanélküliség
•	 Szlovákiai	viszonylatban	magas	életszínvonal
•	 Jó	közúti	úthálózat
•	 Jó	oktatási,	egészségügyi	és	szociális	hálózat
•	 Kedvező	 környezet	 a	 kulturális	 tevékenységek	 fej-

lesztésére
•	 Kedvező	környezet	az	idegenforgalmi	tevékenységek	

fejlesztésére

•	 Gyakori	közúti	balesetek
•	 Kedvezőtlen	demográfiai	mutatók
•	 A	régió	adósságának	növekedése
•	 Környezetszennyezés
•	 A	közúti	fejlesztések	stagnálása
•	 Az	autóipar	recessziója
•	 Gazdasági	problémák	a	mezőgazdaságban,	fejleszté-

sek elmaradása
•	 A	mezőgazdasági	 területek	 csökkenése,	 a	 területek	

nem mezőgazdasági célú kihasználása

LEHETŐSéGEK VESZéLyEK
•	 A	 közép-kelet-európai	 térség	 dinamikus	 gazdasági	

fejlődése
•	 A	V4-ek	közötti	komplex	együttműködés	fokozódik
•	 A	magyar–szlovák	államközi	viszonyok	javulnak
•	 Sikeres	decentralizáció	a	támogatás-	és	fejlesztéspo-

litikában
•	 Növekvő	kulturális	támogatások	és	fejlesztési	forrá-

sok Magyarországról
•	 Biotermékek	iránti	növekvő	igény

•	 Központi	erőfeszítések	és	segítség	hiányában	a	mun-
kanélküliség további növekedése

•	 A	 központi	 közlekedésfejlesztési	 elképzelések	 elke-
rülik a megyét 

•	 A	 mezőgazdasági,	 illetve	 a	 feldolgozott	 termékek	
csökkenő vagy stagnáló felvásárlási ára

•	 A	bűnözés	növekedése

Nagyszombat me-
gye, illetve a ma-

gyarok által lakott 
járások (zölddel)
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Nagyszombat megye magyarok által lakott járásai
Összefoglaló Nagyszombat megye járásairól (2011)

Járás neve Összlakosság Magyar nemze-
tiségű lakosság

Magyar nemze-
tiségű lakosság 

aránya

Munkanélküli-
ség aránya

Galántai 93 594 fő 32 793 fő 35,04% 6,75%
Dunaszerdahelyi 116 492 fő 87 349 fő 74,98% 11,78%
összesen 548 283 fő 179 498 fő 32,74% 12,47%

A magyarok által lakott járások SWOT elemzése

GALÁNTAI JÁRÁS          

ERŐSSéGEK GyENGESéGEK
•	 Alacsony	munkanélküliség
•	 Gazdaságilag	aktív	lakosság
•	 Gazdag	kulturális	élet
•	 Kiépített	szociális	hálózat
•	 Egészségügyi	központ
•	 Aktív	határon	átnyúló	és	regionális	együttműködés
•	 Jelentős	turisztikai	potenciál
•	 Műemlékek	és	neves	családok	jelenléte:	Esterházyak,	

Kodály Zoltán
•	 Termálfürdő
•	 Sárd	víztároló	
•	 Természeti	értékek
•	 Hévízforrások
•	 Gazdaságos	hőelőállítás	és	melegvíz-előállítás	–	geo-

termikus fűtés
•	 Ipari	park	–	szabad	ipari	területek
•	 Megfelelően	kiépített	műszaki	infrastruktúra
•	 Új	befektetők	érkezése
•	 Szelektív	hulladékgyűjtés
•	 A	 térség	 kész	 projektdokumentációval	 rendelkezik	

az esetleges befektetések szempontjából

•	 Gyenge	együttműködés	a	munkaerőpiac	és	az	okta-
tás között

•	 Turisztikai	információs	központ	hiánya
•	 Kerékpárutak	hiánya
•	 A	galántai	helyi	piacnak	nincs	kiépített	arculata,	és	

nem kellően népszerűsítik
•	 Növekvő	 tranzitforgalom:	 a	 tranzitforgalom	 lakott	

területeken keresztül történik
•	 A	környezettudatosság	hiánya
•	 A	fiatalok	nem	érdeklődnek	a	közösségi	munka	és	a	

hagyományok megőrzése iránt 
•	 A	szelektív	hulladékgyűjtés	nincs	kiépítve
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DUNASZERDAHELYI JÁRÁS         

ERŐSSéGEK GyENGESéGEK
•	 Aktív	határon	átnyúló	kapcsolatok		
•	 Nagyon	jó	talajadottságok	és	klimatikus	feltételek
•	 Relatíve	jó	műszaki	infrastruktúra

•	 A	tudomány	és	kutatás	stagnálása.	
•	 A	turisztikai	potenciál	nem	megfelelő	kihasználása	
•	 Gyenge	harmadik	szektor
•	 Gyenge	kommunális	infrastruktúra

II.5.6.   Pozsony megye és a magyarok által lakott járásai

Összlakosság 611 000 fő
Járások száma 4
A magyarok által lakott 
járások száma (megj.: a zöld 
színnel feltüntetett járások)

1

Magyarok által lakott járás 
neve

Szenc

Pozsony megye magyarok által lakott járásai

Összefoglaló Pozsony megye járásairól (2011)
Járás neve Összlakosság Magyar nemze-

tiségű lakosság
Magyar nemze-
tiségű lakosság 

aránya

Munkanélküli-
ség aránya

Szenci 66 265 fő 9 134 fő 13,78% 6,3%

Térkép: 
Nagyszombat 

megye, illetve a 
magyarok által 

lakott járások 
(zölddel)
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Pozsony megye SWOT elemzése

ERŐSSéGEK GyENGESéGEK
•	 Sok	egyetemi	végzettségű	személy
•	 Kedvező	földrajzi	fekvés,	kapcsolódás	a	nemzetközi	

kereskedelmi útvonalakhoz: Bécs, Budapest, Brünn
•	 Fejlett	logisztikai	rendszer	és	infrastruktúra
•	 Gazdasági	 szempontból	 jelentős	 cégek	magas	 kon-

centrációja 
•	 Jelentős	befektetési	területek	
•	 Jelentős	autóipari	jelenlét	a	régióban

•	 Nemzetközi	vagy	európai	elismertséggel	rendelkező	
egyetemek hiánya

•	 Nem	centrális	terület	Szlovákiában	
•	 Kevés	innovatív	jellegű	KKV	alakul
•	 Modern	termelési	technológiák	hiánya	
•	 Az	innovációs	tevékenység	támogatásának	hiánya
•	 Az	oktatásügyi	–	egyetemek	-	fejlesztésének	hiánya
•	 Gyenge	együttműködés	az	egyetemek,	a	kutatóinté-

zetek és cégek közt 
•	 Az	oktatás	nem	reagál	rugalmasan	az	ipari	változá-

sokra
•	 A	munkanélküliség	növekedése

LEHETŐSéGEK VESZéLyEK
•	 A	 közép-kelet-európai	 térség	 dinamikus	 gazdasági	

fejlődése
•	 A	V4-ek	közötti	komplex	együttműködés	fokozódik
•	 A	magyar–szlovák	államközi	viszonyok	javulnak
•	 Sikeres	decentralizáció	a	támogatás-	és	fejlesztéspo-

litikában
•	 Növekvő	kulturális	támogatások	és	fejlesztési	forrá-

sok Magyarországról
•	 Biotermékek	iránti	növekvő	igény

•	 Központi	erőfeszítések	és	segítség	hiányában	a	mun-
kanélküliség további növekedése

•	 A	 központi	 közlekedésfejlesztési	 elképzelések	 elke-
rülik a megyét 

•	 A	 mezőgazdasági,	 illetve	 a	 feldolgozott	 termékek	
csökkenő vagy stagnáló felvásárlási ára

•	 A	bűnözés	növekedése

A SZENCI JáRáS  SWOT elemzése

ERŐSSéGEK GyENGESéGEK
•	 Kedvező	demográfiai	mutatók:	 a	 lakosság	 lélekszá-

mának növekedése
•	 Képzett	munkaerő	rendelkezésre	állása
•	 Alacsony	munkanélküliség
•	 Intenzív	lakás-	és	házépítési	hullám
•	 Kulturális	intézmények	megléte
•	 Kedvező	fekvés	a	közlekedés	szempontjából:	a	fővá-

ros közelsége
•	 Minőségi	mezőgazdasági	 talaj	–	 fejlett	mezőgazda-

ság
•	 Szőlőtermelési	és	borászati	hagyományok
•	 Kedvező	logisztikai	és	raktározási	feltételek
•	 Befektetési	és	ipari	lehetőségek
•	 Bányatavak	turisztikai	kihasználása

•	 Központi	erőfeszítések	és	segítség	hiányában	a	mun-
kanélküliség további növekedése

•	 A	 központi	 közlekedésfejlesztési	 elképzelések	 elke-
rülik a megyét 

•	 A	 mezőgazdasági,	 illetve	 a	 feldolgozott	 termékek	
csökkenő vagy stagnáló felvásárlási ára

•	 A	bűnözés	növekedése
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II.6. ágazati helyzetképek

A következő nagyobb részben a gazdaság és a társadalom helyzetét egyes ágazatok irányából 
közelítjük meg, és azokon keresztül mutatjuk be Dél-Szlovákia/Felvidék gazdasági és társadalmi 
helyzetét.

II.6.1.   Szlovákia gazdasági szerkezete és a 2008-as válság hatásai 

A 2008-as gazdasági világválság gazdasági hatásai
A 2008-ban kitört gazdasági válság Dél-Szlovákiában/Felvidéken is megszakította az addigi 

lassú, ám reményteljes fejlődést. A válság máig érezteti hatását, a kezdetétől máig az alábbi fázi-
sokon ment keresztül a gazdaság:

•	 1.	fázis:	pénzügyi	válság	(2009-2010).	Mivel	Szlovákia	szó	szerint	öt	perccel	tizenkettő	
előtt, 2009. január 1-jével az euró-övezet tagjává vált, fizetőeszközét (euró) a szomszédos 
országok pénzeszközeivel (forint, cseh korona, zloty) ellentétben nem érték komoly meg-
rázkódtatások. Ennek köszönhetően Szlovákia gazdasága aránylag könnyen küzdötte le 
a válság első fázisának kihívásait. Mivel az euró-övezet tagjává vált, az országnak hozzá 
kellett járulnia a PIGS-országokat támogató mentőcsomaghoz, ami a gazdaság nagyságá-
hoz mérve nem mellékes terhet jelentett.

•	 2.	fázis:	gazdasági,	termelési	válság.	Az	euró	bevezetése	következtében	jelentősen	vissza-
esett a szlovák kivitel, ennek eredményeként jelentősen visszaesett a szlovákiai ipari ter-
melés. 2011-ben az Európai Unió tagországai közül Szlovákia ipari termelése esett vissza 
a legjobban: az előző év szintjéhez képest 23,7%-kal. További negatívumként jelentkezett 
a gazdaságban, hogy a kiskereskedelemben az euró bevetésének árfelhajtó hatása volt, a 
határvidéken érezhetően megdrágultak a termékek és a szolgáltatások. A korábbi ten-
denciától eltérően a napi határforgalom visszaesett, illetve jellege teljesen megváltozott. 
Az addigi tendenciával ellentétesen a határvidéken élő szlovák állampolgárok jártak be-
vásárolni a túloldalra, nem fordítva, mint korábban.

•	 3.	fázis:	adósságválság.	Szlovákiának	helyzetelőnyt	jelentett,	hogy	az	államadósságnak	a	
GDP-hez viszonyított szintje a környező országokhoz képest nagyon alacsony szintről 
(27%) indult növekedésnek. Azóta azonban töretlenül, az Európai Unió tagországai kö-
zül legerőteljesebb ütemben növekszik (2014: 57%). Az adósság ilyen ütemű növekedése 
komoly jövőbeni kockázatot rejt magában.

A válság kitörését követően, 2009-ben 4,7%-os recesszió volt Szlovákiában, 2010-től gazda-
sági növekedés tanúi vagyunk, ám a gazdasági növekedés üteme évente nagyjából 1%-kal csök-
ken, 2013-ban kevesebb, mint 1%-os volt. Míg a GDP enyhén növekszik, addig a GNI (bruttó 
nemzeti jövedelem, a GDP azon része, amely itthon marad) évről évre nagyobb ütemben csök-
ken. A jelenség alapvető magyarázata a duális gazdasági szerkezetben kereshető. A gazdaság 
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egyik oldalán a sikeres külföldi beruházók, multinacionális vállalatok állnak, amelyek profitjuk 
jelentős részét az országból kiviszik, míg a másikon a hazai kis- és közepes vállalkozások vannak, 
amelyek egyre nehezebben tudnak a gyorsan romló vállalkozási környezetben érvényesülni, so-
kan közülük tartósan veszteségesek. A gazdasági válság eredményeként 2013-ra az ipar részese-
dése a GDP-ből országos viszonylatban 15%-ra csökkent. A dél-szlovákiai/felvidéki járásokban 
folyamatosan nő a munkanélküliség. A nagyobb vállalatok elvándorlása, leépülése miatt voltak 
azonban olyan térségek (Párkány - 2009, Komárom - 2011, Dunaszerdahely - 2012), amelyekben 
a munkanélküliség növekedése ugrásszerű volt.

A szlovák makrogazdaság legfőbb jövőbeni kihívásai

A jövő tekintetében Szlovákia gazdasága öt olyan komoly problémával küzd, amelyeket mi-
hamarabb le kell küzdenie, különben jövőbeni kilátásai jelentősen leromlanak.

•	 Szlovákia	gazdasága	a	legnyitottabb	az	Európai	Unióban,	leginkább	függ	a	kivitel	alaku-
lásától;

•	 A	hazai	össztermék	struktúrájában	2013-ra	az	ipar	aránya	15%-ra	csökkent,	ez	a	gazda-
ság egészségtelen szerkezetére utal. Gyakorlatilag minimális szintre csökkent az ország 
ipari teljesítménye, pedig a válság tapasztalatai azt mutatják, hogy a versenyképes ipari 
termelés nyújt biztos hátteret, világos perspektívát egy gazdaságnak, nem pedig a szolgál-
tatások.

•	 Szlovákia	gazdaságának	növekedését	elsősorban	nem	a	belső	kereslet	növekedése	indu-
kálja, hanem a kivitel alakulás; ez az ország külső gazdasági hatásokkal – konjunktúra, 
dekonjunktúra – szembeni érzékenységét nagyon magasan tartja, ami az elkövetkező év-
tizedek várható európai gazdasági környezetében (konstans dekonjunktúra) sok kocká-
zatot hordoz magában. 

•	 A	kivitel	egy	lábon	áll,	jelentős	mértékben	a	gépjárműipar	termékei	iránti	kereslet	alaku-
lásától függ. A többi termékcsoport a kiviteli struktúrában nem meghatározó. A veszé-
lyek csökkentése érdekében a szlovák kivitel szerkezetét további versenyképes termékek-
kel mielőbb diverzifikálni kell.

•	 A	szlovák	gazdaság	erősen	duális	szerkezetű.	Az	egyik	oldalon	a	külföldi	tulajdonú	nagy-
vállalatok állnak, amelyek a kivitelen keresztül a hazai össztermék (GDP) növekedésé-
hez jelentősen hozzájárulnak, viszont a bruttó nemzeti jövedelemre (GNI) kevés hatást 
gyakorolnak. A vállalatok profitjuk túlnyomó többségét Szlovákiából kiviszik. A gazda-
ság másik oldalán a túlnyomó többségében hazai tulajdonú kis- és középvállalkozások 
(KKV) és vállalatok vannak jelen. Szintén hozzájárulnak a bruttó nemzeti össztermékhez 
(GDP) és a foglalkoztatáshoz, valamint elsősorban ez a szektor járul hozzá legerősebben 
a bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI), amely az ország valós gazdasági gyarapodásának 
mutatója. A GDP növekedése ellenére Szlovákia GNI-ja évek óta csökken, ami a dualitás 
erősödésére utal. A nagyvállalatok GDP-n belüli részesedése egyre nagyobb, míg a KKV 
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szektor teljesítménye folyamatosan csökken. Az elmúlt években a hazai KKV-k állandó 
forráshiánnyal küzdöttek, valamint őket sújtják legjobban a legutóbbi kormányok elhi-
bázott gazdaságpolitikájának eredményei: így az adó- és járulékterhek folyamatos emel-
kedése, a bürokratikus terhek növekedése, a jogszabályi környezet állandó változása stb.  

•	 El	kell	dönteni,	hogy	az	energiaellátás	vállalkozás	vagy	közérdekű	szolgáltatás	keretében	
történjen-e. A társadalmi igények figyelembevétele mellett az energiaárak gyakran in-
dokolatlan, művileg fenntartott magas árát tekintve indokolttá válik a nonprofit jellegű 
közérdekű energiaszolgáltatás. A monopolhelyzet megszüntetését követően ugyanis az 
Európai Unión belül még mindig Szlovákiában kínálják az egyik legmagasabb áron a 
vállalkozói és vállalati szektornak a szolgáltatott villamos energiát. A lakossági földgáz és 
a villamos energia ára a monopolhelyzet megszüntetését követően még ma is a legmaga-
sabb a visegrádi négyek közül.

II.6.2   Mezőgazdaság és élelmiszeripar

általános helyzetkép

Dél-Szlovákia/Felvidék magyarok lakta vidéke kitűnő természeti adottságokkal és terme-
lési potenciállal rendelkező tipikusan mezőgazdasági terület. A Csallóköztől a Mátyusföldön 
át a Duna és az Ipoly mente, a gömöri és a bodrogközi térség fejlett mezőgazdaságának és élel-
miszeriparának köszönhetően még a rendszerváltás idején is nagyban hozzájárult Szlovákia és 
az említett térségek élelmiszerrel való nagyfokú önellátottságához. Szlovákia önállósulásának 
évében (1993) az ország az elfogyasztott élelmiszer 90%-át saját maga állította elő, 2013-ban 
ez az arány már csak 45% volt. Sajnos, mára ez már a múlté, a hazai agrárszektor és a ráépülő 
élelmiszeripar olyan mértékű hanyatlása következett be, amely egyes ágazatok szinte teljes meg-
semmisüléséhez vezetett. 

1993-ban, Szlovákia megalakulásának évében tulajdonosként, vezetőként vagy dolgozóként 
több mint 300 ezer ember megélhetését biztosította a mezőgazdaság. 2013-ra a mezőgazdaság-
ból élők száma mintegy 32 ezerre csökkent. Az 1990-es évek közepéig az alábbi magyar ér-
dekeltségű városok és környékük lakosságának megélhetéséhez járult hozzá meghatározóan a 
mezőgazdaság és az arra épülő élelmiszeripar (a teljesség igénye nélkül olyan települések, ahol 
legalább két élelmiszer-ipari létesítmény működött): Dunaszerdahely, Diószeg, Érsekújvár, Gúta, 
Nagysurány, Léva, Oroszka, Rimaszombat, Tőketerebes. További problémát jelent, hogy az ag-
rárszektor elöregedőben van, az agráriumban dolgozók átlagéletkora jelenleg 53 év. Az ágazat 
hanyatlását jól jelzi, hogy sertésállomány húsz év alatt a felére csökkent (mintegy 600 000 darab-
ra) a fejőstehén-állomány pedig az évek során 80 000 egyeddel esett vissza. Mindezen túl máig 
megoldatlanok a földtulajdonjogi viszonyok, illetve problémák vannak az erdőgazdálkodás és a 
környezetvédelem területén is, amelyek szorosan összefüggnek az agráriummal. 
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A mezőgazdaságilag művelt termőföld nagy része elaprózódott, a tulajdonviszonyok sok 
esetben rendezetlenek (a különböző nyilvántartásokból következő átfedések, hivatalosan nem 
íratott örökölt földek, nyilvántartásba nem vett jogviszonyok, nagy az ismeretlen helyen tar-
tózkodók aránya); másrészt a földhasználati viszonyokat a csereföldek (pótföldek) rendszere 
jellemzi, vagyis a tulajdonjogi viszonyok nincsenek összhangban a használati, illetve bérleti vi-
szonyokkal.

A térség mezőgazdaságának és élelmiszer-iparának hanyatlását, annak okait elemezve meg-
állapítható, hogy a nagygazdaságok és az élelmiszer-ipari üzemek rendszerváltást követő átala-
kítása gyakran csupán a helyi gazdasági lobbi szűk érdekeit szolgálta. Az európai uniós csat-
lakozást követő közös agrárpolitika Szlovákia számára még előnytelenebb helyzetet teremtett, 
nemcsak a dotációs politika területén, de a multinacionális élelmiszer-ipari konszernek és ér-
tékesítési hálózatok korlátlan terjeszkedésének köszönhetően is. A helyzetet tovább súlyosbítja, 
hogy szinte megszűntek a háztáji gazdaságok, és alig akad őstermelő, illetve a kilencvenes évek 
elején létrejött kisebb családi vállalkozások és középvállalkozók is fokozatosan versenyképte-
lenné váltak, sorban hagynak fel a tevékenységgel, illetve szűnnek meg. Ez a folyamat együtt 
járt a vidéki életforma, életvitel és gondolkodásmód teljes átalakulásával, illetve leépülésével. 
Összességében kijelenthető, hogy a vidéki, mezőgazdasági jellegű térségek fokozatosan elnép-
telenednek.

Az európai uniós és a nemzeti mezőgazdasági támogatási politika

2004-től, Szlovákia uniós csatlakozásától számítva egészen 2013-ig a támogatáspolitika egy-
síkú volt, csupán az extenzív növénytermelő gazdálkodásnak kedvezett. Ennek hatására szinte 
teljesen leépültek az agrárágazat fontos területei, mint a gyümölcstermesztés, a zöldségtermesz-
tés, a speciális növénytermesztés, valamint visszafejlődött az állattenyésztés.

A mezőgazdasági támogatások rendszerének szerkezeti deformációi mellett egyfajta terü-
leti jellegű hátrányos megkülönböztetés tanúi is lehettünk, hiszen a Dél-Szlovákia térségében, 
az ország legmagasabb aranykorona-értékű termőföldjein gazdálkodók kapták hektáronként a 
legalacsonyabb alanyi jogú, területi alapú támogatást. A Nyitra megyében (Duna mente és Ga-
ram mente), a Bodrogközben és az Ung-vidéken gazdálkodók területi alapú, alanyi jogú támo-
gatása volt az országban a legalacsonyabb. Emellett a Nagyszombat megyében (Csallóköz) és a 
Gömörben gazdálkodók területi alapú támogatása ennél enyhén volt magasabb, ám alulról a 
második legalacsonyabb támogatási kategóriába tartozott.
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Az alanyi jogú, területi alapú mezőgazdasági támogatások átlagos értéke járásonként (2011) – 
euró/hektár

 
A mezőgazdaságot érintő, fent említett folyamatok már szinte mindenütt lezajlottak, ezért 

nem elég az átfogó szakmai rehabilitáció, az alapoktól kell felépíteni a vidék életét, a gazdasági 
fenntarthatóságtól és függetlenségtől kezdve a mindennapi életformáig. Napjainkra a mezőgaz-
daság helyzetét jól jelzi, hogy az ország a legalapvetőbb hazai gyümölcsökből behozatalra szorul, 
és a zöldségszükségletet csak importból képes fedezni. Napjainkra Szlovákia elvesztette élelmi-
szer-önellátottságát, az élelmiszer-szükségletnek több mint 50%-át behozatalból fedezi. A fenti 
okok miatt a jelenlegi szlovákiai élelmiszerbiztonság kérdésessé vált, amit tovább ront az a tény, 
hogy az importból származó élelmiszertermékek, gyümölcsök és zöldségek sok esetben a leg-
alacsonyabb minőségi követelményeknek sem felelnek meg, így közvetlenül veszélyt jelentenek 
a lakosság rövid és hosszú távú egészségi állapotára is.

II.6.3.   Turizmus

Ebben az alfejezetben a nemzetközi, majd országos összehasonlításokból indulunk ki, és 
haladunk a regionális adatok értékeléséig.

A férőhelyek kihasználtsága
Szlovákia lakosságának jelentős része abban a tudatban él, hogy országa kiváló turisztikai 

célpont, mivel kiváló lehetőségeket kínál mind a téli, mind pedig a nyári üdüléshez. Az összeha-
sonlításon alapuló, objektív adatok ennek ellenkezőjét bizonyítják, lásd alábbi ábrán:
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A kereskedelmi szálláshelyek (szállodák és panziók) kihasználtságának adatai európai  
összehasonlításban. (2012) / Forrás: Eurostat

Elvileg az adatok azt is kifejezhetik, hogy Európa egyes országaiban a szálláshelyek kapacitá-
sa vagy a szálláshelyek száma a lehetőségekhez képest túlméretezett, máshol pedig az optimális 
szinthez közelít. Továbbá nem fejez ki semmit a szálláshelyek állapotáról, a személyzet készségé-
ről, szívélyességéről, ill. vendégszeretetéről. Vagy mégis?

Még inkább árnyaltabb képet kapunk azonban, ha azt vizsgáljuk, hogyan változott néhány 
európai országban a 2013. év folyamán a kihasználtság.

Kereskedelmi szálláshelyek (szállodák és panziók) férőhelyeinek kihasználtsága  
havi bontásban(2013) /  Forrás: Eurostat
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A szlovákiai turizmus szezonális jellegű: téli és nyári csúccsal, ám jelentős őszi és tavaszi 
visszaeséssel. Télen az alapszolgáltatásokat a síparadicsomok és a wellness-központok szolgál-
tatásai, nyáron a termálvízre épülő idegenforgalmi létesítmények által nyújtott lehetőségek egé-
szítik ki. Ennek ellenére a szálláshelyek telítettsége fő szezonban sem haladja meg az európai 
átlagot. Fő szezonon kívül a kihasználtság mutatói nagyon kedvezőtlenek.

Az egyes megyék szálláshelyeinek kihasználtságát vizsgálva térségünket, Dél-Szlovákia/
Felvidék megyéit a szélsőségek jellemzik. Nagyszombat megye szálláshelyeinek hatékonysága 
a legmagasabb, a szomszédos Nyitra megyéé ellenben a legalacsonyabb az országban. Pozsony 
megye enyhén országos átlag feletti, míg Besztercebánya megye enyhén országos átlag alatti. 
Kassa megye szálláshelyeinek hatékonysága az átlagos szinttől leszakadva, inkább közelít a sor 
végén kullogó Nyitra megye szálláshelyeinek hatékonyságához. Jellemző, hogy Kassán 2012-ben 
281 ezer vendég szállt meg; 2013-ban, amikor Európa kulturális fővárosa volt, csupán 14 ezerrel 
több, összesen 295 ezer.

Kereskedelmi szálláshelyek (szállodák és panziók) férőhelyeinek kihasználtsága megyei bontásban 
(2013)

Forrás: Eurostat

Dél-Szlovákia/Felvidék turisztikai jellemzői

Vizsgáljuk meg a szálláshelyek számának és kihasználtságuknak az alakulását 2008-2012 
között a 17 dél-szlovákiai/felvidéki járásban! Négy különböző adatsort vizsgáltunk meg: a szál-
láshelyek száma járásonként, a férőhelyek száma járásonként, a vendégek száma, végül pedig a 
vendégéjszakák száma járásonként a vizsgált időszakban. 
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Kereskedelmi szálláshelyek (szállodák és panziók) száma járásonként 2008-2012 között
Forrás: www.statistics.sk, Zuzana Palenčíková

Jelmagyarázat
Járások nevei balról jobbra: Szenc (Senec), Dunaszerdahely (Dunajská Streda), Galánta 
(Galanta), Vágsellye (Šaľa), Nyitra (Nitra), Komárom (Komárno), Érsekújvár (Nové Zámky), 
Léva (Levice), Nagykürtös (Veľký  Krtíš), Losonc (Lučenec), Rimaszombat (Rimavská 
Sobota), Nagyrőce (Revúca), Rozsnyó (Rožňava), Kassa (Košice), Kassa-vidék (Košice-okolie), 
Tőketerebes (Trebišov), Nagymihály (Michalovce).

Kereskedelmi szálláshelyek (szállodák és panziók) férőhelyszámának alakulása a dél-szlovákiai 
járásokban 2008-2012 között

Forrás: www.statistics.sk, Zuzana Palenčíková
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A vendégek számának alakulása a dél-szlovákiai járásokban 2008-2012 között
Forrás: www.statistics.sk, Zuzana Palenčíková

A vendég-éjszakák számának alakulása a dél-szlovákiai járásokban  2008–2012 között
Forrás: www.statistics.sk, Zuzana Palenčíková

A fenti ábrák alapján kijelenthető, hogy jelentős különbség mutatkozik az egyes járások 
között mind a szálláshelyek számát, mind azok kihasználtságát illetően. A legtöbb szálloda és 
panzió az Érsekújvári járásban található, azt követi a Rozsnyói és a Dunaszerdahelyi járás. A 
fekvőhelyek számát illetően kiemelkedik a Nagymihályi járás, majd jelentős különbséggel má-
sodik a Szenci járás, míg harmadik az Érsekújvári járás. A vendégek száma esetében Kassa város 
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emelkedik ki a Nyitrai járás és az Érsekújvári járás előtt. Komoly szerepet játszik a vendégszám 
alakulásában a járások urbánus jellege, illetve egy-egy nagyobb történelmi város jelenléte, hi-
szen Dél-Szlovákia térségében a lakosságszám tekintetében Kassa a legnagyobb, míg Nyitra a 
második legnagyobb város. A vendégéjszakák számát tekintve az Érsekújvári járás meglepetés-
szerűen felzárkózott Kassa mögé, míg a harmadik helyen a Nyitrai járás áll.

Amennyiben a 2012-es adatok alapján arányosítjuk a dél-szlovák/felvidéki járások szállo-
dáiban és panzióiban a férőhelyek számát az eltöltött vendégéjszakák számával, könnyen kiszá-
míthatjuk a férőhelyek kihasználtságát az egyes járásokban. Az alábbi grafikon jól szemlélteti 
térségünknek az országos átlagtól való lemaradását; a maga 26,8%-ával (az alfejezet sorrendben 
első grafikonja) megosztva a legalacsonyabb országos adat volt 2012-ben Európában.

Dél-Szlovákia/Felvidék járásaiban a szálláshely-kihasználtság (2012)
Forrás: www.statistics.sk,  Zuzana Palenčíková, Farkas Iván

Dél-Szlovákia/Felvidék turisztikai kínálata

Tekintsük át, a szálláshelyek mellett milyen turisztikai potenciállal rendelkező látványossá-
gokat, érdekességeket kínálnak az ideérkező vendégek számára a dél-szlovákiai/felvidéki járá-
sokban. A teljesség igénye nélkül haladjunk nyugatról keleti irányban:

Szenci járás: Napos-tavak Szencen, Szenci Vízipark, golfpálya Cseklészen, méhészeti mú-
zeum Királyfán.

Dunaszerdahelyi járás: Csallóközi Múzeum Dunaszerdahelyen, termálfürdő 
Nagymegyeren, Dunaszerdahelyen, Somorján és Nyárasdon, Slovakia ring autó- és motorver-
senypálya Dióspatonyban, golfpálya Bacsfán, a Tőkési-holtág, a bősi víztározó a felvízcsatornával, 
halastó Bögellőn, tó Mihályfán, vízimalmok Dunatőkésen és Pozsonyeperjesen, motocrosspálya 
Légen és Dénesden.

Galántai járás: a Királyi víztározó – vízisportok, Galandia vízipark Galántán, reneszánsz 
kastély, honismereti múzeum Galántán, Vince-erdő termálfürdő és Vince-tó Diószegen, termál-
fürdő Felsőszeliben, vízimalmok Jókán és Tallóson, golfpálya Jókán, az Esterházyak klasszicista 
kastélya Szereden.
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Vágsellyei járás: termálfürdő Deákiban, a Királyi víztározó – vízi sportok
Nyitrai járás: Nyitra vára, Zobor-hegy, mezőgazdasági múzeum Nyitrán és a Nyitrai Képtár, 

Andrej Bagar Színház Nyitrán, Agrokomplex kiállítási terület, a gímesi és az apponyi várromok, 
Cháteau Apponyi-kastély Apponyban, Nyitra menti kerékpárút, Nyitra menti királyi borút, 
Remitázs víztározó Gímesen, 11. századi románkori templom Darázsiban.

Komáromi járás: a Magyar Kultúra és a Duna Mente Múzeuma Komáromban, a Jókai Szín-
ház Komáromban, Duna menti borút, komáromi erődrendszer, Európa-udvar jelentős szobor-
gyűjteménnyel Komáromban, római kori katonai tábor Izsán (Limes Romanum), termálfürdő 
Paton és Komáromban, welnessközpont Paton, csillagvizsgáló Ógyallán, vízimalom Gútán, a 
Csicsói-morotva, a Dunai Ártéri Erdők természetvédelmi terület

érsekújvári járás: termálfürdő Párkányban (Vadas), Érsekújvárban (Emil Tatárik strand) 
Podhájskán és Tardoskedden, a bélai kastély, római kori rotunda Bényben, hajókirándulások 
Párkányban és kilátás az esztergomi bazilikára, Párizsi-mocsarak és a Csenkei Erdősztyepp ter-
mészetvédelmi területek, Duna menti borút és borturizmus Kürtön, Muzslán, Köbölkúton 

Lévai járás: Eszterházy-kastély, Dobó-kastély, vár, Barsi Múzeum és barsi csillagvizsgáló 
Léván, Franz Schubert emlékszoba Zselízen, hadászati múzeum Oroszkán, sziklába vájt lakó-
épületek Borfőn, vízimalom Hontbagonyán, termálfürdő Szántón és Hontvarsányban (Margit-
Ilona), víztározó Báton.

Nagykürtösi járás: Kékkő vára, termálfürdő Alsósztregován és Ipolynyéken, játék- és báb-
múzeum.

Losonci járás: Nógrádi Múzeum Losoncon, Fülek vára, Somoskő vára, Ajnácskő vára, 
Bagolyvár, Gácsi kastély, kőzuhatag Sátorosbányán, Ruzsiná viztározó, motocrosspálya 
Fülekkovácsiban

Rimaszombati járás: Gömör-kishonti Múzeum Rimaszombatban, Csíz-fürdő, Murá-
nyi fennsík, víztározó Klenócon, csillagvizsgáló Rimaszombatban, karszt, barlang és napóra 
Derencsényben

Nagyrőcei járás: Murány vára, Murányi-fennsík
Rozsnyói járás: Gótikus út, Krasznahorka vára, Betléri kastély, Dobsinai-jégbarlang, Gom-

baszögi-barlang, Domica-Aggteleki-barlang, Ochtinái-aragonit-barlang, Szilicei-jégbarlang, 
Krasznahorkai-barlang, Szlovák-karsztvidék, Szlovák-paradicsom, Mauzóleum Krasznahorkán, 
vízesések, Sztratená-völgy, Görgői-tavak, Hernád-szoros, Murány-szoros

Kassa-vidék járás: Stószfürdő, Szádelői-völgy, Jászóvári apátság, várrom Tornán és 
Szaláncon, melegvizes gejzír Herľanyban, alsómislyei ásatások, sípályák Kavocsán, Stószon, 
Mecenzéfen,  Alpinka golfpálya, keskeny nyomtávú vasút a Csermelyben, üdülőközpont Cser-
melyben, Bánkón, Jászói szikla és barlang

Kassa: Szent Erzsébet-dóm, II. Rákóczi Ferenc sírja, Orbán-kapu, zenélő szökőkút, Műsza-
ki Múzeum, Repülőmúzeum, állatkert, botanikus kert, Állami Színház, Thália Színház, Állami 
Filharmónia, Kelet-szlovákiai Képtár, állandó rendezvények: Nemzetközi Békemaraton, Kassai 
Zenei Tavasz, Nemzetek és nemzetiségek fesztiválja, Közép-európai Színházi Fesztivál.
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Tőketerebesi járás: Tokaji borvidék, Rákóczi Múzeum Borsiban, Latorca természetvédel-
mi terület, Kisgéresi borpincék, Honismereti Múzeum, Andrássy Gyula mauzóleuma, Parics 
vízivára Tőketerebesen, Dargói-szoros

Nagymihályi járás: Zemplínska šírava víztározó, Vinnai-tó, tengerszem, Szinyai-halastó, 
vinnai vár, Vihorlat természetvédelmi terület, nagymihályi kastély.

Összegzés

Az ország jó turisztikai adottságai ellenére nemzetközi viszonylatban nem hasznosítja meg-
felelően lehetőségeit. A turizmusra erős téli-nyári szezonalitás jellemző, kiugró csúcsokkal, 
ugyanakkor a köztes időszakokban jelentős kihasználatlan kapacitásokkal. A téli szezoncsúcsot 
leszámítva dél-szlovákiai/felvidéki járások helyzete is követi az országos trendet. A férőhelyek 
kihasználtsága ennek eredményeként az országos átlagtól jelentősen elmarad. A dél-szlovákiai/
felvidéki turizmus legfőbb problémái között említhető, hogy kínálat nincs kellően összehangol-
va és megszervezve, némely kínálati elem elérhetősége nehézkes, a turisztikai marketing, illetve 
desztináció-menedzsmenti tevékenység nagyon alacsony színvonalú, valamint további negatí-
vum, hogy a szálláshelyek humán erőforrásának képzettsége sem megfelelő színvonalú.

II. 6.4.   Környezetipar és környezetvédelem

éghajlatváltozás és az EU

Az Európai Unió éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoportja számos más 
nemzetközi kutatással összhangban megerősítette, hogy az éghajlatváltozás valós jelenség, ame-
lyért jelentős mértékben az emberi tevékenység, az ehhez szükséges energiafelhasználási szer-
kezet a felelős. A munkacsoport szerint az éghajlatváltozás mértékének, illetve hatásainak csök-
kentéséhez két kiemelt tényező párhuzamos fejlesztése, illetve megőrzése szükséges: a természeti 
tényezők megőrzése – természet és környezetvédelem – és a pazarló, valamint a megújuló és 
részben megújuló energiaforrások fenntartható hasznosításával a fosszilis energiahordozókon 
alapuló energiatermelési szerkezet fokozatos átállítása kevésbé környezetszennyezőre. 

Az unió 2007-ben elfogadta az energiapolitikáról szóló jogszabálycsomagot, amellyel egy-
oldalúan elkötelezte magát az energiahatékonyság növelése, a károsanyag-kibocsátás (tulajdon-
képpen a szén-dioxid kibocsátásának) csökkentése és a megújuló energiaforrások nagyobb ará-
nyú alkalmazása mellett. Mindezzel összhangban az EU középtávú (2020) energetikai politikája 
három fontos célkitűzést tartalmaz: az energiaellátás biztonságának, valamint az energiaszektor 
versenyképességének a növelését és a környezeti károk csökkentését. Ebből a célból az unió több 
fontos irányelvet fogadott el, például a megújuló energia irányelvet, a bioüzemanyag irányelvet 
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és az energiahatékonyságra vonatkozó irányelvtervezetet, amelyek közül talán a 2009-ben szüle-
tett Megújuló energiaforrásokból előállított energia irányelve emelkedik ki. Ennek fő célkitűzése 
az, hogy 2020-ig az EU által előállított teljes energiamennyiség 20%-ának megújuló energiafor-
rásból kell származnia.

Mindezek értelmében az egyes tagállamok elkészítették nemzeti cselekvési terveiket, ame-
lyeknek fontos szempontjaik a finanszírozási kérdések, amely keretében kiemelt szerep jut a 
Strukturális Alapok forrásainak, az Európai Befektetési Bank programjainak, illetve a különböző 
K+F	programoknak,	valamint	a	zöld	igazolványok	rendszerének	(ETS	–	Emissziókereskedelmi	
Rendszer). Fontos cél az uniós kohéziós politika megfelelő összehangolása az EU2020 célkitű-
zéseivel, illetve a források magas hatékonyságú felhasználásának az elérése. Az európai finanszí-
rozás mellett a tagállamok által alkalmazandó ösztönzők (pénzügyi és befektetési lehetőségek, 
támogatások, ösztönző árak, infrastrukturális beruházások-fejlesztések, együttműködési me-
chanizmusok stb.) bevezetése is kiemelt jelentőségű.

Szlovákiában, így Dél-Szlovákiában/Felvidéken az elmúlt európai uniós fejlesztési ciklusban 
(2007–13) az alábbi területek finanszírozása valósult meg az éghajlatváltozás hatásainak csök-
kentése és a fenntartható energiapolitika területén:

•	 POS	CCE	 (Gazdasági	Versenyképesség	Operatív	Program),	 amelynek	 fő	 beavatkozási	
területei az energiahatékonyság, illetve az ellátás biztonsága a klímaváltozás megelőzésé-
nek kontextusában, vagyis a zöldenergia ösztönzése;

•	 POS	Mediu	(Környezetvédelmi	Operatív	Program),	amelynek	fókuszában	a	környezet-
szennyezés csökkentése, a fűtési rendszerek korszerűsítése és az energiahatékonyság nö-
velése áll;

•	 POS	Regional	(Regionális	Operatív	Program),	amely	a	városok	fenntartható	fejlődését	
célozza;

•	 POS	DRU	(Humánerőforrás-fejlesztés	Operatív	Program),	amely	mindezen	célok	érde-
kében és főképp a megújuló energiaforrások hasznosítása érdekében megvalósuló okta-
tási, szakmai képzési programokat támogat.

Dél-Szlovákia/Felvidék számára kiemelt lehetőséget jelent a megújuló energiatermelésben 
rejlő potenciálok aktív kihasználása, különösképpen a napenergiában, a geotermikus energiá-
ban, a vízi energiában vagy a biomassza-feldolgozásban rejlő potenciálok hasznosítása. Az aláb-
biakban Szlovákia és Dél-Szlovákia/Felvidék egyes természeti adottságait vesszük közelebbről 
szemügyre.

A napsugárzási adatok rövid bemutatása

A napenergiát hasznosító alkalmazások tervezése az adott helyszín napsugárzási adatainak 
az ismerete nélkül nem valósítható meg. Jelenleg az adatforrásaink igen korlátozottak: Duna 
mente 2.200 óra/év, Zsolna 1.800 óra/év. Ezért már a kapacitások megtervezésekor kiemelten 
fontos a meteorológiai és a napsugárzási adatok felhasználása. A térség meteorológiai adottságai 
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mellett azt is figyelembe kell venni, hogy csak napkollektorokkal általában nem állítható elő a 
különböző felhasználási területek egész éves hőigénye, ezért a napkollektoros rendszerek több-
nyire párhuzamosan működnek a hagyományos energiahordozójú hőtermelőkkel. (A napkol-
lektoros rendszerek teljesítményhatékonyságának célja annak meghatározása, mekkora az opti-
mális rendszer, és milyen részarányban tudja fedezni az adott feladathoz tartozó hőszükségletet.) 
Ugyanez a megállapítás érvényes a villamos energiát termelő szigetüzemű rendszerekre is. Az 
előméretezéskor használhatóak az EU által biztosított napsugárzási térkép és adatbázis adatai.

A szélsebességi adatok jellemzése

Környezetvédelmi és költséghatékonysági szempontok miatt a világban rohamos ütemben 
nő a szélenergia hasznosítása. A szélenergia-termelés során a szélturbina a lapátok forgási ener-
giáját alakítja át elektromos árammá. A szélenergia-hasznosítás lehetősége, módja, területe és 
mértéke meghatározó módon összefügg az adott földrajzi helyen uralkodó szélviszonyokkal, 
elsősorban a szélsebesség nagyságával és állandóságával.

A szélerőművek a szélnek csak egy részét képesek hasznosítani, a potenciális érték maxi-
mum 59,3%-át. A gyakorlatban, részben technikai okokból, részben pedig a szélerősség változá-
sai miatt, további veszteségek lépnek fel. A jelenlegi technológiákkal a meglévő szélenergia-po-
tenciálnak körülbelül 20–30%-a nyerhető ki. A szélturbinák a névleges teljesítményt általában a 
névleges szélsebességnél szolgáltatják. A szélturbina teljesítménye nullától, a bekapcsolási sebes-
ségtől a maximális teljesítményig növekszik, s ezt az értéket a névleges szélsebességnél éri el. Ezt 
követően a turbina folyamatosan a névleges teljesítményt szolgáltatja, mígnem a szélsebesség a 
szerkezetre veszélyessé nem válik, s ekkor a szabályozórendszer a turbinát leállítja (20–25 m/s). 
A szélturbinák energiatermelésének pontos meghatározásához nélkülözhetetlen a telepítési 
pontra (területre) vonatkozó sokéves szélsebesség adatbázisának ismerete.

Dél-Szlovákia/Felvidék vízrajzának és a vízenergia hasznosításának rövid 
áttekintése

Felvidék vízkészletét a felszíni vizek (folyók és tavak), valamint a felszín alatti vizek (Csalló-
köz) képezik. A vízkészlet nagy részét a Duna teszi ki. A Duna, mint Európa második legnagyobb 
folyama (2 868 km hosszúságával) jelentős részét szolgáltatja az ország édesvízkészletének.

A felszín alatti vizek esetében elhelyezkedésüktől függően beszélhetünk édesvízről, borvíz-
ről, valamint sós vízről.

A biológiai sokféleség (biodiverzitás)

A biodiverzitás a fajok sokféleségét jelenti, és az élet sokféleségének a teljességét írja le, hi-
szen egyrészt az élet minden megjelenési formáját (állatok, növények, gombák, mikroorganiz-
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musok stb.), másrészt a hierarchikus biológiai szerveződés minden egyed feletti és alatti szint-
jének sokféleségét foglalja magában (Standovár és Primack, 2001). Így gondolhatunk valamely 
területre vonatkozóan a madarak vagy az erdőt alkotó fafajok sokféleségére, de gondolhatunk 
egyetlen fajon, illetve populáción belüli genetikai diverzitásra vagy akár a társulásban előfordu-
ló fajok számosságára, esetleg egy nagyobb régió esetén a társulások sokféleségében megjelenő 
diverzitásra is. 

Dél-Szlovákia/Felvidék számos természeti adottsága és viszonylag jó állapotban megőrzött 
természeti értékei miatt nagymértékben hozzájárulhat az Európai Unió biodiverzitásának meg-
őrzéséhez. 

Szlovákiában három biogeográfiai régió található meg: a kontinentális, az alpesi és a pannon 
régió. A változatos domborzati formáknak köszönhetően számos természetes, valamint félter-
mészetes élőhely megtalálható: például a különböző gyepes és cserjés élőhelyek, az erdei élőhe-
lyek, a mocsaras és lápos élőhelyek, a sziklák és barlangok élőhelyei, illetve az édesvízi élőhelyek. 
Európa növény- és állatvilágát a negyedkorban bekövetkező többszöri jelentős klímaingadozás 
nagymértékben átalakította. A helyi növény- és állatvilág kénytelen volt a kontinens déli terüle-
tein keresni menedéket, ahol átvészelhették a kedvezőtlen periódusokat, majd azok megszűnte 
után fokozatosan északra terjedve újra benépesíthették eredeti élőhelyeiket. Másoknak éppen 
kedvezett a hideg klíma, ők északról délre terjeszkedve foglalták el a jégárak körüli területeket, 
majd a felmelegedés során újra északra húzódtak vissza, esetenként kisebb populációkat hagyva. 

A biodiverzitást legjobban az élőhelyek pusztulása, fragmentálódása és leromlása, a környe-
zet (a levegő, a víz és a talaj) szennyezése, a klíma globális változásai, valamint az erőforrások 
túlzott kitermelése és felhasználása veszélyeztetik, így a felvidéki sajátosságok megmentésében 
fontos szerepet játszanak a természetvédelmi területek.

II.6.5.   KKV szektor

A szlovákiai KKV szektor általános mutatói

A kis és középvállalkozások (a továbbiakban „KKV”) Szlovákia gazdaságában a főbb köz-
gazdasági mutatókban elérte az EU tagállamok átlagát (2011). Erről tanúskodnak az EU által a 
Small Business Act for Europe (a továbbiakban „SBA”) kezdeményezés keretein belül rendszere-
sen nyilvánosságra hozott statisztikák, felmérések.
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A szlovák vállalkozások helyzete
Szlovákia Szlovákiai arány EU-27 arány

KKV cégek száma 62 567 db 99,2% 99,8%
Alkalmazottak 562 982 fő 58,3% 67,4%
Magánszemély vállalkozók aránya 13,6% 14,2%
Hozzáadott érték 52,2% 58,1%
Pénzügyi forgalom 55,0% 56,0%

A szlovák KKV-k gazdasági szektorok szerinti megosztása (2011) 
Szektor neve Szektor GDP hozzájárulása
Kereskedelem 39%
Szolgáltatások 40%
Termelés 13%
Építőipar 8%

A vállalkozások által alkalmazott személyek arányát tekintve Szlovákia (csak a vállalkozók 20%-
ának vannak alkalmazottjai) elmarad az EU-27 átlagtól (28%). 

A KKV-k által alkalmazott munkavállalók aránya (2012)
Ország Vállalkozások (KKV) által  

alkalmazott személyek aránya
EU-27 28%
SK 20%
CZ 19%
UK 17%
IT 29%
FRA 39%
AUT 41%
D 43%
HU 47%

A táblázatból egyértelmű, hogy a vállalkozók által alkalmazott munkavállalók aránya az uniós 
tagállamok közül Magyarországon a legmagasabb.

A Szlovákiai KKV-k gazdasági fejlettségének főbb mutatói (2012):
•	 átlagosan	6	személyt	alkalmaznak,
•	 az	ipari	forgalomnak	csak	32%-át	képezik,
•	 a	megalapítástól	számított	egy	év	elteltével	75%-uk	aktív,
•	 5	év	elteltével	a	vállalkozásoknak	csak	a	44%-a	működik.
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Logisztikai és ipari parkok

Az ezredforduló környékén vagy az azt követő időszakban Dél-Szlovákiában korszerű zöld-
mezős vagy barnamezős ipari, valamint logisztikai parkok a következő városokban jöttek létre: 
Szenc, Galánta, Nyitra, Léva, Tornalja, Rozsnyó. Ezekben a városokban nagyobb kiterjedésű, 
korszerű parkok létesültek, Dunaszerdahelyen és részben Érsekújvárban a korábbi vállalatok 
területén valósultak meg új befektetések, kisebb-nagyobb ipari létesítmények kezdték meg a ter-
melést. 

Közepes vagy kisebb léptékű ipari parkok jöttek létre Somorján, Nagymegyeren, Diószegen, 
Ógyallán, Naszvadon és Zselízen (a teljesség igénye nélkül). A meginduló fejlesztések kevésnek 
bizonyultak az eltűnő mezőgazdaság és a korábbi, akkorra felszámolt  ipari termelés ellensúlyo-
zásához: a Csallóköztől keletre a Bodrogközig vagy Ung-vidékig egy-két kivételtől eltekintve 
szinte minden járásban eltűntek az ipari létesítmények;  ennek eredményeképpen a dél-szlová-
kiai területeken az országos átlagot meghaladó mértében nőtt a munkanélküliség. 

A felsorolt ipari parki fejlesztéseken kívül más településeken is megkezdődtek az előkészü-
letek ipari park fejlesztésére, ezek azonban külső és belső akadályok miatt nem valósultak meg. 
Ipari parki fejlesztésre alkalmas területekkel rendelkeznek az alábbi települések: Érsekújvár, He-
tény, Ebed, Párkány, Nagykürtös, Losonc, Rimaszombat, Királyhelmec.

A szlovákiai vállalkozói szektor érdekképviseleti és szakmai rendszere

Szlovákiában a KKV szegmens helyzetével az alábbi érdekképviseleti szervezetetek, ügy-
nökségek és pénzügyi intézetek foglalkoznak:

•	 A	Szlovákiai	Kisvállalkozók	Szövetsége	–	www.szz.sk
•	 A	Szlovákiai	Kisvállalkozói	Kamara	-	www.szk.sk	
•	 Szlovák	Kereskedelmi	és	Iparkamara	-	www.sopk.sk	
•	 Munkáltatók	Országos	Szövetsége	-	www.ruz.sk	
•	 Szlovákiai	Vállalkozók	Szövetsége	–	www.pas.sk	
•	 Kisüzemek	Szlovákiai	Szövetsége	-	www.samp.sk	
•	 A	Kis-	és	Közepes	Vállalkozások	Fejlesztésének	Nemzeti	Ügynöksége	–	www.sbagency.sk	
•	 Szlovák	Fejlesztési	és	Garanciális	Bank	–	www.szrb.sk	

A nemzetközileg versenyképes szlovákiai vállalkozói szektor

Egy-egy ország KKV szektorának fejlettségét mindig jól jellemzi két tényező: az egyik olda-
lon ez az exportképes KKV-k aránya, illetve hozzájárulása a külkereskedelemhez, míg a másikon 
a KKV szektor innovációra való hajlandósága. A következő részben a fenti tényezőket mutatjuk 
be nemzetközi összehasonlításban.
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A szlovákiai KKV szektor „nemzetköziségi” mutatói 
Szlovákia EU-27

Import az EU államokon kívülről (2009) 11% 5%
Export az EU államokon kívülre (2009) 5% 3%
Importköltségek (2012) 1 540 USD 1 101 USD
Exportköltségek (2012) 1 560 USD 1 032 USD

A KKV szektor innovációs tevékenységének mutatói (2008):
Szlovákia EU-27

Termékek és szolgáltatások innovációja 19% 38%
Marketing innovációk 28% 39%
Cégen belüli innovációk 15% 30%
Más innovatív cégekkel való együttműködés 6% 11%

A 2008-as válság hatása a KKV szektorra

Annak ellenére, hogy a KKV-k érdekképviseleti intézményrendszere adminisztratív és szer-
vezési szinten fejlett, nem képes hatékonyan „megvédeni” a szektort a elsősorban az e szektort 
hátrányosan érintő kormányzati és törvényalkotási intézkedésektől, ezért 2008 óta a szlovák 
KKV szektor országon belüli és nemzetközi versenyképessége is folyamatosan romlik. 

A szlovákiai KKV szegmens is megszenvedte a 2008-ban kirobbant globális gazdasági válsá-
got és az ezt követő kormányok aktuális intézkedéseit, amelyek jellemzően az alábbiak voltak: a 
kedvezményes elszámolási rendszer korlátozása, a társadalombiztosítási terhek emelése és ebből 
adódóan a személyi jövedelemadó és a társasági adó emelése.

2008 utolsó negyedéve és 2013 első negyedéve között az egyszemélyes (egyéni) vállalko-
zások száma 418 ezerről 377 ezerre csökkent, ez 10,8% csökkentést jelent. Ezzel arányosan nö-
vekedett az önálló jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások (kft.) száma. A piac így reagált 
elsősorban a közteher jellegű kiadások – társadalom- és egészségbiztosítási járulék, személyi 
jövedelemadó – növekedésére.

2012 és 2013 között a vállalkozó természetes személyek azonos összegű bevételből számított 
nettó jövedelme 3,67%-kal csökkent. 2013 végén Szlovákiában 1000 gazdaságilag aktív lakosból 
139 vállalkozó volt, tehát minden hetedik gazdaságilag aktív személy Szlovákiában vállalkozott. 
Ez az arány gyakorlatilag megfelel az EU-27 átlagnak (137 vállalkozó/1000 gazdaságilag aktív 
lakos).

Európai Uniós és egyéb források a KKV-k finanszírozásában és fejlesztésében

A 2007–2013 programozási időszakban az uniós strukturális alapok terhére a Nemzeti Stra-
tégiai Referenciakeretbe tartozó (Národný strategický referenčný rámec, a továbbiakban refe-
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renciakeret) 11 operatív programjából a KKV-k igényeinek kielégítésére egy operatív program 
állt rendelkezésre: Versenyképesség és gazdasági fejlődés (Konkurencieschopnosť a hospodársky 
rast). Az operatív program pénzügyi volumene volt 2013 októberében a teljes keretösszegnek 
csak 8,4%-a volt, az abszorpciós szint csak a 46%-ot érte el.

A KKV-k fennmaradásában és eredményes fejlődésében meghatározó szerepet játszik a 
pénzügyi forrásokhoz való hozzáférési lehetőség. Az SBA adatai szerint a szlovákiai bankok 
KKV finanszírozási hajlandósága fele (14%) az EU-27 átlagának. A szlovákiai KKV-k elutasított 
hiteligényeinek aránya 10%-kal magasabb (25%), mint az EU-27 átlag. A KKV-k átlagos hitel-
költségei 2011-ben 29%-kal magasabbak voltak, mint két évvel azelőtt.

A KKV-k finanszírozását az alábbi tények a jellemzik leginkább:
•	 A	belföldi	inflációhoz	(2013:	2,0%	alatt)	viszonyítottan	aránytalanul	magasak	a	KKV-hi-

telek kamatai: 
Hiteltípus átlagos kamat
Beruházási hitelek 6-8 %
Forgóeszköz-hitelek 9-11 %
Hitelkártya-hitelek 17-19 %

•	 A	KKV-k	számára	nincsenek	kifejlesztve	komplex	program	jellegű,	a	helyi/	belföldi	kö-
rülményekre szabott hitelezési programok, mert a Szlovákiában tevékenykedő multinacionális 
jellegű kereskedelmi bankok a saját külföldi tapasztalataikat igyekeznek alkalmazni.

•	 A	 bankok	 a	 KKV-k	 hiteligényeit	 nem	 rendszerszerűen,	 hanem	 inkább	 ad	 hoc	 üzleti	
tranzakcióként kezelik. Ezért a vállalkozók gyakran váltanak finanszírozó kereskedelmi 
bankot, a bank és a vállalkozó között nem alakul ki hosszú távú stratégiai jellegű üzleti 
kapcsolat.

•	 Hitel	folyósításakor	a	kereskedelmi	bankok	túlnyomórészt	továbbra	is	a	„klasszikus”	jel-
legű hitelfedezeteket alkalmazzák (céges ingatlanok, magán- és családi tulajdon), melyek 
becsült értéke sokszor magasan meghaladja a hitel összegét. 

•	 Több	kereskedelmi	bank	igyekszik	mellőzni	a	mezőgazdasági	termelés,	kiskereskedelem	
ágazat társfinanszírozását.

•	 A	kockázati	tőke,	illetve	az	induló	vállalkozás	finanszírozása	Szlovákiában	nagyon	ala-
csony szintű.

•	 A	szlovák	pénzügyi-jogi	környezetből	hiányzik	a	szövetkezeti	típusú	banki	tevékenység.
•	 El	kell	dönteni,	hogy	az	energiaellátás	vállalkozás	vagy	közérdekű	szolgáltatás	keretében	

történjen-e. A társadalmi igények figyelembe vétele mellett az energiaárak gyakran in-
dokolatlan, művileg fenntartott magas árát tekintve indokolttá válik a nonprofit jellegű 
közérdekű energiaszolgáltatás. Hiszen a monopolhelyzet megszüntetését követően az 
Európai Unióban még ma is Szlovákiában kínálják az egyik legmagasabb áron a vállalko-
zói és vállalati szektornak a szolgáltatott villamos energiát. 
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•	 Meg	kell	változtatni	a	közbeszerzés	európai	uniós	szabályozását	oly	módon,	hogy	az	áru	
vagy a szolgáltatás árának mindenhatósága helyett a szállító kiválasztásakor az ár mellett 
legyen fajsúlyos tényező a szállító helyi vagy regionális referenciája, helyi vagy regionális 
beágyazottsága, az áru vagy a szolgáltatás ár-érték aránya. Ennek köszönhetően jobb mi-
nőségű és kedvezőbb árut, szolgáltatást rendelhetnek meg a közbeszerzők, vagyis mind-
azok, akik a közpénzekből gazdálkodnak. Ennek értelmében nagyobb hangsúlyt kell a 
jövőben fektetni az innovációra, a minőségi, környezetvédelmi, szociális, munkaügyi és 
egészségügyi szempontokra. Miközben helyzetbe kerülhetnek a helyi vagy a régióban 
tevékenykedő kis- és középvállalkozók. 

•	 Rendezni	kell	végre	a	fővállalkozó	és	az	alvállalkozók	közötti	jogviszonyt,	különösen	a	
számlák kiegyenlítése területén. Javasoljuk, hogy amennyiben a beszerző a fővállalko-
zó számára bizonyíthatóan megtérítette a kiszámlázott összeget vagy annak egy részét, 
törvény kötelezze a fővállalkozót, hogy ezt követően hét napon belül a fenti megtérítés 
arányában az alvállalkozók számláit egyenlítse ki. Ennek hiányában szigorú szankció-
kat kellene életbe léptetni. Enyhíthetnénk ezzel a másodlagos fizetésképtelenséget, a mai 
kedvezőtlen, esetenként súlyos gyakorlatot, amikor a kiegyenlítetlen számlák miatt az 
alvállalkozó képtelen dolgozóinak az általuk elvégzett munkát kifizetni.

•	 Tegyük	vonzóvá	térségünket	a	beruházások	számára.	Alaposan	javítani	kell	a	 jogérvé-
nyesítést, csökkenteni kell a vállalkozások adó- és járulékterheit, valamint adminisztratív 
terheit. Fel kell újítani a közlekedési infrastruktúrát. A vállalkozók számára hozzáférhe-
tővé kell tenni a hiteleket, forrásokat, akár az Európai Unió fejlesztési forrásainak bevo-
násával. A szomszédos országok gyakorlatához hasonlóan végre Szlovákiában is lehetővé 
kell tenni az előnyös uniós források közül a JESSICA és JEREMIE befektetési források 
felhasználását. Mérsékelni kellene a vállalkozókat érintő jogszabályi változások gyakori-
ságát, ezáltal lehetne stabilizálni a vállalkozási környezetet. A magántulajdon, a közösségi 
tulajdon és az állami tulajdon egyenlőségét az alkotmány szavatolja. Ennek tükröződnie 
kell az adózási gyakorlatban is, különösen az adóbefizetések és visszafizetések terén.

A hivatalosan hozzáférhető nyilvántartásokban sajnos nem áll rendelkezésre gyakorlatilag 
semmilyen részletes járási szintű adat KKV szektor gazdasági helyzetéről, fejlettségi szintjéről, 
munkaerő-piaci mutatóiról, a vállalkozások export-import tevékenységéről, a társfinanszírozá-
sok arányáról, valamint az uniós strukturális alapoknak a 2007-2013 programozási időszakra 
vonatkozó kihasználtság arányáról.

II.6.6.   Közlekedés
A korszerű utak és vasutak a gazdaság ütőerei. A térségfejlesztés kulcsa a Kárpát-medence 

korszerű közúthálózatának és vasúthálózatának fenntartása és fejlesztése. Ám Dél-Szlovákia/
Felvidék közút- és vasúthálózatának fejlesztése szinte teljes egészében megtorpant. Összehason-
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lítva az ország további térségeivel a különbség még szembetűnőbb, a fejlettségbeli olló egyre 
inkább szétnyílik, a különbség elmélyül. A közlekedési infrastruktúra-fejlesztés utóbbi 25 év-
ben tapasztalt ütemét figyelembe véve évtizedekre lesz szükség ahhoz, hogy a stratégiai részben 
meghatározott célkitűzések elérhetővé váljanak. 

A gyorsforgalmi közúthálózat és fejlesztése

Az autópályákkal és az autóutakkal kapcsolatban mindenekelőtt le kell szögezni a követke-
zőt: amennyiben 25 éve a két nagyváros, Pozsony és Kassa összekötése volt a cél, akkor a D1-es 
autópálya esetében a műszakilag, szakmailag leggyorsabb és legolcsóbb megoldás a déli járáso-
kon, sík terepen át haladó változat lett volna. Egyrészt az eddig beruházott anyagi eszközökből 
már régen elkészült volna az autópálya, s nem csupán Kassáig, hanem egészen a szlovák–ukrán 
határig, másrészt a fennmaradó anyagi eszközöket máshol ruházhatták volna be. A kérdésben 
újfent a magyarlakta területek számára hátrányos politikai döntés született: a D1-es Dél-Szlová-
kiát/Felvidéket elkerülő nyomvonalával kijelölték a gazdaságfejlesztés fő területeit.

Az R7-es déli autóút első szakaszának építési tervei elkészültek, a vonatkozó telkek tulajdon-
jogának rendezése lezajlott. Csallóköz egyre mélyülő közlekedési gondjainak megoldása érdeké-
ben haladéktalanul el kellene kezdeni az első szakaszok építését. A további szakaszokon elenged-
hetetlen, hogy olyan nyomvonal-módosításra kerüljön sor, amelynek köszönhetően Érsekújvár 
városát a majdani autóút délről, Gúta, Bajcs, Udvard érintésével kerülje el. A Gútán, Komárom-
ban, Párkányban és Zselízen és azok környékén élők alapvető érdeke ezt kívánja meg. Az autóút 
tovább haladva Léva és Nagykürtös érintésével Losoncon kapcsolódhatna az R2-es autóútra. 
A D4-es pozsonyi körgyűrűvel együtt az R7-es autóút képezné a főváros, Pozsony közlekedési 
gondjainak leghatékonyabb megoldását, emiatt az R7-es egyértelműen szakmai beruházásnak 
tekinthető.

Az R2-es déli autóút két elkerülő szakasza (Osgyán, ill. Füge-Tornalja) 2005–2008 között 
megépült. Kívánatos lenne a szakaszok mielőbbi összekötése, valamint az építkezés folytatása 
keleti irányban Kassáig, ill. nyugati irányban Zólyomig. A Rozsnyó és Méhész közötti, mintegy 
30 km hosszú szakasz tervdokumentációja elkészült, ez a szakasz kerülné el Szoroskő hajtűka-
nyarjait.

Az R4-es észak-déli irányú autóút Kassa és Migléc (az országhatár) közötti szakaszának je-
lentős része már elkészült. Magyarország kormánya elkötelezte magát, hogy rövid távú célkitű-
zésként folytatja az M30-as autópálya építését Kassa irányában Miglécig. Ezek a szakaszok a Via 
Carpatia európai közúti folyosó részét képeznék.

A CETC-Route 65 észak–déli irányú európai közúti folyosó részét képezné a szlovákiai D2-
es	autópálya.	Ennek	folytatása	lenne	Pozsonyt	az	országhatárral	összekötő	2+2	sávos	autóút,	ill.	
annak folytatása, a Magyarország nyugati megyéin haladó M15-ös autópálya. A CETC-Route 65 
Svédország déli részét kötné össze Horvátország északi tengerpartjával.

Valahol a két észak–déli irányú autóút között haladhatna a középső észak-déli irányú au-
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tóút, amely összekötné Szlovákiát Magyarországgal. Szlovákiában ez az R3-as autóút lehetne, 
amelynek Zólyomtól délre haladó szakaszán korábban három nyomvonal merült fel. Az eredeti, 
Zólyom–Korpona–Ipolyság nyomvonal, amely találkozhatna a magyarországi M2-es autópályá-
val. Gond, hogy a két ország közlekedési hatóságai nem tudnak megállapodni a két út találko-
zási pontjában. Alternatívát jelenthetne elsősorban az R1-es autóútról a Garamszentbenedeknél 
történő leágazás és annak folytatása a Garam mentén Léva, Zselíz érintésével egészen Párkányig. 
Itt egy új Duna-híddal összekapcsolódhatna az R3-as a készülő M11-es gyorsforgalmi úttal, 
amely a jövőben az M1-re kapcsolódna. E változat előnye, hogy az új Duna-híd összekapcsol-
ná az iparosodott, ám gyenge közlekedési infrastruktúrával bíró esztergomi térséget és a ke-
vésbé iparosodott, ám sokkal jobb közlekedési infrastruktúrával rendelkező párkányi térséget, 
így erős ipari, logisztikai bázis jöhetne létre. Harmadik változatként még felmerült az R3-as 
Garamszentbendektől Léva felé, majd Ipolyság irányában elkanyarodó változata. 2006-ban elké-
szült a három változat megvalósíthatósági tanulmánya, a környezetvédelmi, gazdasági és szoci-
ális összehasonlító tanulmány. Mindezek eredménye, hogy a legelőnyösebb a második változat, 
ám a szlovák közlekedési hatóság 2007-től csupán az első változattal számol, megszüntette a 
három változatban való gondolkodást és előkészítést. 

Hosszabb távon számításba jöhetne: az M3-as magyarországi autópálya Záhony irányában 
megépülő leágazását Királyhelmec és Nagykapos érintésével össze lehetne kötni a szlovákiai D1-
es autópálya keleti, Kassán túli szakaszával.

Dél-Szlovákia/Felvidék közlekedési infrastruktúrájának lehetséges fejlesztése
Forrás: internet
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Magyar–szlovák államközi közútfejlesztési megállapodás

2011 novemberében a magyar és a szlovák kormány államközi egyezményt kötött a közös 
államhatáron átvezető közutak forgalmi jellegéről, a 90 db határmetszési pontról. A kormány-
közi megállapodást a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa jóváhagyta, a szlovák törvénytárban 
151/2012 szám alatt szerepel. A 90 határmetszési pontról szóló kormányközi megállapodás tar-
talmazza a használat alatt levő 38 határátkelőt és azt az eltervezett 52 határmetszési pontot, ame-
lyek a rövid távú, középtávú és a hosszabb távú célkitűzésekben szerepelnek. Dél-Szlovákia/Fel-
vidék fejlődése szempontjából kiemelt fontosságú célkitűzés a kormányközi megállapodásban 
szereplő fejlesztési célkitűzések fokozatos megvalósítása, főleg ha figyelembe vesszük az utóbbi 
szlovák kormányok térségünk fejlődése, ezen belül a közlekedési infrastruktúra fejlesztése iránti 
közömbösségét.

A határmetszési pontok, átkelési lehetőségek bővítése azért is kiemelt fontosságú, mert ha 
figyelembe vesszük a Magyarország és Szlovákia közötti országhatár hosszát (677 km) és a 38 
határátkelési pontot, akkor átlagosan 17,8 kilométerenként van határátkelési lehetőség Magyar-
ország és Szlovákia között. Belgium és Franciaország vagy Hollandia és Németország esetében 
ez a mutató 4–5 kilométer. Hosszabb távú célkitűzésként szeretnénk ezt az adatot megcélozni.

A 90 határmetszési pont megjelenítése az országhatárt ábrázoló térképen
 Forrás: Internet
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Kiemelt közúti kapcsolatok az országhatár nyugati részén
 Forrás: Internet

Kiemelt közúti kapcsolatok az országhatár keleti részén
 Forrás: Internet

Kiemelt beruházásként tekinthetünk a Duna-hidakra, előbb Komáromban, majd később 
Párkány és Esztergom között, a Csallóközben a két Duna-ág közé szorult szigeten, Vajka és 
Keszölcés között, valamint egy új Duna-hídra Csallóköz és Szigetköz között, valahol félúton a 
meglevő medvei Duna-híd és Dunakiliti/Dunacsúny között.

Kiemelt beruházások továbbá az új Ipoly-hidak: Helemba–Ipolydamásd, Ipolypásztó–Vá-
mosmikola, Ipolyhídvég–Drégelypalánk, Nagycsalomja–Ipolyszög, Kóvár–Újkóvár, Ipolyvarbó–
Őrhalom, Szécsénykovácsi–Hugyag, Rárósmulyad–Nógrádszakál, Tőrincs–Litke, valamint a 
Ronyva-híd Újhely és Sátoraljaújhely között.

Fontos beruházásként kezelendők a Duna-kompok, úgymint a Párkány-Esztergom közötti 
teherkomp (az új híd megépítését megelőzően), a Karva–Lábatlan, Dunaradvány–Neszmély kö-
zötti, a Bős–Dunaremete, valamint a Doborgaz–Dunakiliti közötti kompok.
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Fontos beruházások a magyar–szlovák államközi közútfejlesztési megállapodásba foglalt 
alacsonyabb rendű közutak és kerékpárutak, amelyek a határ két oldalán fekvő kistérségeket 
köthetnek össze, sokak számára lerövidítve ezzel a határátkelés távolságát.

A közúthálózat fejlesztésének finanszírozása

A közúthálózat fejlesztését illetően rendhagyó módon az alacsonyabb rendű, 2. és 3. rendű, 
megyei hatáskörben levő közutak burkolat felújításának halaszthatatlan szükségszerűségével 
kezdjük. A dél-szlovákiai határ menti megyék déli járásaiban más-más eszközökkel folytatták 
a közutak burkolatának felújítását. Van, ahol igénybe vették az Európai Beruházási Banknak 
a kedvező kamatozású hitelét, máshol az európai uniós forrásokat vették igénybe, kiegészítve 
a megyék saját forrásaival. Néhol látványos a lemaradás, például az Ipoly mentén, Nógrádban, 
Gömörben vagy a Bodrogközben, azonban Dél-Szlovákia egyéb járásaiban sem sokkal jobb a 
helyzet. A megyei közutak felújítása, tekintettel a mérsékelt forrásigényekre, viszonylag gyorsan 
kivitelezhető, egyúttal kiemelt prioritás, hiszen a burkolat felújítás elmaradása következtében 
néhány éven belül szó szerint nem lesz megoldható a közúti közlekedés, s ha mégis, akkor csu-
pán nagyon komoly károk, kompromisszumok árán. Meg kell említeni, hogy a kátyúzást nem 
tartjuk megfelelő, tartós megoldásnak. 

A készülő Integrált Regionális Operatív Program (IROP) egyik legfontosabb fejezetének a 
közútfejlesztés kellene, hogy legyen. Ennek keretében lehetne forrásokat biztosítani a regionális 
és a helyi, önkormányzati kezelésű közutak felújítására. A helyi turizmus fellendítése érdekében 
kiemelt jelentőségű a kerékpárutak fejlesztése, megépítése. A környező országokkal összehason-
lítva jelentős lépéshátrányban van Szlovákia, Dél-Szlovákia térségét is beleértve. Szükséges len-
ne, hogy a környező országokhoz vagy az Európai Unió más tagországaihoz hasonlóan az IROP 
teljes egészében a megyei önkormányzatok hatáskörébe kerülne, a tervezéstől kezdve az irányító 
hatóságokon keresztül a pályázatok elbírálásáig és a támogatások kifizetéséig.

A vasúthálózat fejlesztése

A vasúthálózat állapotát tekintve még rosszabb a helyzet, ezt a közlekedési módot néhol ko-
moly visszafejlődés jellemzi. Az utóbbi években öt vasúti szárnyvonalon és egy vasúti fővonalon 
szűnt meg a személyszállítás. A Szlovákián áthaladó két európai vasúti folyosó közül csupán 
az egyiket fejlesztik jelentős erővel, a Pozsony–Zsolna–Lengyelország (Tátra–Ukrajna) közöt-
ti, V. számú vasúti folyosót. A másik kiemelt nemzetközi vasúti szakasz, a Pozsony–Galánta–
Vágsellye–Érsekújvár–Párkány közötti szakasz korszerűsítését, amely a IV. számú európai vasúti 
folyosó (Hamburg–Budapest–Isztambul) részét képezi, a kormányok eddig elhanyagolták. 

Kiemelt fontosságú lenne az Ipolyság és Drégelypalánk között hiányzó 6 kilométernyi vasúti 
pályaszakasz újjáépítése. Ezt a szakaszt a II. világháborút követően szedték fel, megvalósulhatna 
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ezzel Budapest és Vác vasúton történő összekötése Zólyommal, Besztercebányával és Zsolnával. 
Ehhez a célkitűzéshez hasonlóan össze kellene kötni a Torna és Tornanádaska közötti vasútvo-
nalat, ezáltal határon átnyúló vasúti pálya jöhetne létre. Az ágcsernyői és tiszacsernyői, a dobrai 
és a mátyóc-vajkóci átrakodó vasútállomások fejlesztése, korszerűsítése is kiemelt célkitűzésünk.

Szlovákia vasúthálózata
Forrás: Internet

A határon átnyúló tömegközlekedés

A tömegközlekedés fejlesztése és a határ menti térségekben való összehangolása rendkívül 
fontos és egyben viszonylag gyorsan teljesíthető feladat. A ma is üzemelő EuroCity és más nem-
zetközi gyorsvonatok, nemzetközi távolsági autóbuszjáratok mellett korábban üzemeltek helyi 
jellegű autóbuszjáratok és személyvonatok egyaránt. 

Tíz-tizenöt éve megszülettek az első próbálkozások (Révkomárom-Komárom, Párkány–
Esztergom). Mára ezek megszűntek, helyükbe lépett a Pozsony és Rajka (ezt a pozsonyi városi 
tömegközlekedési vállalat üzemelteti), valamint a Győr és Nagymegyer közötti autóbuszjárat. 
Emellett megszűnt a határ menti városokat összekötő vasúti forgalom, helyi jellegű személyvo-
natok immár nem ingáznak Párkány és Szob, valamint Fülek és Somoskőújfalu között. E vasúti 
összeköttetést kellene felújítani és kibővíteni mindenütt vasúti személyforgalmi kapcsolattal, 
ahol ez megoldható.
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II.6.7.   Egészségügy

A lakosság egészségügyi helyzete
A Szlovákia déli járásaiban élők egészségi állapotát jól szemlélteti az alábbi két térkép. A tér-

képeken feltüntettük a daganatos betegségek következtében történt elhalálozások számát száz-
ezer lakosra vetítve, illetve a keringési zavarokban elhunytak számát szintén százezer lakosra 
kivetítve. Az előbbi tekintetben a legrosszabb a helyzet Nyitra megyében, azon belül is országos 
csúcstartó az Érsekújvári járás. A második térképen jól látható az a tendencia, miszerint az or-
szág déli járásaiban a Komáromi járástól egészen a Bodrogközig egy összefüggő, hátrányos hely-
zetű nagytérségről beszélhetünk. Többen hunynak el itt keringési zavarok következtében, mint 
az ország középső és északi járásaiban 8).

Daganatos betegségben elhunytak aránya (2007)
forrás:  www.bumm.sk,  SZK Egészségügyi Minisztériuma, Ministerstvo zdravotníctva SR

Keringési zavarok okozta halálozások (2007)
forrás: www.bumm.sk,  SZK Egészségügyi Minisztériuma,  Ministerstvo zdravotníctva SR  
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II.7. Dél-Szlovákia/Felvidék átfogó SWOT elemzése

Helyzetértékelési 
tématerületek

S: Erősségek W: Gyengeségek O: Lehetőségek T: Veszélyek

Makro-
gazdaság

•	 erős	gépjármű-
gyártás

•	 Pozsony–Vág-
völgy fejlesztési 
tengely kialakulá-
sa

•	 egyes	területeken	
ipari hagyomá-
nyok, régi ipari 
együttműködési 
területek

•	 ipari	és	logisz-
tikai parkok és 
fejlesztési helyszí-
nek

•	 Kárpát	Régió	
Üzleti Hálózat 
jelenléte

•	 aránylag	olcsó	és	
képzett munka-
erő jelenléte

•	 a	zöldgazda-
ság fejlesztését 
támogató egyedi 
táji és környezeti 
potenciálok (fo-
lyók, hőforrások, 
erdők, hegyolda-
lak stb.)

•	 Jó	turisztikai	
adottságok 

•	 a	gyakori változá-
sok következtében 
jogi és adózási 
szempontból fellé-
pő bizonytalanság 

•	 rosszabbodó	
makrogazdasági 
környezet

•	 a	kkv-k	nehéz	
hozzáférése banki 
vállalkozási hitelek-
hez

•	 az	EU-s	források	
átláthatatlan és 
nem hatékony 
felhasználása

•	 a	kkv-k	alacsony	
versenyképessége

•	 az	innovációs	
cégek hiánya és 
alulfinanszírozása

•	 a	kockázati	tőke	
hiánya

•	 gyenge	
eGoverment, 
a szélessávú 
internet alacsony 
penetrációja

•	 nagyfokú	korrupció
•	 alacsony	szintű	

kooperáció a 
vállalkozók között

•	 kevés	sikeres	
magyar–magyar 
kkv

•	 a	magyarok	által	
lakott területek 
negatív gazdasági 
megkülönbözte-
tése az országos 
gazdaság- és fej-
lesztéspolitikában

•	 javuló	nemzet-
közi gazdasági 
helyzet

•	 növekvő	külföldi	
befektetési kedv

•	 növekvő	igény	
a jó minőségű 
mezőgazdasá-
gi termékek és 
bioélelmiszerek 
iránt

•	 növekvő	igény	
az aktív és falusi 
turizmus iránt

•	 a	közép-kelet-eu-
rópai térség dina-
mikus gazdasági 
fejlődése

•	 a	V4-ek	közötti	
komplex együtt-
működés fokozó-
dik

•	 a	magyar–szlovák	
államközi viszo-
nyok javulnak

•	 sikeres	decentra-
lizáció a támoga-
tás- és fejlesztés-
politikában

•	 a	jogszabályi	kör-
nyezet gyakori 
változása

•	 a	vállalkozások	
jogi hátterének a 
további romlása

•	 a	jogi	alkalmaz-
hatóság további 
romlása

•	 a	vállalkozási	
adókörnyezet 
további romlása

•	 az	államadóság	
további növeke-
dése és a fej-
lesztési források 
szűkülése
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Helyzetértékelési 
tématerületek

S: Erősségek W: Gyengeségek O: Lehetőségek T: Veszélyek

Társadalom
•	 a	demográfi-

ai mutatók e 
legtöbb helyen 
európai viszony-
latban jók

•	 képzett	munka-
erő

•	 magyar	nyelvtu-
dás

•	 kötődés	a	magyar	
történelemhez és 
hagyományokhoz

•	 részleges	magyar	
oktatási rendszer

•	 növekvő	szegény-
ség

•	 magas	munkanél-
küliség

•	 a	tartós	munka-
nélküliség magas 
szintje

•	 sok	szociálisan	
rászorult

•	 a	fiatal	és	képzett	
munkaerő elván-
dorlása

•	 jelentős	roma	
kisebbség

•	 rossz	egészség-
ügyi mutatók

•	 a	határon	árnyúló	
együttműködés 
ösztönző hatása a 
társadalomra

•	 a	magyar	ki-
sebbség egységes 
képviseletének 
létrejötte és parla-
menti képviselete

•	 növekvő	kulturá-
lis támogatások 
és fejlesztési 
források Magyar-
országról

•	 a	kirekesztett	
közösségek 
népességének a 
növekedése

•	 és	szociális	
feszültségek 
növekedése
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Helyzetértékelési 
tématerületek

S: Erősségek W: Gyengeségek O: Lehetőségek T: Veszélyek

Mező-
gazdaság

•	 A	növény-	és	
állattenyésztésnek 
egyaránt ked-
vező klimatikus 
és domborzati 
viszonyok

•	 rendelkezésre	álló	
szabad munkaerő

•	 bőséges	vízkészlet	
az öntözéshez

•	 gazdag	mezőgaz-
dasági hagyomá-
nyok és munka-
kultúra

•	 nagy	területű	
növénytermesz-
tő gazdálkodás 
alakult ki

•	 a	mezőgazdaság	
és állattenyésztés 
fokozódó leépü-
lése

•	 az	élelmiszeripar	
leépülése

•	 elavult	technoló-
giák a kis és köze-
pes gazdálkodók 
körében

•	 a	régió	elvesztette	
élelmiszer- önel-
látását

•	 gyümölcsbehozatal
•	 az	állatállomány	

folyamatos csök-
kenése

•	 a	szlovák	mező-
gazdasági EU-
források eddig 
jobban támogat-
ták a nagyüzemi 
termelést

•	 a	vásárlói	
szokásokat és a 
termékfelvásár-
lás feltételeit a 
multinacionális 
szupermarketek 
diktálják

•	 a	fiatal	generáció	
nem érdeklődik 
a mezőgazdaság 
iránt

•	 növekvő	átlagos	
életkor az ágazat-
ban

•	 a	meglévő	ter-
mékek alacsony 
ismertsége az 
előállító térsége-
ken kívül

•	 növekvő	nem-
zetközi kereslet 
a minőségi és 
bioélelmiszerek 
és élelmiszer-ter-
mékek iránt

•	 az	EÚ	előtérbe	
helyezi a családi 
farmok támoga-
tását

•	 a	szlovák	vi-
dékfejlesztési 
program lehetővé 
teszi a mezőgaz-
dasági termelés 
diverzifikációját

•	 az	önkormányza-
tok elsajátítják az 
önellátó gazdál-
kodás, illetve a 
helyi gazdaságfej-
lesztés alapjait 

•	 országos	és	regio-
nális mezőgazda-
sági és élelmiszer-
ipari termékek 
marketingje (pl.: 
tokaji bor)

•	 az	import	je-
lentette verseny 
fokozódása a 
kedvezőtlen EÚ 
szabályozások 
miatt

•	 a	kereskede-
lemben tovább 
érvényesülnek a 
nyomott felvásár-
lói árak

•	 az	éghajlatvál-
tozás szélsősé-
ges jelenségei 
miatt romlanak 
a mezőgazdasági 
hozamok

•	 csökken	a	
mezőgazdaság 
jövedelmezősége
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Helyzetértékelési 
tématerületek

S: Erősségek W: Gyengeségek O: Lehetőségek T: Veszélyek

Turizmus
•	 változatos	tájkép	
•	 számos	történel-

mi érték, műem-
lék

•	 nemzeti	parkok	
és védett terü-
letek (Szlovák-
Karszt Nemzeti 
Park)

•	 az	UNESCO	
világörökségének 
részét alkotó 
számos turiszti-
kai nevezetesség 
(a Szlovák-karszt 
barlangjai)

•	 számos	helyen	
kiváló falusi/
agroturisztikai 
potenciál

•	 a	turisztikai	inf-
rastruktúra folya-
matos bővülése

•	 termálvizek	és	
gyógyvizek bősé-
ge

•	 a	fő	felvevőpi-
ac közelsége 
(Magyarország, 
Budapest)

•	 magyar	nyelvtu-
dás

•	 jelentős	ingázó,	
napi turizmus

•	 Szlovákia és 
Dél-Szlovákia/
Felvidék hiányzó 
turisztikai arcula-
ta és az erre épülő 
vendégösztönzési 
rendszere

•	 a	negatív	szlovák	
politika rossz 
hatása a magyar 
vendégkörre

•	 a	belföldi	turiz-
mus központi 
ösztönzésének a 
hiánya

•	 a	turisztikai	ter-
mékekhez kap-
csolható kiegészí-
tő szolgáltatások 
hiánya

•	 többnapos	
programot kínáló 
idegenforgalmi 
csomagok hiánya

•	 turisztikai	
desztináció 
menedzsment 
rendszer hiánya

•	 egyes	turisztikai	
helyszínek nehéz 
megközelíthetősége

•	 a	turisztikában	
dolgozók felké-
szültsége nem 
kielégítő a mi-
nőségi turizmus 
szempontjából

•	 a	turisztikai	
szereplők közötti 
együttműködés 
nem megfelelő

•	 magas	a	szürke-	
és feketegazdaság 
aránya a turiz-
musban

•	 növekvő	magyar	
turisztikai keres-
let

•	 közös	magyar–
szlovák turiszti-
kai desztináció 
menedzsment 
szervezetek 
(TDMSZ) 
kialakítása (pl.: 
Szlovák-karszt és 
Aggteleki- karszt)

•	 országos	szintű	
magyar–szlovák 
turisztikai együtt-
működés

•	 növekvő	igény	a	
kulturális, illetve 
a vidéki turizmus 
iránt

•	 a	magyar	kor-
mány növeli az 
iskolák határon 
túlra látogatásá-
nak finanszírozá-
sát

•	 újabb	gazdasági	
válság hatására a 
turizmus vissza-
esése

•	 konfliktus	a	
térségben, amely 
negatívan hat a 
turizmusra

•	 a	turizmus	adó-	
és jogszabályi 
környezetének 
romlása
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Helyzetértékelési 
tématerületek

S: Erősségek W: Gyengeségek O: Lehetőségek T: Veszélyek

Környezet-
ipar és  
környezet- 
védelem

•	 magyar	nyelvű	
természettudo-
mányi oktatás

•	 a	zöldgazda-
ság fejlesztését 
támogató egyedi 
táji és környezeti 
potenciálok (fo-
lyók, hőforrások, 
erdők, hegyolda-
lak stb.)

•	 romló	természeti	
környezeti állapot

•	 a	környezetvéde-
lem és zöldgaz-
daság törvényi 
hátterének 
hiányossága

•	 a	településeknek	
és a nagyobb 
térségeknek nincs 
hosszú távú zöld-
gazdaság-fejlesz-
tési elképzelése, a 
jelenleg alkal-
mazott stratégiai 
tervek felületesek, 
uniformizáló 
hatásúak

•	 a	támogatások	
rendszere nehéz-
kes, nem hozzá-
férhető, illetve az 
adott támogatá-
sok nem kerülnek 
kifizetésre vagy 
késnek

•	 a	megújuló	
energiahordozók 
mennyiségi fel-
mérésének a hiá-
nya Dél-Szlováki-
ában/ Felvidéken, 
illetve regionális 
szinten; ennek 
hiányában gazda-
ságilag fenntart-
hatatlan beruhá-
zások létesülnek

•	 az	ipari,	illetve	
a kommunális 
víz minőségének 
gyenge ellenőrzése

•	 a	fejlesztések-
hez szükséges 
szakmai tudás 
hiányosságai

•	 alacsony	fokú	
lakossági környe-
zettudatosság

•	 az	Európai	
Unióban, illetve 
világszinten 
egyre jelentősebb 
szerephez jut a 
zöldgazdaság- 
fejlesztés (több 
forrás, fejlődő 
jogszabályi kör-
nyezet stb.)
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Helyzetértékelési 
tématerületek

S: Erősségek W: Gyengeségek O: Lehetőségek T: Veszélyek

KKV szektor
•	 magyar	nyelvtu-

dás
•	 egyes	területeken	

ipari hagyomá-
nyok, régi ipari 
együttműködési 
területek

•	 ipari	és	logisz-
tikai parkok és 
fejlesztési helyszí-
nek

•	 Kárpát	Régió	
Üzleti Hálózat 
jelenléte

•	 aránylag	olcsó	és	
képzett munka-
erő jelenléte

•	 Magyar	–	Szlovák	
Kereskedelmi 
és Iparkamara 
működése

•	 romló	KKV	
versenyképességi 
környezet: jogi és 
adóztatási szem-
pontból fellépő 
bizonytalanság a 
gyakori változá-
sok következté-
ben

•	 a	kkv-k	nehéz	
hozzáférése banki 
vállalkozási hite-
lekhez

•	 az	uniós	források	
átláthatatlan és 
nem hatékony 
felhasználása

•	 a	kkv-k	alacsony	
versenyképessége

•	 az	innovációs	
cégek hiánya és 
alulfinanszírozása

•	 a	kockázati	tőke	
hiánya

•	 nagyfokú	korrup-
ció

•	 alacsony	szintű	
kooperáció a vál-
lalkozók között

•	 kevés	sikeres	
magyar–magyar 
kkv

•	 központi	KKV	
ösztönző progra-
mok

•	 A	Magyaror-
szágon már 
bevállt KKV 
érdekképviseleti 
és szervezettségi 
intézmények 
kiépitése: klasz-
terek, innovációs 
ügynökségek, 
szövetkezetek 

•	 A	magyaror-
szági szabad 
vállalkozásfej-
lesztési pénzügyi 
források szabad 
és gyorsított 
beáramlása és 
alkalmazása az 
érintett régiók-
ban: kockázati 
tőke, közös 
vállalkozások, 
KAVOSZ 

•	 	Az	EU	modern	
társfinanszíro-
zási programja-
inak (JEREMIE, 
JESSICA) rutin-
szerű alkalmazá-
sa
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Helyzetértékelési 
tématerületek

S: Erősségek W: Gyengeségek O: Lehetőségek T: Veszélyek

K+F+I
•	 az	alapkutatások	

aránya mellett 
eltörpül az alkal-
mazott kutatások 
aránya

•	 A	K+F+I	
tevékenységek 
finanszírozása 
nem megfelelő 
mértékű és rend-
szerbeli hiányos-
ságokkal bír

•	 K+F+I	tevé-
kenységeket 
végzők száma 
nem elegendő, a 
meglévő kapaci-
tás koordinálása 
nem optimális

•	 K+F+I	tevékeny-
ség előmozdítása 
érdekében átala-
kításra/előmoz-
dításra szorul a 
képzési struktúra, 
a technológiai és 
tudásközpontok 
száma, az alkal-
mazott kutatások 
időintervallumá-
nak lerövidítése

•	 A	K+F+I	
tevékenység 
eredménye nem 
kap megfelelő 
publicitást, így 
hatékonysága 
a társadalom 
szempontjából 
csökken

•	 innovációs	lánc	
elemeinek össze-
illesztése
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Helyzetértékelési 
tématerületek

S: Erősségek W: Gyengeségek O: Lehetőségek T: Veszélyek

Közlekedés
•	 a	térségen	átha-

ladó nemzetközi 
jelentőségű köz-
lekedési útvona-
lak (IV. számú 
európai vasúti 
folyosó, Duna)

•	 magyar–szlovák	
kormányközi 
megállapodás 
határátkelők 
nyitásáról

•	 viszonylag	gyors	
bekötődési lehe-
tőség a fő magyar 
közúthálózat 
rendszerbe

•	 a	tervezési	
dokumentáció 
elkészült vagy 
elkészítése folya-
matban van

•	 a	tervezett	
útszakaszokon 
jelenleg nincse-
nek leküzdhetet-
len műszaki vagy 
környezetvédelmi 
akadályok

•	 rossz	minőségű	2.	
és 3 rendű utak

•	 hiányzó	autó-
utak a térségben: 
R1,R2, R3, R7, R4

•	 hiányzó	hidak:	
Komárom/ Duna, 
Ipoly-hidak

•	 hiányzó	te-
herkompok: 
Párkány- Eszter-
gom, Csallóköz-
Szigetköz

•	 korszerűtlen	
folyami kikötők

•	 leépülő	és	kor-
szerűtlen vasúti 
közlekedés

•	 Kevés	HU-SK	
határátkelőhely

•	 a	hiányzó	közle-
kedési infrastruk-
túra gátolja a gaz-
daság fejlődését

•	 a	turisztikai	
látványosságok 
nehéz megköze-
líthetősége

•	 megszűnő	elővá-
rosi közlekedési 
rendszerek

•	 hiányzó	integrált	
közlekedési rend-
szerek

•	 kevés	a	határon	
átnyúló rövid és 
középtávú közös-
ségi közlekedés

•	 növekvő	közúti	
forgalom és ebből 
adódó környe-
zetszennyezés és 
romló útviszo-
nyok

•	 a	uniós	kohéziós	
és strukturális 
források hatéko-
nyabb felhaszná-
lása 

•	 magántőke	
bevonása a PPP 
közlekedésfejlesz-
tési projektekbe

•	 a	szlovák	kor-
mány érdektelen-
sége

•	 a	környezetvé-
delmi problémák 
felmerülése a 
tervezés (EIA) 
folyamán

•	 a	közbeszer-
zési szabályok 
változása miatt a 
közlekedési pro-
jektek elhúzódása
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Helyzetértékelési 
tématerületek

S: Erősségek W: Gyengeségek O: Lehetőségek T: Veszélyek

Oktatás 
•	 magyar	pedagó-

gusok
•	 magyar	nyelvű	

oktatási infra-
struktúra

•	 a	munkaerő-pi-
acra olyan fiatal 
munkavállalók 
jutnak, akik nem 
felelnek meg a 
szakmai elvárá-
soknak

•	 a	szakoktatás	
nem követi az 
ipar fejlődésének 
az elvárásait

•	 a	fiatal	diplomá-
sok elhelyezke-
dése korlátozott a 
vidéki környezet-
ben

•	 a	meglévő	oktatá-
si infrastruktúra 
elavult

•	 a	magyar	anya-
nyelvű diákok 
csökkenő száma

•	 az	önkormányza-
tok forráshiánya 
miatt nehéz a 
minőségi oktatás 
megvalósítása

•	 szakmai,	gyakor-
lati és innovatív 
oktatási megoldá-
sok elterjedése 

•	 a	szakoktatás	
rugalmas reagá-
lása a gazdasági 
szektor igényeire

•	 a	központi	
oktatáspolitika 
és költségvetési 
források további 
csökkenése

•	 a	magyar	iskolák	
további negatív 
diszkriminációja
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III. DéL-SZLOVáKIA/FELVIDéK  
    FEJLESZTéSI STRATéGIáJA

III.1. Dél-Szlovákia/Felvidék jövőképének történelmi  
                   és gazdasági háttere 

A Wekerle Terv – amelyhez a Baross Gábor Terv is kapcsolódik – a Kárpát-medencét egysé-
ges gazdasági térnek tekinti; ezt elsősorban úgy kell értelmezni, hogy gazdasági sokoldalúsága, 
kiterjedése és lakosainak számát tekintve a Kárpát-medence sok tekintetben önellátó nagyrégió-
ként fogható fel. Ezt a képességét azonban elvesztette azáltal, hogy a térség államhatárokkal lett 
feldarabolva, ezért megszűnt természetes egysége, sajátos, sokszor ellentétes fejlődési irányok 
uralták el egyes részeit, és az új államhatárok mentén gazdasági árnyékzónák alakultak ki. Ennek 
az állapotnak a felszámolása az egész térség lakóinak az érdeke, noha a fejlettebb régiók lakossá-
ga ezt nem érzékeli, az elszegényedett régiók lakosai ettől remélnek megoldást, a hagyományo-
san szegény régiók pedig nem látnak megoldást.

Nyilvánvaló, hogy a megoldásokat több irányban haladva kell keresni és megfogalmazni. 
Az egyik irány, hogy tudatosítsuk:  
„az egység helyreállítása érdekében mindenekelőtt a különbözőségek egyetemességének a meg-

teremtését kell szem előtt tartani.” 
A másik irány egy 20. századi magyar nemzeti sajátosságból ered, hogy az új államhatárok 

mentén szinte mindenütt magyarok élnek az államhatár mindkét oldalán, és ezek a területek 
váltak gazdasági árnyékzónává, tehát:

„keresni kell az államhatárokat átlépő gazdasági megoldásokat.” 
A harmadik irány: 
„meg kell fogalmazni a gazdaság állapota és adottságai szempontjából körbehatárolható kisré-

giókat és mikrorégiókat, amelyekre vonatkozóan típusjavaslatokat kell kidolgozni.”
Mindhárom megközelítés szempontjából a legtipikusabb eset a Szlovákia és Magyarország 

államhatára mentén fekvő magyarlakta szlovákiai terület, hiszen ez egy hatszáz kilométeres te-
rületsáv.

***
A magyar nemzet szlovákiai közösségének lakóterülete túlnyomóan Szlovákia déli terü-

letsávja a Pozsony-Szenc-Nyitra-Érsekújvár-Léva-Ipolyság-Losonc-Rimaszombat-Rozsnyó-
Kassa-Zemplén-Nagykapos vonaltól délre eső terület magyar tömbje, valamint e képzelt vonal 
körül és Szlovákia egyéb területein élő magyar szórványok, illetve zárványok. 

A magyarok által összefüggően lakott terület kiterjedése – Pozsony és Kassa kivételével – 
hozzávetőlegesen 8,5 ezer négyzetkilométer, ezen  kb. 60%-nyi a magyar lakosság aránya. Ezen a 
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területen lakik a magyar nemzet szlovákiai közösségének mintegy 90–95%-a. 
Ez a terület, amelyet a köznyelvben Felvidéknek is nevezünk, nem teljesen azonos a jelenleg 

érvényes területi közigazgatási egységekkel. A Felvidék elnevezés használata Szlovákia magya-
rok által lakott területének megjelölésére vagy egész Szlovákiára vonatkoztatva azonban meg-
tévesztő, mert nem követi a magyar történelmi földrajzi szóhasználatot. A tájtörténeti, történe-
ti-földrajzi szóhasználat szerint a mai Szlovákiában élő magyarok által lakott területnek csak 
egy része Felvidék, amelyet a reformkor előtt Felföldnek neveztek. A Csallóköz, a Mátyusföld, a 
Bodrogköz, a Tiszahát, az Ung-vidék tájtörténetileg soha nem volt része sem a Felföldnek, sem 
a Felvidéknek.

***
Fontos, hogy meghatározzuk a magyar nemzet szlovákiai közösségének Magyarországhoz 

fűződő kapcsolatát, amely nem tekinthető sem egy szomszédos országhoz fűződő kapcsolatnak, 
sem anyaországhoz fűződő viszonynak. 

Az 1920 utáni Magyarországra a nemzet törzsállamaként kell tekinteni, amelynek felelőssé-
ge van a részek irányában. A magyar nemzet szlovákiai és magyarországi része közötti kapcsola-
tot természetes nemzeti – nemzeten belüli – kapcsolatnak kell tekinteni, amely azonban alá van 
rendelve a nemzetközi (államok közötti) jog által meghatározott jogalanyok joghatóságának, oly 
módon, hogy a nemzetnek a magyarországi része állampolgári jogon élhet a nemzetközi jog-
alanyiság eszközeivel, és az állam megtestesülhet a magyar történelmi államiság jogutódaként. 
A magyar nemzetnek más országban élő őshonos közösségei nem rendelkeznek a nemzetközi 
(államközi) jog szerinti jogalanyisággal (nem biztosítja az államok közötti jogrendszer az alanyi-
ságukat), és az államok belső joga sem ruházza fel őket jogalanyisággal. 

***
Röviden át kell tekintenünk a magyar–szlovák közös térség sajátosságait.
A térség történelmi sajátossága: 

Egy évezreden át a Magyar Királyság területéhez tartozott, illetve 1920-ig a Habsburg Biroda-
lom, illetve az Osztrák-Magyar (dualista) Monarchia területének részét alkotta. 1920-tól napjain-
kig Csehszlovákia és Szlovákia része, leszámítva az 1941–45 közötti időszakot, amikor a magyarok 
által lakott területek túlnyomó többsége újra Magyarország részét képezte. 2004 óta a térség Szlo-
vákia részeként az Európai Unió része.

A térség kulturális sajátossága: 
A két nemzet népi kultúrájának egymásra hatása. Ennek lényege a népi kultúrában, főleg a 

népzenében rejlik, de a népmesékben és a nyelvi kölcsönhatásokban is fellelhető.

A térség gazdasági sajátosságai: 
A rurális társadalom korszakában az egymásrautaltságban nyilvánultak meg, ami azt jelen-

tette, hogy az éghajlati és a földrajzi sajátosságokat kölcsönösen észak-déli gazdasági kapcsolatok-
kal, árucserével és piaci kereskedelemmel kell ellensúlyozni.
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A klasszikus kapitalizmusban az egymásrautaltság a helyi adottságokra telepített ipar és vál-
lalkozások természetes kereskedelmi kapcsolataiban testesült meg.

Az 1920-ban bekövetkezett hatalomváltás megszakította a gazdaságnak ezt a természetes 
szerveződését, a meghúzott új államhatár mentén szegénységet, gazdasági árnyékövezetet terem-
tett, amely a szocialista ipartelepítési politika következtében 1960 után némileg mérséklődött. Ez 
ugyanakkor magával hozta a nemzetiségi arányok megváltozását a magyar lakosság kárára, mert 
szervezett betelepítéssel, a lakótelepek megjelenésével is járt. A mezőgazdasági termelés és az élel-
miszeripar lakosságeltartó képessége az 1960-as évek második felétől kezdett újra erősödni, amit az 
1980-as évek második felében éppen a szocialista nagykereskedelem a helyi termelők visszaszorítá-
sára külföldi áruk behozatalával igyekezett megfékezni.

Az 1990-ben bekövetkezett rendszerváltozás és gazdasági szerkezetváltás, majd Csehszlovákia 
megszűnése hasonló gazdasági és társadalmi helyzetet idézett elő Szlovákia magyarlakta területén, 
mint amilyen 1920 után alakult ki (az ipari üzemek megszűnése, az élelmiszeripar és a mezőgaz-
dasági termelés visszaesése, a munkanélküliség mértékének növekedése).

A térség politikai sajátosságai:
A XIX. század közepétől a kulturális kölcsönhatásoktól és a szerves gazdasági kapcsolatoktól 

eltérően alakultak. Az ellentétek első korszaka az orosz cár által támogatott hatalmi pánszlávizmus 
számlájára írható – ennek volt egy reformkori szakasza, majd egy 1860, illetve 1867 utáni idősza-
ka. A második korszak a versailles-i békerendszerrel függött össze, illetve előzményeivel, miszerint: 
ellentéteket kell szítani, mert egy torz értékrend szerint az ellenségkép-alkotás a leghatékonyabb 
közösségalkotó erő. A szövetségeseket – akár az ellenségkereséshez, akár a védekezéshez – minden 
Kárpát-medencei nemzet a közös térségen kívül kereste, a magyaroknak volt erre a legkisebb esélye.

A tudatosan szított ellenségkép-kereséssel szembehelyezkedő első őszinte közös érdek az Euró-
pai Unióba történt belépés volt. Ez lehet az első eleme egy jövőbeli mélyebb integrációnak.

***
Szlovákia és Magyarország, illetve a szlovákok és a magyarok által lakott térség (közös tér-

ség) gazdasági integrációja a Kárpát-medence északi térfelén kulcskérdés.
A Kárpát-medencei integrációs törekvések hagyománya történelmi gyökerekből táplálko-

zik. A XVIII. század végéig a magyar integrációt – így a magyar–szlovák integrációt is – két-
ségtelenül a történelmi magyar államot alkotó nemesi nemzet és a hozzá kapcsolódó gazdasági 
érdekek jelenítették meg. A XIX. század második felében a magyar integrációs törekvések a 
modern politikai nemzet kialakítására irányultak. A XIX. századvégi magyar integrációs törek-
véseket azonban a szlovákok – okkal – nemzeti elnyomásként fogták fel, mert önmagukat egyre 
inkább önálló politikai entitásként fogalmazták meg, és a magyar integrációt saját identitásuk 
kibontakoztatása fékjének tekintették.

Csehszlovákia fennállása alatt 1920-tól az integrációs törekvéseket a csehek – saját történel-
mi tapasztalataiknak megfelelően – az új államnak a német birodalmi terjeszkedéssel szembeni 
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védelem eszközeként szorgalmazták, akárcsak korábban az ausztroszlavizmust. A szlovákok – 
ezzel szemben – a csehek által irányított integrációt saját önrendelkezési törekvéseik elnyomása-
ként és gyarmatosító politikaként értelmezték. Ez az értékítélet a szlovákok részéről 1968 után, a 
szövetségi államrendszer létrejöttével alábbhagyott, de 1990-ben ismét fellángolt. 

A szlovák nemzet zöme 1993 óta egy jogilag szuverén államban él, ahol a lakosság túlnyomó 
többségét alkotja, megvalósult államalkotási törekvése, amelyet a nemzetközi (államok közöt-
ti) jog véd. Ez az állam és a szuverén szlovák nemzet törvényszerűen bekerült a kulturálisan 
és történelmileg szuverén európai nemzeteket és jogilag szuverén államokat integráló folyamat 
sodrásába. Az európai integrációval minden korábbi egyesítési, közösségalkotási törekvése a 
szlovákságnak politikailag és fogalmilag új értelmet nyert. 

Az integráció azonban ma azt is jelenti, hogy a jogilag szuverén egységek, a történelmileg 
és kulturálisan szuverén közösségek és a természetesen egybetartozó térségek (régiók) közös 
jövőképet fogalmazhatnak meg. Az államok, a nemzetek és a régiók (természetes térségek), sajá-
tosságaik megőrzésével együttműködhetnek, integrálódhatnak. Ezen alapulva született meg az 
1990-es évek közepén a magyar nemzet határokon átívelő újraegyesítésének (reintegrációjának) 
eszméje is, amelynek – többek között – a szülőföldön maradás és a szülőföldön való boldogulás 
volt a két vezérelve.

Magyar–szlovák viszonylatban az idézett két vezérelv szempontjából az európai integráció 
szellemében három kihívásnak kell megfelelni. 

•	 össze	kell	kapcsolni	Magyarország	és	Szlovákia	gazdasági	fejlesztési	elképzeléseit	és	lehe-
tőségeit, elsősorban az energetika, a közlekedés, a környezetvédelem és az egészségügyi 
szolgáltatás szempontjából;

•	 szabad	utat	kell	engedni	a	határon	átnyúló	természetes	térségek	közös	fejlesztési	törekvé-
seinek;

•	 lehetővé	kell	tenni	szlovákiai	és	magyarországi	vállalkozások	termelési	és	értékesítési	ösz-
szekapcsolódását.

***
Ebben a vonatkozásban elkerülhetetlen a magyar nemzet szlovákiai közössége építkezési 

alapelveinek meghatározása, amit négy alapvető szempontban foglalhatunk össze:
•	 A szülőföld megtartása. A szülőföld iránti vonzódás az otthon- illetve a hazaérzet leg-

fontosabb eleme. A szülőföldhöz kapcsolódik a család múltja, a tájhoz és az épített kör-
nyezethez fűződnek az érzelmek, ott keletkezik az emberi léptékű történelem, ott épül 
fel a saját kézzel alkotott kisvilág: ott van az első templom és az első iskola. A szülőföld 
megtartásának alapfeltétele a szülőföldön való természetes lét.

•	 A szülőföld megtartó ereje. Ennek feltétele a működőképes gazdaság, a megélhetést te-
remtő foglalkoztatottság, a gazdasági fejlődés lehetősége és a jövőépítés gazdasági, jogi, 
kulturális, művelődési vonatkozásai.

•	 A szülőföldön maradás. Alapfeltétele a létmegtartó gazdasági viszonyok, az életpálya kez-
désének és építésének lehetőségei, valamint olyan jogi feltételek, amelyek barátságossá 
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teszik a létezés feltételeit. A szülőföldet körbeölelő nagyrégió – az ország – ezáltal válik 
otthonná, majd hazává. Ha mindez működik, a szülőföld ereje visszahívja azokat is, akik 
onnan eltávoztak. 

•	 A három nemzedékre épülő családszerkezet. A megváltozott létkörülmények közötti új-
raépítése ugyan utópisztikus lehet, de ez teremtheti meg a jó társadalmi közérzet és a 
közösség szeretetére való nevelés alapját.

***
Nyilvánvaló, hogy a Baross Gábor Terv elsősorban Szlovákia magyarok által lakott terü-

letének gazdasági fejlesztésével foglalkozik, ami azonban nem öncélú feladat. Célja a magyar 
nemzetrész által lakott terület népességmegtartó alkalmasságának a támogatása és a magyar 
közösségi építkezés távlatos feltételeinek a megteremtése.

A szülőföld megtartó ereje és fenntartható fejlődése szempontjából a kistérségek fejlesztése, 
gazdasági erejük növelése az elsőrendű feladat. Ezek között is a gazdaságilag leszakadó terüle-
tek felzárkóztatása a legfontosabb. Ha ezeknek a területeknek a hátrányos helyzete nem javul, 
végzetesen szembekerülnek a fejlettebb és a fejlődő térségekkel, ez ma már látható. A földrajzi 
távolság, a gazdasági és szociális különbségek miatt pl. a Pozsony vonzáskörében élő magyar ér-
zéketlenné vált a bodrogközi magyar gondjai iránt, a bodrogközi pedig egyre gyanakvóbban néz 
a csallóközi és a Galánta környéki magyarokra. Az érdektelenség és az elárultatás érzése feszül 
egymással szembe. Emiatt minden korábbi közös cél szertefoszolhat.

A Szlovákiában élő magyarok által lakott területsáv legnagyobb része csonkatérség. Az ál-
lamhatárnál megszakadó terület természetes folytatása a határ túloldalán fekszik, csakúgy, mint 
a természetes gazdasági központok. Ez érvényes sok határ menti településre is, amelyek valami-
kori közigazgatási területét kettévágja az államhatár. Az európai uniós tagságot azonban arra 
kell kihasználni, hogy a természetes régiók újraszerveződhessenek. Erre az Európai Unió fej-
lesztési alapjai, az EGTC és reményeink szerint a transznacionális alap ugyan teremtenek némi 
lehetőséget, de mindmáig a kihasználásuk koordinálatlanul, összehangolt elképzelések nélkül 
zajlik. A koordináció megteremtése lehet tehát ebben a jövőt szolgáló fontos cél.

***
Az emberek zömének megélhetése, társadalmi léte és komfortérzése – az elektronikus vi-

lágháló ellenére – egy könnyen körbehatárolható területhez kötődik. A tapasztalat azt igazolja, 
hogy ha egy adott területnek vagy településnek a népességmegtartó ereje, adottsága vagy alkal-
massága csökken, onnan elsősorban a legtehetségesebbek, az életpálya-építésre nagy akarattal 
összpontosító személyek, a fiatalok és a szerencselovagok költöznek el átmenetileg vagy vég-
legesen. A lakosság zöme azonban helyben marad, tengeti az életét, vállalja a munkahelye és a 
lakóhelye közötti ingázást, vagy a munkanélkülieknek nyújtott segélyen nyomorog. Ez utóbbi 
megoldásokat nem biztos, hogy azért választja az ember, mert kevéssé alkalmas arra, hogy a 
kihívásoknak megfeleljen, hanem esetleg azért, mert konzervativizmusa, azaz egy sajátosan ér-
tékorientált szemlélet miatt többre becsüli a szülőföldet és a családot, mint a kalandot.

Egy térség népességmegtartó erejének csökkenése szociális leépüléshez vezet, a munkaerő 
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elértéktelenedését idézi elő, az adott régió korfájának öregedését vonja maga után, a népszapo-
rulat csökkenésével jár, ingatlanüzérek célpontjává válhat, és olyan szociális indíttatású vagy 
spekulatív hátterű betelepülést vonhat maga után az adott térségbe, amely megváltoztathatja 
annak korábbi társadalmi, kulturális, civilizációs és etnikai arculatát.

***
A Baross Gábor Terv ezeknek a valós, sőt megvalósuló rémképeknek az elhárítását, az ilyen 

irányú létező folyamatok lassítását és fokozatos visszafordítását célozza. 
Egy térség népességmegtartó erejét fenntarthatják vagy növelhetik a civilizációs beruházá-

sok, a közlekedési hálózat karbantartása vagy fejlesztése, a munkahelyteremtő beruházások, a 
helyi adottságokon alapuló árutermelés és annak értékesítési lehetőségei: a saját piacvédelem, 
a csak nálunk fordul elő, csak nálunk látható, csak nálunk ehető és iható, csak nálunk kapha-
tó kistermelői és közművelődési programok, az iskolahálózat működtetése, a lakosság számára 
nyújtandó közszolgáltatások megőrzése, az egészségügyi intézmények fenntartása, a közigazga-
tási intézmények lakosság általi elérhetősége. A multinacionális nagyvállalatok csak átmenetileg 
javíthatják a térség gazdasági megtartó erejét, hacsak nem egy hosszú lejáratú bedolgozói, be-
szállítói szerződés szerint dolgoznak. Egyébként nem jelentenek segítséget a természetes régiók-
nak, mert globalista szemléletük nem a térség érdekeit veszi figyelembe, csak a profitot, ezért egy 
térség szerves fejlődése vagy felzárkózása szempontjából a mikro-, kis- és középvállalkozásokat, 
családi vállalkozásokat kell fejleszteni.

Sajátos feladat hárul a térség, a település lakosságmegtartó funkcióinak életben tartása 
szempontjából az oktatási intézményekre általában, de főleg a közoktatásra, a közművelődésre, a 
felnőttoktatásra (különös tekintettel a kezdeményezőkészség gerjesztésére, a vállalkozásalapítási 
ismeretekre), legújabban a távoktatásra.
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III.2. Dél-Szlovákia/Felvidék jövőképe

A szlovákiai magyarság gazdasági fejlesztései olyan jövőkép megvalósítása érdekében tör-
ténnek, amely európai szinten is példaértékű a kisebbségi lét és önszerveződés, valamint a ki-
sebbségnek a többségi nemzettel és az anyaországgal kialakított harmonikus kapcsolatai terén.

A közösség magas fokú önszerveződése és a közösség harmonikus külső kapcsolatai a po-
litikai folyamatoktól függetlenül – sőt akár azok ellenére is – biztosítják a kisebbségi megmara-
dást és gyarapodást. Olyan erőt jelent, mellyel sikeresen lehet érdeket érvényesíteni a politikai 
erőtérben, valamint a közszféra azon elemeinek szervezésében, mely a közösség kompetenciáin 
kívül állnak.

A jövőkép alapján a szlovákiai magyarság számban is, javakban is folyamatosan gyarapodik. 
A gyermekvállalási kedv magas, és a kivándorlás nem jellemző, csak időszakos tapasztalatszer-
zési céllal, mert a közösség a tagjainak minőségi életet és biztonságos életkilátásokat nyújt: szlo-
vákiai magyarnak lenni vonzó életlehetőség.

Jövőképünk az alábbi tényezőkkel írható le:
•	 A	szlovákiai	magyarság	társadalmát	nagyon	erős	önszerveződő	képesség	tartja	össze.

- Ez biztosítja a magyar hagyományok és kultúra ápolását és a tudás generációk közötti 
átadását.

- A kisebbségi társadalomban harmónia uralkodik: erős a közös értékrend és az egy-
más iránti bizalom. A kisebbség pezsgő belső vitái az egész kisebbség érdekeit szol-
gáló konszenzusokhoz vezetnek.

- Az önszerveződések kreatívan folyamatosan megújítják a társadalmat, kreatív köze-
get biztosítanak, és nyitottak az újdonságok befogadására.

•	 A	magas	fokú	társadalmi	szervezettség	autonóm	gazdasági	rendszert	működtet.
- Ez saját erőforrásait a lehető leghatékonyabban használja fel, és saját erőforrásaival 

döntően önmaga gazdálkodik.
- A gazdaságban is jelen van a szereplők egymás iránti erős bizalma, az egyének és vál-

lalkozások a közösség gazdasági érdekeit is szem előtt tartva működnek.
- A gazdaság is folytonosan megújul, adaptálódik a legkülönbözőbb nemzeti, 

makroregionális, európai és globális kihívásokhoz.
•	 A	 szlovákiai	magyarság	 Szlovákia	 társadalmi-gazdasági	megújulásának	 és	 nemzetközi	

kapcsolatainak is egyik kulcstényezője, amely státuszt a többségi társadalom is elismeri.
- A szlovákiai magyar gazdaság pedig Szlovákia gazdasági növekedésének és innová-

ciójának egyik meghatározó tényezője. A szlovákiai magyarok iránti gazdasági biza-
lom túlnő a kisebbségen, a „magyar” a legjobb üzleti partner a többségi nemzetgaz-
dasági szereplői körében is.

- A szlovákiai magyarság a szlovák–magyar gazdasági kapcsolatok fő szervezője, illet-
ve generátora.
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•	 A	szlovákiai	magyarság	Magyarország	társadalmi–gazdasági	megújulásának	is	kulcsa.
- A társadalmi és gazdasági önszerveződés előrehaladott szlovákiai mintáit magyaror-

szági közösségek is követik.
- A szlovákiai magyar gazdaság Magyarország gazdaságába is szervesen integrálódik, 

nem csak partner, de a gazdasági folyamatok egyik irányítója is. A Kárpát-medencei 
gazdasági tér egyik legmeghatározóbb szereplője.

 

III.3. A DÉL-SZLOVÁKIAI/FELVIDÉKI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI 
          STRATÉGIA ÁTTEKINTŐ ÁBRÁJA

GAZDASáGILAG GyARAPODÓ SZLOVáKIAI MAGyARSáG, NEMZETI  
ÖSSZETARTOZáS éS AZ ÖSSZMAGyAR EGyüTTMŰKÖDéS ERŐSÍTéSE

I. Helyi adottsá-
gokra alapozó 

autonóm gazda-
ságfejlesztés

II. Versenyképes 
magyar gazda-
ságfejlesztési 

környezet létre-
hozása 

III. Szlovákia 
pénzügyi és 

üzleti környeze-
tének fejlesztése

1. Agrárium, 
élelmiszeripar és 
erdőgazdálkodás
2. Turizmus 
3. Megújuló ener-
gia és zöldgazdaság 
4. Helyi és hálózati 
gazdaság
5. Nemzeti, fej-
lesztési és szakmai 
együttműködési 
programok és 
érdekképviseleti 
rendszer

1. Befektetés-ösz-
tönzés, térségi 
termelési és ipari 
hagyományokon 
alapuló gazdaság-
fejlesztés

2.Közlekedés

3.	K+F+I és kreatív 
ipar 

1. Pénzügyi, adó és 
jogi környezet 

2 Az emberi erő-
források fejlesztése 
– oktatás és képzés

3. Fejlesztéspoliti-
kai környezet 

4. Gazdaságstatisz-
tikai adatgyűjtés

Értékmegőrzés  
és intelligens  

növekedés

Fenntartható fejlő-
dés – fenntartható 

növekedés

Területi 
integráltság 

Befogadás – társadalmi 
felzárkózás, esélyegyenlő-

ség megteremtése

átfogó
cél

Kitörési
pontok

Stratégiai
célok

Hori-
zontális 
célok
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III.4.  Dél-Szlovákia/Felvidék gazdaságfejlesztési stratégiája

III.4.1. átfogó cél
Gazdaságilag gyarapodó szlovákiai magyarság, nemzeti összetartozás és az összmagyar 

együttműködés erősítése

Cél
A szlovákiai magyarság olyan gazdasági erővel rendelkezzen, amely hangsúlyosabb tényezővé 
teszi a szlovák gazdasági életben, és biztosítja, hogy ez az erő a jövőben ne csak az egyén, hanem 
a közösség érdekében is kamatozzon. A szlovákiai magyarság megmaradásának, identitása meg-
őrzésének és hatásos érdekérvényesítésének alapja nemzetgazdasági erejének és a magyarlakta 
települések népességmegtartó képességének biztosítása, az ehhez szükséges gazdasági, szak-
képzési és felsőoktatási, infrastrukturális beavatkozások támogatása. Ez az erő alapozza meg 
a számunkra különösen fontos régiók gazdasági megerősödését, ezáltal a magyarság jövőbeli 
kulturális, szellemi fejlődését.

Indoklás
A szlovákiai magyarság Szlovákia magalakulása óta folyamatosan teret veszít a gazdaságban, 
aminek eredményeként nő a fiatal korosztály elvándorlása, illetve fokozatosan csökken a ma-
gyarok száma és aránya a szlovákiai lakosságon belül. Szlovákia megalakulásakor a magyarok 
által lakott területek az ország gazdaságilag, az egy főre jutó elkölthető jövedelem szempontjából 
legjobban fejlett térségei közé tartoztak. Ez elsősorban a helyi lakosok áldozatvállalásának – 
második műszak a konyhakertekben –, valamint a jó mezőgazdasági adottságoknak és fejlett 
élelmiszeriparnak volt köszönhető. Húsz év elteltével a magyarok által lakott térségek gazdasá-
gilag és társadalmilag a leszakadó térségek közé tartoznak Szlovákián belül. A negatív gazdasági 
és társadalmi folyamatok megállítása, illetve visszafordítása elsődleges fontosságú a szlovákiai 
magyarok megmaradása szempontjából.

Eredmények – Indikátorok

Indikátor neve Mértékegysége Változás iránya
GDP/GNI rés EUR/fő Csökkenő
Egy főre jutó elkölthető jövedelem EUR/fő Növekvő
Foglalkoztatottság (15-64 éves) ezer fő Növekvő
Munkanélküliségi ráta % Csökkenő
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III.4.2. Stratégiai célok és kitörési pontok

I. Helyi adottságokra alapozó autonóm gazdaságfejlesztés

Cél
Olyan dél-szlovákiai/felvidéki, magyar érdekeltségű gazdasági rendszer, ill. formális és informá-
lis együttműködési hálózatok, közösségek létrehozása és megszervezése, amelyben a szlovákiai 
magyarság önerőből, a helyi adottságok felhasználásával biztosítja gazdasági fejlődését az alap-
vető emberi értékek betartása mellett. A legfontosabb cél, hogy a lehető legnagyobb mértékben 
a saját gazdasági erőforrásaikra támaszkodó módon valósuljon meg a szlovákiai magyar gaz-
daság hosszú távon is stabil és kiszámítható fejlesztése, amelynek keretében a magyarok által 
lakott térségek gazdasági erőforrásai elsősorban a szlovákiai magyarság gyarapodását szolgálják. 
A fejlesztések eredményeként a területek külső erőforrásoktól és döntésektől és hatásoktól való 
függése jelentős mértékben csökkenne.

Indoklás
A helyi gazdasági adottságok kihasználása és fejlesztése minden ország és régió önérdeke, mivel 
a gazdasági élet fellendítése a helyi gazdasági-társadalmi viszonyok javítását szolgálja, így a helyi 
és térségi gazdasági és társadalmi autonómiát erősíti. Hatékonyan és hosszú távon pedig csak az 
„önjáró”, magát megtervezni, megszervezni és képviselni képes, együttműködésre épülő gazda-
ság érheti ezt el.

Ez alatt a stratégiai cél alatt azokat a kitörési pontokat gyűjtöttük össze, amelyek fejlesztésére 
a helyi szerepelőknek nagy befolyása van, azaz azokat az elsődleges fontosságú területeket, ame-
lyek meghatározóak a helyi gazdasági folyamatok megváltoztatásában.

Eredmények – Indikátorok

Indikátor neve Mértékegysége Változás iránya
Magyar érdekeltségű vállalkozások és gazdasági 
szereplők által előállított termékek és szolgáltatások 
száma

db Növekvő

Magyar érdekeltségű vállalkozások és gazdasági  
szereplők éves árbevétele 

EUR Növekvő

Magyar érdekeltségű vállalkozások és gazdasági  
szereplők által megvalósított beruházások száma

db Növekvő

Magyar érdekeltségű vállalkozások és gazdasági  
szereplők által megvalósított beruházások értéke

EUR Növekvő
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A magyar érdekeltségű vállalkozások és gazdasági 
szereplők által foglalkoztatottak száma 

fő Növekvő

Magyar vállalkozásokat és gazdasági szereplőket tö-
mörítő szakmai érdekvédelmi, információs szerveze-
tek száma, ill. a szervezetekben résztvevők vállalkozá-
sok és gazdasági szereplők száma

db Növekvő

Magyar vállalkozásokat és gazdasági szereplőket 
tömörítő gazdasági együttműködések, klaszterek 
száma, ill. a szervezetekben résztvevők vállalkozások 
és gazdasági szereplők száma

db Növekvő

Kitörési pontok

1. Agrárium, élelmiszeripar és erdőgazdálkodás

Dél-Szlovákia/Felvidék adottságaiból adódóan a mezőgazdasági termelés és élelmiszeripar 
mindig is meghatározó szerepet játszott a helyi gazdaságban. Az agrárium a modern gazdasági 
viszonyok közötti térvesztése ellenére is a mai napig jelentős arányt képvisel a foglalkoztatáson 
belül, főként a vidéki területeken. Dél-Szlovákia/Felvidék egyes területein jelentős erdőterületek 
is találhatók, amelyek környezetileg fenntartható kezelése, gondozása és hasznosítása szintén 
hozzájárul a helyi jövedelmek gyarapításához. A térség népességmegtartó erejének fokozása, 
valamint a vidéki térségek fejlesztési céljainak megvalósulása érdekében szükség van a régió 
környezeti és gazdasági adottságaira épülő, a komparatív előnyöket kihasználni tudó agrár- és 
élelmiszer-ipari, valamint modern erdőgazdálkodási tevékenységek ösztönzésére.

Habár az agrárium, az élelmiszeripar és az erdőgazdálkodás Dél-Szlovákia/Felvidék egyes 
területein még mindig meghatározó jelentőségű, a megtermelt alapanyagok feldolgozásának 
hiányosságai miatt az ebből származó jövedelem viszonylag alacsony. Termék specializációval, 
a feldolgozottság szintjének növelésével, valamint új, alternatív szegmensek feltárásával, hasz-
nosításával kell növelni a lehetséges terméklánc hozzáadott értékét. Ugyanakkor fontos lenne 
az agrárgazdaságon és erdőgazdálkodáson belül a gazdasági együttműködések, az integrációk 
erősítése, ami hozzájárulna az egyes szektorok piaci versenyképességének növeléséhez, egyben 
hozzájárulna az mezőgazdasági és erdőgazdálkodási kis- és közepes vállalkozások, ill. családi 
gazdaságok életképességének javításához is. Ezek a családi gazdaságok nem csupán gazdasági 
egységek, hanem életterek, amelyek a helyi kultúra fenntartói, ezért kiemelkedően fontos fenn-
maradásuk és életképességük.

A fentiek alapján az alábbi területek fejlesztésére lenne elsődlegesen szükség:
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értékesítési csatornák feltárása és hatékony kihasználása
•	 termelői	értékesítési	pontok	–	vásárok,	termelői	piacok,	stb.	–	létrehozása,	illetve	innova-

tív értékesítési megoldások támogatása – mozgó értékesítő autó, értékesítési szövetkezet/
szervezet, vásárlói közösségek és állandó vevőközösség kialakítása (szatyor és doboz fix 
áron állandó megrendelői körnek, minden héten az aktuális idénytermékekből összeállí-
tott csomag), internetes értékesítés elősegítése, turisztikai értékesítés fejlesztése stb.

Hálózatosodás elősegítése
•	 a	mezőgazdasági	termékek	és	árucikkek	piacra	jutásának	elősegítése	a	megfelelő	szerve-

zeti és logisztikai háttér megteremtése: termelői, értékesítési szövetkezések, üzleti háló-
zatok stb. létrehozása;

A mezőgazdasági termékek és árucikkek piacra jutásának elősegítése a megfelelő tudat-
formálás, népszerűsítés és marketing segítségével

•	 helyi	márkák,	termékcsomagok	kialakítása,	erősítése;
•	 marketing,	fogyasztásösztönző	kampányok,	akciók;
•	 felvilágosító	és	szemléletformáló	akciók	és	programok	a	helyi	mezőgazdasági	termékek	

fogyasztása és az egészséges életmód érdekében;

Falugazdász szaktanácsadói hálózat kialakítása
•	 az	 agrárgazdaság	 versenyképességének	 és	 hozzáadott	 értékének	 növelése	 és	 az	 ehhez	

szükséges szakmai ismeretek megszerzésének támogatása (oktatás, képzés, tanácsadás 
stb.), a szükséges technológia megszerzésének támogatása;

     -  mezőgazdasági képzési, továbbképzési, szakmai és gyakornoki együttműködési,  
                 csereprogramok kialakítása Magyarországgal, illetve más nemzetközileg sikeres  

          országokkal;

Biogazdálkodás és az egészséges élelmiszeripar fejlesztése
•	 újszerű	egészségmegőrző	növénytermesztési	kultúrák	ösztönzése,	a	biogazdálkodás	fel-

tételeinek megteremtése, erősítése és támogatása;
•	 bio	gyümölcs-	és	zöldségtermesztés	fejlesztése;
•	 a	téli	zöldségellátást	segítő	fóliasátrak	és	melegházak	építésének	támogatása;

A szőlőtermesztés és a borászat fejlesztése
•	 modern	termelési	technikák	és	technológiák	elterjesztése,	átültetése	a	gyakorlatba;
•	 borászati	csereprogramok	Magyarország	és	más	fejlett	borkultúrájú	országokkal;
•	 bor-utakhoz	szükséges	infrastrukturális	és	szolgáltatásfejlesztések	(pincék);

Kis volumenű, minőségi, elsősorban manufakturális élelmiszer-feldolgozók támogatása
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•	 helyi	alapanyagok	felhasználásával	és	helyi	receptek	alapján	készült	termékek	készítésé-
nek, gyártásának elősegítése (akár családi vagy kisközösségi szinten);

Az erdőgazdálkodás fejlesztése
•	 térinformatikai	adatbázisra	(GIS)	épülő	üzemtervezés	és	üzemgazdálkodás;	
•	 a	piac	áringadozásai,	a	spekuláció	és	a	piaci	dekonjunktúra	negatív	hatásait	kivédő	vagy	

csökkentő értékesítési stratégia kidolgozása (értékesítési szövetkezetek, klaszterek, stb. 
létrehozásával);

•	 a	hagyományos	technológiákat	modern,	hatékony	eszközökkel	támogató	beruházások,	
fejlesztések létrehozása;

•	 az	erdei	utak	karbantartását	a	tulajdonviszonyoktól	függetlenül	helyi	vállalkozókkal,	he-
lyi munkaerővel kell végeztetni;

•	 a	szakmai,	technikai,	technológiai	kihívásoknak	megfelelő	humán	erőforrásképzés,	inno-
vatív képzési módszerek felhasználásával;

A mezőgazdasági, erdészeti gépek és eszközök gyártása, javítása, valamint a feldolgozóipari 
kiskapacitású gépgyártás fejlesztése

2. Turizmus 

A turizmus nemzetközi fejlődése az 1970-es évek óta kisebb átmeneti megszakításokkal tö-
retlen, egyre több ember utazik egyre változatosabb motivációval és perspektívákkal. A szlová-
kiai magyarság a meglévő természeti és kulturális értékei és lehetőségei ellenére nem volt képes 
megfelelően megszólítani a nemzetközi turisztikai küldő piacokat. Az uniós csatlakozás újabb 
fordulatot jelentett az európai és a szlovákiai turizmus fejlődése szempontjából, mivel nőtt a 
rendelkezésre álló fejlesztési források nagysága, illetve a potenciális vendégközönség elérhető-
sége könnyebbé vált (schengeni egyezmény). A dél-szlovákiai/felvidéki turizmus legnagyobb 
problémája, hogy a térségbe érkező turisztikai vendégek számának alakulása nagyon hektikus 
és koncentrált (elsősorban a nyári időszakra), valamint az elindult fejlesztések napjainkig nem 
álltak még össze egy jól és sikeresen működő turisztikai rendszerré.

Dél-Szlovákia/Felvidék fő turisztikai vonzerejét a történelmi emlékekben gazdag városok, 
a csodálatos és érintetlen tájak, a meglévő termál- és gyógyvízvagyon, a műemlékekben gazdag 
települések jelentik. További kínálati elemet jelenthet a dél-szlovákiai/felvidéki magyarság ön-
álló kulturális, gazdasági, népművészeti, építészeti kultúrája és sajátos gasztronómiai ízvilága. A 
turizmus területén további előnyt jelenthet, hogy egyes turisztikai kutatások alapján a térségben 
található szállodák és éttermek személyzetének szívélyessége, vendégszeretete felülmúlja az or-
szág más régióinak hasonló mutatóit.

A dél-szlovákiai/felvidéki turizmus elmaradottsága, illetve fejletlensége részben a forráshi-
ánynak és az ebből eredő szükséges turisztikai és egyéb alap infrastrukturális fejlesztések el-
maradásának volt köszönhető. Ez a probléma azonban részben oldódott az EU-csatlakozással 
megnyíló fejlesztési források rév én. Sikeres nemzetközi példák igazolják, hogy a jól működő 
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turizmust és kulturális ipart olyan átfogó iparágként kell kezelni és megszervezni, amelyben a 
helyi, térségi szereplők, vállalkozók, önkormányzatok és civilek összefognak, és mindent meg-
tesznek annak érdekében, hogy a turisták és a látogatók, a kulturális ipar kínálata iránt érdeklő-
dők igényeit maradéktalanul kielégítsék. (Pl. TDM, branding, PR, térségi marketing, humánerő-
forrás-fejlesztés, helyi termékek turisztikai értékesítés megszervezése, stb.)

A fentiek alapján az alábbi területek fejlesztésére lenne elsődlegesen szükség:
A vidéki aktív turizmusban rejlő lehetőségek erőteljesebb kiaknázása 

•	 gyalogtúrázás,	kerékpáros	turizmus,	vízi	sportok,	horgászat	stb.		infrastruktúra-	és	szol-
gáltatásfejlesztéssel;

Az agro- , bor-  és gasztroturizmus fejlesztése
•	 kiállító-	és	kóstolóhelyek	fejlesztése;
•	 fesztiválok	szervezése	és	fejlesztése	(eddigi	rendezvények:	Duna	menti	borút,	a	bátorkeszi	

borfesztivál vagy akár a Madari Bor- és Gasztrokorzó, kamocsai gasztrofesztivál);

A kulturális turizmus és turisztikai elemek fejlesztése és beépítése a helyi turisztikai kíná-
latba

•	 kulturális	és	történelmi	örökségi	helyszínek,	tájházak,	régi	népviselet,	számos	népzenei	
vagy néptáncfesztivál stb.;

•	 kulturális	és	történelmi	örökségi	helyszínek,	tájházak	stb.	infrastrukturális	és	szolgálta-
tásfejlesztése;

A gyógy- és egészségturizmus infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztése (meglevő fürdők: 
Somorja, Mosonmagyaróvár, Dunaszerdahely, Nagymegyer, Komárom, Pat, Párkány, Eszter-
gom, Lepencefürdő, Alsósztregova, Csíz) 

•	 a	gyógyturisztikai	szolgáltatók	szolgáltatási	palettájának	fejlesztése:	szabadidősport,	re-
kreációs szolgáltatások nyújtása (wellness, fitness, vizes és nem vizes gyógyturizmus), a 
természetes gyógytényezők rekreációs célú kihasználása;

•	 életmód-tanácsadás,	ideértve	a	nyomtatott	és	elektronikus	kiadványokat,	szolgáltatáso-
kat, oktatási programokat;

•	 egészségügyi	szolgáltatókkal	való	együttműködések	erősítése;
•	 szépségipari,	kozmetikai	szolgáltatások	fejlesztése;
•	 az	egészséges	életmódhoz	kapcsolódó	iparágakkal	való	együttműködés	erősítése:	termál-

vízre alapozott termékek (fürdősók, gyógykrémek, pakolások stb.), gyógynövények ter-
melése; gyógykészítmények, bioélelmiszer-ipar, vendéglátás stb.;

•	 az	életmód-iparban,	azaz	az	egészségfejlesztésre	szakosodott	szolgáltatások	és	termékek	
területén az egészségfejlesztéssel kapcsolatos termékek (vitaminok, táplálék kiegészítők, 
krémek, illóolajok) forgalmazása, alkalmazása;
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•	 az	egészségügyi	rendszer	működését	szolgáló	termékek,	szolgáltatások	fejlesztése,	mint	
például az étkeztetés, takarítás, élelmiszer-ellátás, mosatás, szállítás stb.;

•	 a	geotermikus	energiára	és	termálvízre	alapozva	energiatakarékos	megoldások	az	egész-
ségipar területén, például a termálvíz hőjének, a fürdők által használt víz hőenergiájának 
hasznosítása, továbbhasznosítása különböző technológiák (hőcserélő, hőszivattyú) alkal-
mazásával; 

A turisztikai humán erőforrás és a korszerű vendéglátási tudás fejlesztése
•	 Turisztikai	képzési,	továbbképzési,	szakmai	és	gyakornoki	együttműködési,	csereprogra-

mok kialakítása Magyarországgal, illetve más nemzetközileg sikeres országokkal; 
•	 Továbbképzések,	képzések,	konferenciák,	munkamegbeszélések	szervezése,	támogatása	

(TDM és turisztikai informatikai képzések, modern vendéglátási ismeretek, értékesítés-
ösztönzés, vendégelégedettség-menedzsment, kommunikációs és panaszmenedzsment, 
helyi kulturális ismeretek és értékmenedzsment, speciális képzések, pl. idegen- és túrave-
zetői, TDM menedzser);

•	 KKV	hálózatosodása,	keresztértékesítési,	értéklánc-alkotási	gyakorlatok	támogatása	(pl.	
klaszteresedés, beszállítói láncok, helyi termékintegráció);

•	 Nyelvi	képzések	(angol,	német,	magyar,	szlovák);

Turisztikai infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés
•	 Kiemelt	 turisztikai	vonzerőfejlesztés,	magyar	nemzeti	 értékeken	alapuló	 turisztikai	 te-

vékenységek támogatása (pl. szervezés, szervezetfejlesztés, tervezés, képzés, marketing, 
eszközbeszerzés), a turisztikai termékekhez kapcsolódó speciális szolgáltató egységek, 
illetve komplex szálláshelyek fejlesztése; 

•	 Turisztikai	KKV-	és	szolgáltatásfejlesztés	és	megújítás	(kisléptékű	szolgáltatásfejlesztés,	
bővítés, a turisztikai termékekhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése);

•	 Szálláshely-felújítás,	a	turisztikai	fogadóképesség	és	turisztikai	szuprastruktúra	fejleszté-
se: a tájidegen turisztikai szálláshelyek, építészeti megoldások kiváltása a tájképet kevéssé 
romboló megoldásokkal;

TDM elvű szervezet- és márkafejlesztés, marketing és értékesítésösztönzés
•	 Többszintű	TDM	rendszer	kialakítása,	fejlesztése	(helyi,	térségi	és	regionális	szint),	a	Ma-

gyar TDM Szövetséggel és Magyar Turizmus Zrt-vel közösen Felvidéki Magyar TDM 
Szervezet kialakítása;

•	 Felvidék	és	résztérségi	és	tematikus	márka-	és	kínálatfejlesztés;
- Térségi, tematikus turisztikai marketing együttműködések létrehozása;
- Minősítési/minőségellenőrzési programok; 
- Turisztikai célcsoport, téma- és területspecifikus programcsomagok, tematikus utak 

kínálatának összeállítása (kulturális, zarándok, gyógyulni vágyó, szakrális stb.);
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•	 a	magyar	(Magyar	Turizmus	Zrt.)	és	szlovák	nemzeti	marketing	szervezettekkel	közösen	
marketing, promóciós és értékesítés ösztönzési program; 
- A turisztikai termékek összefogott piacra jutásának elősegítése, IT fejlesztések;
- Nemzetközi turisztikai fesztiválokon való régiós, illetve termékenkénti megjelenés;
- Termék, ill. régiós kampányok lefolytatása; 
- Közös kutatások, piackutatások támogatása, eredmények megosztása.

3. Megújuló energia és zöldgazdaság

Az ember természetformáló képességének és a globális gazdasági rendszerek kialakulásának 
eredményeként a 21. században a globális klímaváltozás hatásai alól a Föld egyik országa sem 
tudja kivonni magát. A változások egyre gyorsuló és egyre látványosabb negatív hatásai miatt 
azonban az elmúlt évtizedben a környezetvédelem és a környezetileg fenntartható gazdaság esz-
méje fokozatosan egyre nagyobb teret követelt magának a nemzetközi politikai közbeszédben. 
Az európai köz- és politikai gondolkodás eljutott arra a szintre, hogy a környezetileg fenntartha-
tó gazdaságfejlesztést prioritásként kezelje. Az egyes országok jelentős lépéseket tehetnek annak 
érdekében, hogy csökkentsék a további energia- és erőforrás-pazarlást, és ezzel egy környezetileg 
fenntarthatóbb gazdaságot hozzanak létre. A zöldgazdaság fejlesztése alapvetően négy fő irányt 
foglal magában: a zöld energiát, az energiahatékonyság növelését, a zöldoktatást, foglalkoztatást 
és	szemléletformálást,	valamint	az	ezek	fejlődését	támogató	zöld	K+F+I	programokat.	A	hosszú	
távú környezeti fenntarthatóság eléréséhez az országok részéről alapos körültekintés szükséges, 
hogy az egyes zöldgazdaságot fejlesztő eszközök és rendelkezésre álló források hatékony elegyét 
alkalmazzák. 

Dél-Szlovákia számos kiemelkedően jó megújuló energetikai fejlesztési adottsággal és le-
hetőséggel rendelkezik: erdők, geotermikus energia, termálvizek, déli fekvésű hegyoldalak, szél 
stb., melyek hatékony felhasználása jelentősen elősegítheti az energetikai függetlenséget és ez-
zel egy környezetileg fenntarthatóbb gazdaság kialakítását. Jelenleg a szükséges fejlesztéseket a 
szakmai tudás és a fejlesztési források hiánya hátráltatja. 

Az alapvetően a szocializmus korában kialakult szlovák gazdasági és energiatermelési szer-
kezet alacsony környezeti hatékonyságú, ezért a következő generációk életlehetőségeinek biz-
tosítása érdekében mindenképpen szükséges a gazdaság és az energiatermelés környezeti fenn-
tarthatósági dimenzióinak fejlesztése. A hatékony előrelépés azonban csak évtizedek átgondolt 
és elkötelezett munkájával érhető el, ezért mindenképpen szükséges lenne egy egész Szlovákiára 
és Dél-Szlovákiára/Felvidékre kiterjedő, alapos elemzéseken nyugvó, hosszú távú zöldgazdaság-
fejlesztési stratégia és egy azt támogató program kidolgozása. 

A fentiek alapján az alábbi területek fejlesztésére lenne elsődlegesen szükség:

Megújuló közösségi energiahasznosítás, energiaellátás és a zöldgazdaság fejlesztése
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•	 Világítás	korszerűsítése;
- Kültéri világítás energiatakarékos korszerűsítése;
- KKV-k, mezőgazdasági, civil és önkormányzati szervezetek világítórendszereinek 

energiahatékony fejlesztése;

•	 Energia-előállító	rendszerek	fejlesztése;
- Egyéni használatú lakossági, lokális energia-, illetve hőtermelő egységek létrehozása 

(szélkerék, napelem, pellet, brikett, stb.);
- Megújuló autonóm közösségi energetikai rendszerek fejlesztése az energiafüggőség   

oldására; 
- Független megújuló közösségi energiatermelő létesítmények létrehozása;
- Megújuló energiákat használó közösségi távfűtő rendszerek létrehozásának,  

fejlesztésének támogatása;
- Az energiahálózati rendszerek fejlesztése;

•	 Agrárenergetika	fejlesztések;
- Energiatakarékos eszközök alkalmazásának támogatása;
- Megújuló energiaforrások alkalmazásának elősegítése;
- Melléktermékek és hulladékok begyűjtése és energetikai hasznosítása  (brikett, pellet, 

stb.);
- A helyi adottságokhoz illő energiaültetvények létrehozása;
- Mezőgazdasági termékek előkészítése energetikai célú felhasználásra (nyersszesz, 

nyersolaj, stb.);

•	 Környezetipar,	hulladékipar	fejlesztése;
- Termékdíj-rendszerek fejlesztése;
- Környezetvédelmi ipar fejlesztése (hulladékbegyűjtő és -feldolgozó kapacitások bővítése);

•	 Zöld	közlekedés
- Energiakímélő gépjárműgyártás és -üzemeltetés feltételinek fejlesztése;
-	 A	közösségi	közlekedés	környezetkímélő	fejlesztése	(P+R	rendszerek,	gáz-	és	hibrid	

üzemű buszok, rugalmas menetrendek stb.);
•	 Nemzetközi	tudástranszfer	a	megújuló	energiaforrások	felhasználásáról;
•	 Megújuló	energiaforrások	előállítási	és	felhasználási	lehetőségeinek	feltérképezése;

Az energiahatékonyság fejlesztése
•	 Energiahatékony	építőipar;

- Energiahatékony új épületek;
- Meglévő épületállomány energetikai fejlesztése, felújítása;
- Panelfelújítási program;
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•	 A	közintézmények	energiahatékony	megújítása;
•	 A	távhő-szolgáltatás	hatékonyságságának	fejlesztése;
•	 Zöld	KKV	fejlesztések;

- Kereskedelmi és ipari épületek energiahatékony fejlesztése;
- Energiahatékony gyártási és szolgáltatási rendszerek fejlesztése;

A felvidéki vízipar fejlesztése
•	 állapotfelmérés	 a	 forrásvidékeken:	 a	 gyógy-	 és	 termálvizek,	 illetve	 a	nagyobb	hozamú	

édesvízforrások feltérképezése;
•	 a	borvizek,	az	ásványvizek,	illetve	a	termál-	és	gyógyvizek	hatékony	kiaknázása	(például	

ásványvíz-palackozók létesítése, továbbá kapcsolódó kozmetikai és gyógyászati termék-
fejlesztés), illetve az előbbiek exportjának a támogatása, a térségi és helyi közösségi vízel-
látás, valamint a közösségi fürdőhasznosítás támogatása;

•	 a	vízi	energia	ki-	és	felhasználásának	a	fejlesztése;
•	 az	árterületek,	illetve	az	időszakos	elárasztásra	alkalmas	területek	felmérése;
•	 a	vízminőség	folyamatos	monitoringja;
•	 az	elmúlt	25	évben	tönkrement	csatornahálózat	felújítása	korszerű	berendezésekkel;

Zöldoktatás, foglalkoztatás, szemléletformálás és K+F+I
•	 Zöldfoglalkoztatás

- Zöld közmunka-program;
- Zöld beruházásokhoz kapcsolódó foglalkoztatás támogatása;

•	 Zöld	szakképzési	rendszerek
- Energetikai szaktanácsadói és mentori hálózat létrehozása és fejlesztése;
- Rövid, közép- és hosszú távú képzési, továbbképzési és csereprogramok;

•	 Környezettudatossági	képzések	és	lakossági	szemléletformálás
- Környezetvédelmi és -tudatossági kampányok a lakosság, önkormányzatok, illetve 
   vállalatok számára; 
- Környezetvédelem és -tudatosság oktatása a bölcsödétől az egyetemig; 
- Zöld adatbázisok fejlesztése (legújabb technológiai újítások, zöld termelők 
   és szolgáltatók katasztere stb.); 

•	 Zöld	K+F+I
- A zöld gazdaságot támogató kutatás-fejlesztések támogatása;
 A Csallóközben ideális helyszínen lehetne megalapítani a kutatási, fejlesztési bázist a 

szárazságtűrő kultúrnövények kinemesítésére;
- Innovatív, környezettudatos megoldások gyakorlati alkalmazásának támogatása;
	-	 Bekapcsolódás	nemzetközi	zöldgazdasági	K+F+I	programokba;
 - Oktatási intézményi és vállalkozási együttműködések innovatív megoldások  

alkalmazására;
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•	 Zöldgazdaságot	segítő	szaktanácsadói	hálózat	létrehozása
- Zöld adatbázis fejlesztése.

4. Helyi és hálózati gazdaság

Az elmúlt húsz év gazdasági-globalizációs folyamatai alapján bebizonyosodott, hogy egy 
nemzetgazdaság sem lehet sikeres csupán a külföldi működőtőke beáramlására, illetve infra-
struktúra-fejlesztésére alapozva. Az Európában sikeresen működő országok példái rámutatnak 
arra, hogy egy ország gazdasága annál sikeresebb, minél több lábon áll: globális és lokális láb. Az 
életképes és sikeres gazdaságok fontos lábát képezik a helyi kis- és közepes termelők, vállalkozók 
és szolgáltatók, amelyek a helyi erőforrásokra – humán, szellemi és anyagi javak, termékek stb. 
– és helyi szereplők – önkormányzatok, önkormányzatok intézményei, vállalkozások, szakmai 
szövetségek és szervezetek, civil szervezetek, helyi polgárok – összefogására támaszkodva, tér-
ségi és helyi specifikus megoldásokat alkalmazva elsősorban a helyi, térségi gazdasági igényeket 
elégítik ki. A helyi gazdaságfejlesztés elsődleges célja, hogy a helyi termelőkön, szolgáltatókon és 
a helyi belső piacon való értékesítésen keresztül a helyi jövedelmek minél nagyobb hányadát az 
adott térségben tartsa. A helyi termékek és szolgáltatások nem elhanyagolható elsődleges piacát 
az önkormányzati és egyházi fenntartású intézmények, állami és kormányzati fenntartású szer-
vezetek, valamint kereskedelmi egységek, ipari létesítmények, vállalkozók, míg a másodlagosat 
a turisztikai és bel- és külgazdasági értékesítés jelentik, ami további kiegészítő jövedelmeket ge-
nerálhat a térség számára.

Dél-Szlovákia/Felvidék gazdasága és a térség magyarságának megmaradása szempontjából 
kiemelt jelentőségű, hogy a helyi gazdaságokban rejlő lehetőségek széleskörűen kiaknázásra ke-
rüljenek. A helyi gazdasági fejlesztések elsődleges fókuszát a tömbben lakó magyar területek ad-
ják. A helyi gazdaságfejlesztés kiemelt elemei az élelmiszer-önellátás, a szociális gondoskodás, az 
önkormányzati irányítás, fejlesztés és vagyongazdálkodás, az autonóm energiaellátás és a kultu-
rális közösségi és szeretetjavak biztosítása. A helyi gazdaságok fejlesztésére kiváló természetes bá-
zisul szolgálnak a tömbben lakó magyar területek, város-vidék vonzáskörzetek (különösképpen 
a Csallóköz-Pozsony, Kassa környéke-Kassa), mivel ezek területileg egy természetes gazdasági 
egységet alkotnak, ahol minden lehetőség adott a sikerhez: erőforrások, piac, elkötelezettség stb. 

A szórvány-, illetve a nagyvárosok közelségét nélkülöző településeken a magyarság meg-
maradásának a helyi gazdaság fejlesztése hídfő szerepet kínálhat. Nagy segítséget jelenthet a 
helyi gazdaságfejlesztésben a kis közösségek együttműködése. Ezek szerves munkája nemcsak 
gazdasági, hanem komoly társadalmi hasznot is generálhat, amelyben sokat segített az elmúlt 
években a LEADER program (Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért). A 
program fontossága Dél-Szlovákiában/Felvidéken azért is kiemelt, mert ez a vidék elsősorban 
kisebb közösségekből tevődik össze, s ilyen módon az együttműködés létkérdés. A LEADER 
adta lehetőségek pedig nem csak támogatást jelentenek, hanem egy új kezdet lehetőségét is. A 
kulcs tehát elsősorban abban rejlik, hogy az ilyen települések egymásra találjanak, s felismerjék 
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azokat a lehetőségeket, amelyet az együttműködés rejt magában.
A helyi gazdaságok fejlesztése a szlovákiai magyarság szempontjából kiemelt jelentőségű és 

fontosságú, mivel a sikeresen működő helyi gazdaságokon keresztül egy-egy térségi, helyi kö-
zösség tagjai között nagymértékben megnő a gazdasági-társadalmi együttműködési potenciál és 
kohézió, ezáltal növekszik a térség foglalkoztatottsága, gazdasági versenyképessége, társadalmi-
gazdasági kohéziója és megtartó képessége.

A fentiek alapján az alábbi területek fejlesztésére lenne elsődlegesen szükség:
A helyi gazdaságot és annak működését támogató vállalkozások fejlesztése
•	 működő	családi	gazdaságok,	vállalkozások	tevékenységeinek	és	hagyományainak	fenn-

tartása, fejlesztése;
- hozzáadott érték- és/vagy minőségnövelő beruházások támogatása; 
- termékszám bővítését és hiánytermékek előállítását elősegítő beruházás támogatása; 
az ezekhez kapcsolódó képzések, továbbképzések támogatása;

•	 a	jelenleg	kiaknázatlan	helyi	termékekre	(localicumokra),	adottságokra,	szolgáltatásokra	
alapuló mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése, civil szervezetek alakulásának, fej-
lesztésének és működésének támogatása; 
- induló vállalkozások segítése: helyi termék előállításához szükséges infrastruktúra, 

eszközberuházás támogatása és vállalkozói ismeretek fejlesztése;
- a helyi termékek piacképes előállításához szükséges eszközök, szolgáltatások beszer-

zése, korszerűsítése;
- helyi öngondoskodást és önellátást biztosító hiányterméket előállító vállalkozások fej-

lesztése;
•	 helyi	terméket	előállító	vállalkozások	tevékenységét	támogató	hiányszakmák,	szolgáltató	

vállalkozások indulásának elősegítése;
- szükséges képzés/továbbképzés támogatása;
- eszközbeszerzés és infrastruktúra-fejlesztés;
- a helyi vállalkozói körben való integrálódás, beszállítás támogatása;

Helyi gazdaság-menedzsment és a helyi termékek értékesítésének elősegítése
•	 Helyi	gazdaságmenedzsment	szervezetek	(HGMSZ)	létrehozása	és	fejlesztése	a	helyi	ön-

kormányzati, civil és gazdasági szereplők együttműködésének révén;
- helyi termék-, szolgáltatói, vállalkozói kataszter felállítása és fejlesztése;
- helyi termékek szervezett értékesítésének fejlesztése; 
- fejlesztési tanácsadás és források felkutatása;
- az urbánus és vidéki vállalkozások együttműködésének elősegítése;
- tájékoztatás, képzés, továbbképzés;
- térségi, ill. helyi termékek márka- és védjegyképzése;
- lakossági szemléletformálás és tájékoztatás;
- helyi termékeket bemutató események szervezése;
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•	 helyi	alternatív	pénzhelyettesítő	eszközök	és	cserekörök	fejlesztése	(pl.	utalványok,	kár-
tya, cserekörök, helyi pénzek stb.);

•	 helyi	termékek	egyéni	értékesítési	lehetőségeinek	ösztönzése;
- vállalkozó, szolgáltatói papír és/vagy elektronikus katalógusok készítése és elosztása;
- internetes értékesítési lehetőségek támogatása;
- helyi termékek keresztértékesítési lehetőségeinek támogatása;
- helyi piacokon és értékesítőhelyeken való megjelenés támogatása;
- a háztól házig értékesítés feltételeinek fejlesztése;
- helyi termékek szervezett értékesítésének fejlesztése: értékesítési hálózatosodás;
- helyitermék-előállítókat tömörítő és az értékesítést elősegítő szervezet létrehozása;
- területi/termékcsoport alapú papír és/vagy elektronikus katalógusok készítése és el-

osztása;
- elektronikus értékesítési felületek létrehozása és fejlesztése;
- egységes megjelenésű helyi értékesítési pontok – mozgó pontok, standok, boltok stb. 

– és kiszállító hálózatok létrehozása, fejlesztése;
- helyi termékláncok fejlesztése – termékkapcsolás, termék és szolgáltatás összekapcso-

lása stb.; 
- polcbeszállítói hálózatok fejlesztése a nagyobb kereskedőláncokhoz;
- helyi beszállítói hálózatok és rendszerek fejlesztése (pl. iskola, önkormányzat, egyéb 

intézmények, éttermek stb.).

Szlovákiai magyar helyi társadalmi felelősségvállalás és szociális gazdaságfejlesztés
•	 Szlovákiai	Magyar	Szociális-gazdasági	Civil	Alap	felállítása	s	ezen	keresztül	az	egyes	szlo-

vákiai magyar civil kezdeményezések, akciók, programok támogatása;
•	 vállalkozói	és	társadalmi	felelősségvállalási	akciók	támogatása,	pl.:	

- CSR – intézményi és vállalati társadalmi felelősségvállalási akciók támogatása;
- vállalati és intézményi szociális akciók, programok támogatása a szlovák szociális, il-

letve segélyszervezetek bevonásával a közösségek és egyének cselekvési hajlandóságát 
és készségét javító eszközökön keresztül;

•	 szociális	gazdaságfejlesztés	és	helyi	önkéntes	mozgalmak,	akciók	támogatása,	pl.:	
- vállalati gazdasági együttműködések erősítése (szlovákiai magyar termék, szlovákiai 

magyar szolgáltatás, szlovákiai magyar munkaerő előnyben részesítése);
- bevásárló körök, fogyasztói szövetkezetek támogatása – egy társaság közösen intézi 

a beszerzést, közösségileg támogatott termékvásárlás –. hosszabb távú elköteleződés 
egy szállító felé;

- a munkanélküliek átképzése a helyi vállalkozók segítségével;
- közösségi vállalkozások létrehozása;
- szociális földprogram;
- szlovákiai cigányság gazdasági integrálásának támogatása;
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•	 önkéntes	alapon	szervezett	közösségfejlesztési	és	közösségi	infrastruktúrafejlesztési	tevé-
kenységek támogatása (képzés, szervezés, eszközbeszerzés, infrastruktúra);

- düledező házak újjáépítése szociális és közmunkával;
- kaláka, szedd magad akciók ösztönzése, támogatása;
•	 civil	gazdaságfejlesztési	tevékenységek	és	szerveződések	ösztönzése;

Önkormányzati fejlesztések támogatása és önkormányzati források integrációja
•	 EGTC	térségi	és	gazdasági	együttműködés	támogatása	–	kiemelten	a	határ	menti	régiók-

ban;
•	 önkormányzati	gazdaságfejlesztés,	vagyongazdálkodás	és	az	önkormányzati	erőforrások	

fejlesztési célú integrációjának a támogatása a helyi vállalkozások, civilek bevonásával;
•	 helyi	önkormányzati	szolgáltatások	és	közszolgáltatások	minőségének,	elérhetőségének	

és hozzáférhetőségének a fejlesztése a helyi vállalkozások és civilek bevonásával;
- térségi településhálózati sajátosságokhoz igazodó közszolgáltatás-szervezési megoldá-

sok támogatása (pl. mozgó közszolgáltatások);
- alternatív közszolgáltatási megoldások támogatása (pl. tanyabusz jellegű megoldá-

sok);
•	 helyi	 önkormányzati	 fenntartású	 intézmények	 és	 alapinfrastruktúra	 fejlesztése	 a	 helyi	

vállalkozások, civilek bevonásával;
•	 térségi	és	települési	identitás	és	marketing	erősítése	(szervezés,	eszközbeszerzés,	marke-

ting), ennek keretében térségi és helyismeretet, térségi és helyi értékek ismeretét, térségi 
és helyi identitást szolgáló közösségszervezés (képzés, szervezés, eszközbeszerzés);

•	 testvérvárosi	és	települési	önkormányzati	örökbefogadási	együttműködési	akciók	támo-
gatása;

•	 önkormányzati	fejlesztési	és	pályázati	kapacitások	minőségi	fejlesztése,	a	önkormányzati	
célú gazdaságfejlesztési projektekhez önrész- és hiteltámogatás biztosítása;

•	 települési	és	megyei	önkormányzatok	gazdaságfejlesztési	funkcióinak	kialakítását	és	erő-
sítését szolgáló szakmai támogatás.

5. Nemzeti, fejlesztési és szakmai együttműködési programok és az érdekképviseleti rendszer

Jelen kitörési pont a gazdaság fejlesztését elősegítő úgynevezett „puha” beavatkozásokat 
foglalja össze. Keretében a szlovákiai és magyarországi szervezetek részvételével többek között 
tanácsadásra, képzésre, oktatásra, rendezvények és kampányok szervezésére, közös intézményi 
és projekt-együttműködésre kerülhet sor. Az együttműködések kiterjednek a gazdasági társasá-
gokra, a gazdaságfejlesztéssel és tervezéssel foglalkozó intézményekre és szakmai szervezetekre 
egyaránt.

Ezek az együttműködések segítik a magyarországi és az szlovákiai magyar gazdasági sze-
replők know-how-jának kölcsönös megismertetését, a szlovákiai vállalkozások piacra jutását, 
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a magyarországi vállalatok befektetéseit a dél-szlovákiai/felvidéki, az anyaországi és a szlovák 
piacokon egyaránt. Továbbá növelik az szlovákiai magyar gazdasági szereplők ismertségét, ösz-
szehangolják a magyarországi, a dél-szlovákiai/felvidéki és a szlovák gazdaságfejlesztési elkép-
zeléseket.

A szlovákiai magyar gazdaság közvetítői, hídszerepét csak úgy képes betölteni, ha az anyaországi 
vállalkozások, a szlovákiai magyar vállalkozások és a szlovák partnerek között rendszeres és szoros 
együttműködés van. A szlovákiai magyarság számára a kisebbségi létből származó előnyöket ilyen 
gazdasági együttműködéseken keresztül lehet kihasználni: a piacok egymás felé nagyobb eséllyel for-
dulhatnak, és a két ország közötti gazdasági folyamatok szervezőivé válhatnak.

Ehhez nem csak közvetlen kereskedelmi, termelési, gazdasági tranzakciókra, célirányos in-
tézményekre és gazdasági hálózatokra van szükség, hanem a jelen kitörési pontban összefoglalt 
oktatási, képzési, kapcsolatépítési együttműködésekre is. Ezek ugyanis elengedhetetlenek ahhoz, 
hogy hosszabb távon is megalapozottak legyenek a későbbi konkrét gazdasági akciók, azáltal a 
gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok bővülése folyamatos legyen.

A fentiek alapján az alábbi területek fejlesztésére lenne elsődlegesen szükség:
Anyaországi és szlovákiai tervezési-fejlesztési és szakmai együttműködések támogatása
•	 Projektfejlesztés	szakmai	és	pénzügyi	támogatása;
•	 Közös	szakmai	rendezvények,	képzések,	szakmai	csereprogramok	támogatása;
•	 Közös	fejlesztési	tervezési	folyamatok	támogatása;
•	 Közös	nemzetközi	fejlesztéspolitikai	érdekképviselet	és	lobbi;
•	 Tervezési-fejlesztési	szakmák	és	munkakörök,	ösztöndíjprogramok;
•	 Közös	területfejlesztési	és	gazdaságfejlesztési	felsőoktatási	képzések;
•	 Fejlesztési-tervezési	társadalmi	és	civil	részvétel	támogatása;
•	 Projektfejlesztés	szakmai	és	pénzügyi	támogatása;

Magyarországi és szlovákiai magyar vállalkozások, gazdasági szereplők szakmai együtt-
működésének támogatása

•	 Nemzeti	 jellegű	CSR	akciók	ösztönzése	(pl.	magyarországi	vállalatok	határon	túli	CSR	
tevékenységei);

•	 Nemzeti	jellegű	vállalati	és	humánpolitika	ösztönzése	(pl.	magyarországi	vállatok	szlová-
kiai tevékenységében, divízióiban magyar nyelvhasználat);

•	 Nemzeti	 jellegű	marketingstratégiák	 kialakításának	 ösztönzése	 (pl.	 vállatok	 szlovákiai	
piacaikon magyar nyelvű reklámtevékenységet folytatnak);

•	 Rendezvényeken,	vásárok	és	az	azokon	való	megjelenésének	támogatása.

Fejlesztési-szakmai partnerség építése
•	 Magyarországi	és	szlovákiai	üzleti,	befektetési	és	beruházási	partnerkeresési	tevékenysé-

gek támogatása;
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•	 Magyarországi	és	szlovákiai	pályázati	partnerkeresési	tevékenységek	támogatása	(pl.	EU	
pályázatokban is);

Etnikai fogyasztás és kereskedelem ösztönzése
•	 Magyar	és	dél-szlovákiai/felvidéki	termékek	fogyasztásának	népszerűsítése,	piacszerzé-

sének segítése;
•	 Magyar	és	dél-szlovákiai/felvidéki	termékek	piacszerzésének	segítése	(pl.	dél-szlovákiai/

felvidéki magyar bemutatótermek, polcok szervezése szlovákiai, magyarországi és egyéb orszá-
gok üzlethálózataiban).

II. Versenyképes szlovákiai magyar gazdaságfejlesztési környezet létrehozása 

Cél
Dél-Szlovákiában/Felvidéken olyan kedvező gazdasági és befektetési környezet létrehozása, 
amely lehetővé teszi egyik oldalon a helyi értékeken és erőforrásokon alapuló gazdaság dina-
mikus fejlődését, másik oldalon pedig azt, hogy nemzetközi cégek megtelepedése és tartós te-
vékenysége által a térség aktívan be tudjon kapcsolódni a nemzetközi termelési és kereskedelmi 
hálózatba.

Indoklás
Dél-Szlovákia/Felvidék nemzetközi versenyképességét két tényező együttes alakulása határozza 
meg: az egyik a helyi és térségi adottságokra alapozott, elsősorban nemzeti tulajdonban lévő 
gazdaság versenyképessége, míg a másik oldalon a nemzetközi kereskedelembe és áruterme-
lésbe való bekapcsolódásra való képesség. A fenti két tényező lehetőségeit jelentős mértékben 
meghatározza, hogy egy-egy térség milyen közlekedési kapcsolatokkal, illetve nemzetközi be-
ágyazottsággal rendelkezik, valamint milyen a helyi ipar és termelési hagyományokon alapuló 
szektorok fejlettsége és ehhez kapcsolódóan a nemzetközi tőkevonzó képesség. A harmadik, 
ugyanakkor	nem	kevésbé	fontos	tényezőt	a	térség	K+F+I	kapacitásai	és	csatornái,	valamint	eh-
hez közvetlenül kapcsolódó kreatív ipar fejlődése jelentik, mivel a jelenlegi gazdasági rendsze-
rekben ezek a szektorok járulnak hozzá elsősorban egy-egy gazdasági szektor hozzáadott érté-
kének növekedéséhez.

Ez alatt a stratégiai cél alatt azokat a kitörési pontokat gyűjtöttük össze, amelyek fejlesztésére 
a helyi szereplőknek kisebb befolyása van, a kitörési pontok fejlődésében jelentős szerepet ját-
szanak az országos viszonyok és döntések is. 
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Eredmények – Indikátorok
Indikátor neve Mértékegysége Változás iránya
Magyar érdekeltségű vállalkozások éves ár-
bevétele

EUR növekvő

Magyar érdekeltségű vállalkozások által 
foglalkoztatottak száma

fő növekvő

Nemzetközi piacokon megjelenő magyar 
érdekeltségű vállalkozások és termékek 
száma

db növekvő

Nemzetközi működő tőke beruházások 
Dél-szlovákia/Felvidék térségében

e EUR növekvő

Dél-szlovákiai/felvidéki határszakasz sze-
mély forgalma

e fő növekvő

Dél-szlovákiai/felvidéki határszakasz áru-
forgalma

Tonna növekvő

Dél-szlovákiai/felvidéki magyar termékek 
hozzáadott értéke

e EUR növekvő

K+F+I	és	kreatív	iparhoz	kapcsolódó	mun-
kahelyek száma

db növekvő

Kitörési pontok

1. Befektetés-ösztönzés, térségi termelési és ipari hagyományokon alapuló hálózati 
gazdaságfejlesztés

A befektetés-ösztönzés, a kis- és közepes vállalkozások (KKV-k) fejlesztése, a hálózati gaz-
daságfejlesztés hosszú távon a gazdaság motorját jelentő KKV szektor fejlesztésére irányul. Az 
iparosítás és a hálózatfejlesztés hosszú távon a KKV-k megerősödéséhez, ezáltal munkahely-te-
remtéshez, regionális gazdasági fellendüléshez vezet. A cél olyan helyi és térségi vállalkozási és 
befektetési környezet létrehozása, amely serkentőleg hat a helyi termék előállítók és szolgáltatók 
tevékenységére, illetve a helyi ipari hagyományokon alapuló ipar fejlesztésére, és elősegíti a helyi 
és térségi gazdaságok versenyképességét, külső tőkevonzó képességének növekedését. 

Szlovákia jelenlegi vállalkozási helyzete és környezete területileg nagyon eltérő képet mutat, 
általánosságban kijelenthető, hogy minél „vidékiesebb” jellegű egy település vagy térség, a vál-
lalkozáshoz és a befektetők letelepedéséhez szükségek tényezők annál mostohábbak. A gazdaság 
sikeres működésének és fejlődőképességének feltétele, hogy a vállalkozó szellemű helyi lakosok 
minél nagyobb arányban legyenek képesek a számításaikat helyben vagy térségileg megtalálni 
és megvalósítani, valamint hogy a helyi és térségi gazdaságok képesek legyenek külső vállal-
kozásokat is a térségbe vonzani. Mind a működő, mind a kezdő vállalkozások számára fontos, 
hogy megfelelő vállalkozási környezetben – helyszín, infrastruktúra, munkaerő, szabályozási 
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környezet, stb. – működhessenek. A megfelelő vállalkozási feltételek biztosításához nem egy, ha-
nem számos szereplő együttműködésére és összehangolt munkájára, stratégiai szemléletére van 
szükség. A fenti két területen túl még fontos lenne Kassa és szűkebb-tágabb környezete számára, 
hogy megmaradjon és termeljen a Kelet-szlovákiai Vasmű.

A két ipari területen jelentős hagyományok, illetve tapasztalatok halmozódtak fel. A cél az 
lenne a mezőgazdaság területén, hogy minél nagyobb hányadban magyar érdekeltségű verseny-
képes ipari kapacitások jöjjenek létre, illetve a meglévők fejlődjenek, míg az autóipar területén a 
beszállítói pozíciók javítása lenne az elsődleges cél.

A gazdaságfejlődés egy fejlettebb szintjét jelenti a vállalkozások hálózatosodása, amelyhez 
mindenekelőtt a „szlovákiai magyar vállalkozási kataszternek” kellene megszületnie, amely 
összegezné a szlovákiai magyar érdekeltségű vállalkozásokat, valamint iparágakra lebontva 
rendszerezné azokat. A potenciális külső befektetők a kataszter alapján könnyebben tudnának 
maguknak partnereket, helyi beszállítókat találni. A kataszter kialakítása jelenthetné annak a 
hálózati rendszernek alapját, amely elősegítené a Dél-Szlovákiába/Felvidékre érkező külföldi 
befektetők letelepedését. A katasztert természetesen nem csak a külső befektetések esetében le-
hetne hasznosítani, hanem támpontot adna a helyi vállalkozások közötti szorosabb gazdasági 
együttműködések és kapcsolatok kialakításhoz is.

A fentiek alapján az alábbi területek fejlesztésére lenne elsődlegesen szükség:
Dél-szlovákiai/felvidéki vállalati kataszter létrehozása
•	 Interaktív	dél-szlovákiai/felvidéki	vállalati	kataszter	létrehozása,	amely	folyamatosan	bő-

vülő, frissülő interaktív rendszer, on-line formában is elérhető;
•	 Kereskedelmi	és	egyéb	ágazati	kamarák	közötti	kapcsolatok	támogatása,	erősítése;
•	 Vállalatok	hatékony	kommunikációjának	és	értékesítésösztönzésének	az	elősegítése;

Felvidéki hálózati gazdaságfejlesztés alprogram
•	 Helyi	és	térségi	beszállítói	együttműködések	és	KKV-k	közötti	gazdasági	együttműködé-

sek támogatása;
•	 Üzleti	 hálózatosodás	 fejlesztése	 (beszállítói,	 klaszter,	 kamarai	 és	 vállalati	 együttműkö-

dés);
- Egy-egy domináns ágazatra (pl. mezőgazdaság, turizmus, kézműipar) épülő helyi-tér-

ségi klaszterszervezés (szervezés, szervezetfejlesztés, képzés, marketing);
- Gazdasági klaszterek támogatása (szervezés, marketing, gazdaságfejlesztési beruhá-

zás);
- Helyi kereskedelmi szervezetek/hálózatok létrehozása;

•	 Szakmai	együttműködések,	fórumok	és	vásárokon	való	részvétel	támogatása;
•	 Dél-szlovákiai/felvidéki	magyar	érdekeltségű	vállalkozások	anyaországi	vagy	egyéb	kül-

földi beruházás-ösztönzése (szervezés, marketing, eszközbeszerzés, szervezetfejlesztés);
•	 Helyi	és	térségi	civil	szervezetek,	a	köz-	és	vállalkozói	szféra	összefogása,	hálózatépítése;
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Dél-szlovákiai/felvidéki és magyarországi vállalkozások szlovákiai piacbővülésének tá-
mogatása és dél-szlovákiai/felvidéki vállalkozások külföldi piacbővülésének támogatása 
– piaci, kereskedelmi integráció
•	 KKV	innovációs	központok,	inkubációs	házak	fejlesztése;
•	 Dél-Szlovákiai/felvidéki	befektetetés	ösztönzési	intézet	felállítása;
•	 A	KKV	szektor	munkahelyteremtő	beruházásainak	ösztönzése	a	fenntarthatóság	szem	

előtt tartásával (pl. profil- és telephelybővítés, hozzáadott érték-növelés, piackeresés, bő-
vítés);

•	 Segíteni	azokat	a	dél-szlovákiai/felvidéki	vállalkozásokat,	amelyek	képesek	betörni	a	ma-
gyarországi, illetve külföldi piacra;

•	 Segíteni	a	kereskedelmi	integrációt:	dél-szlovákiai/felvidéki	termékeket	elhelyezni	a	ma-
gyarországi és külföldi üzletláncokban, bővíteni a „felvidéki termék” népszerűsítését;

•	 Határon	átnyúló	klaszterek	kialakítása,	klaszteresedés;
•	 Magyarországi	vállalkozások	számára	általános	ismeretek	terjesztése	a	dél-szlovákiai/fel-

vidéki piaci lehetőségekről;
•	 Az	üzleti	kultúra	fejlesztése,	magyarországi	és	uniós	„legjobb	gyakorlat”,	fórumok,	tanul-

mányutak támogatása a KKV-k számára;
•	 Szakmai	 és	üzleti	 segítségnyújtás	 a	 vállalkozásoknak:	könyvelés,	 számvitel,	 adótanács-

adás, vámügyintézés stb.;  

A fogyasztói tudatosság növelésére irányuló kampány kidolgozása és kivitelezése
•	 A	dél-szlovákiai	termékek	és	szolgáltatások	iránti	fogyasztói	igények	ösztönzése:	a	helyi	

termékvásárlás fontosságának tudatosítása a helyi vásárlók körében;
•	 Az	dél-szlovákiai	fogyasztói	öntudat	erősítése,	a	magyar	nyelv	használatának	ösztönzése	

a piacon, az ezzel kapcsolatos érzékenység, tudatosság és aktivitás elősegítése;

Vállalkozások és oktatási intézmények közti kapcsolat – vállalkozói csere, gyakornoki és 
diákösztöndíjak

•	 Dél-szlovákiai/felvidéki	magyar	vállalkozások	és	oktatási	intézmények	közötti	kapcsolat	
létrehozása, felélénkítése, illetve szorosabbra fűzése;

•	 Magyar	 vállalkozói	 ösztöndíj-,	 csere-	 és	 gyakornokprogramok	 dél-szlovákiai/felvidéki	
diákoknak, intézmények munkatársainak;

•	 Állásbörzék	rendszeresítése,	támogatása;
•	 A	dél-szlovákiai/felvidéki	vállalkozások	szakmai	frissítése,	erősítése	a	fiatal	szakemberek	

hatékony beépülésének támogatásával;
•	 Innovációs	együttműködések	támogatása	a	képzési	intézmények	és	vállalkozások	között.

2. Közlekedés
A szlovák közúti és vasúti hálózat gerincét a Trianon előtt kiépült hálózat, valamint a szlo-
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vák kormányok által erőteljesen fejlesztett Pozsony-Vág-völgy-Kassa tengely alkotja. Habár már 
született kormányközi megállapodás a határ menti területek jobb összeköttetésére, a fenti té-
nyezők miatt Dél-Szlovákia/Felvidék határ menti területeinek összeköttetése, illetve nemzetközi 
közlekedési beágyazottsága nem megfelelő, amely jelentős versenyhátrányt jelent a térség tekin-
tetében. A helyzetelemzés alapján azonban kijelenthető, hogy a közlekedésfejlesztés területén 
megvalósított számos kisebb befektetés segítségével jelentősen javíthatók lennének a Magyaror-
szág és ezen keresztül a nemzetközi közlekedési vérkeringésbe bekapcsoló kapcsolatok. A kap-
csolatok mennyiségi fejlesztésén túl szükséges a közlekedési módozatok körszerű összefűzése, a 
közösségi közlekedési módok mai igényeknek megfelelő minőségi fejlesztése. A közlekedésfej-
lesztés területén további orvosolandó probléma, hogy számos turisztikai attrakció megközelít-
hetősége nem megfelelő, ami jelentősen hátráltatja a turizmus fejlődését.

Mindkét ország számára fontos és gazdaságilag-társadalmilag kedvező az országhatáron át-
nyúló közlekedési kapcsolatok kiépítése és fejlesztése, melyek javíthatják a határátlépési lehető-
ségeket, jobb körülményeket teremtve ezáltal az egyre növekvő számú, akár országok között is 
ingázó lakosság számára, valamint a turizmus fellendítése érdekében.

A fentiek alapján az alábbi területek fejlesztésére lenne elsődlegesen szükség:
Dél-Szlovákia/Felvidék közúti elérhetőségének és közlekedési kapcsolatainak fejlesztése
•	 Határon	átnyúló	gyorsforgalmi	úthálózat	kiépítésének	támogatása;

- CETC - Route 65 észak–déli irányú európai közúti folyosó fejlesztése;
- a D1 autópálya fejlesztése: Miskolc–Kassa gyorsforgalmi út mielőbbi elkészítése mind-

ét oldalon; 
•	 a	debreceni	regionális	reptér	megközelíthetőségének	javítása	Kassa	irányából;

- az R7-es dél-szlovákiai autóút fejlesztése;
- az R2-es autóút továbbfejlesztése;
- az R4-es autóút továbbfejlesztése; 
- az R3-as autóút fejlesztése;
- az R1-es autóút fejlesztése;
•	 A	helyi,	települési	utak	fejlesztése	
•	 Folyami	hidak	és	kompközlekedés	fejlesztése;

- Új Duna-híd megépítése előbb Komáromban, majd később Párkány és Esztergom kö-
zött, a Csallóközben a két Duna-ág közé szorult szigeten Vajka és Keszölcés között, 
valamint egy új Duna-híd a Csallóköz és Szigetköz között valahol félúton a meglevő 
medvei Duna-híd és Dunakiliti/Dunacsúny között.

- Új Ipoly-hidak Helemba-Ipolydamásd, Ipolypásztó-Vámosmikola, Ipolyhidvég-
Drégelypalánk, Nagycsalomja-Ipolyszög, Kóvár-Újkóvár, Ipolyvarbó-Őrhalom, Szé-
csénykovácsi-Hugyag, Rárósmulyad-Nógrádszakál, Tőrincs-Litke között, valamint a 
Ronyva-híd Újhely és Sátoraljaújhely között.

- Fontos beruházásként kezelendők a Duna-kompok, úgymint a Párkány-Eszter-
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gom közötti teherkomp (az új híd megépítését megelőzően), a Karva és Lábatlan, 
a Dunaradvány és Neszmély közötti, a Bős-Dunaremete, valamint a Doborgaz-
Dunakiliti közötti kompok.

- Fontos beruházások a magyar-szlovák államközi közútfejlesztési megállapodásba fog-
lalt alacsonyabb rendű közutak és kerékpárutak, amelyek a határ mindkét részén levő 
kistérségeket köthetnek össze, sokak számára lerövidítve ezzel a határátkelés távolsá-
gát.

•	 Logisztikai	központok	és	autohofok	 fejlesztése:	közös	 tervezési	és	előkészítési	munkák	
megindítása 2014-2020-ra.

Dél-Szlovákia/Felvidék egyéb közlekedési módokkal való elérhetőségének és belső közleke-
dési kapcsolatainak fejlesztése

•	 A	határ	menti	tömegközlekedés	újjászervezése:	az	árpolitika	revíziója,	átlépő	megszünte-
tése;
- A határon átnyúló elővárosi tömegközlekedés megszervezése, fejlesztése; lehetséges 

helyszínek: Révkomárom-Komárom, Párkány-Esztergom, Pozsony és Rajka-Győr-
Nagymegyer, Párkány, Szob, valamint Fülek és Somoskőújfalu; 

•	 A	helyi	 turizmus	 és	 a	 hivatásforgalmi	 kerékpáros	 közlekedés	 fellendítése	 érdekében	 a	
kiemelt jelentőségű kerékpárutak hálózatos fejlesztése;

•	 Szlovákiai	és	dél-szlovákiai/felvidéki	európai	vasúti	vonalak	fejlesztése,	vasúti	fővonalak	
kapacitásának és sebességének növelése, párhuzamosan az európai nagy sebességű vas-
úthálózat fejlesztésével;
- a IV. számú és V. számú európai vasúti folyosók fejlesztése; 

•	 Vasúti	mellék-	és	fővonali	kapcsolatok	helyreállítása,	felújítása;
- az Ipolyság és Drégelypalánk közötti kapcsolat helyreállítása;
- a Torna és Tornanádaska közötti kapcsolat helyreállítása;
- a Fülek és Torna közötti szakasz fejújítása;

•	 Vasúti	szárnyvonalakon	megszüntetett	személyszállítás	visszaállítása,	illetve	a	meglévők	
megőrzése;
- a Nagykapos - Bánóc vonalon a személyszállítás visszaállítása;

•	 a	dunai	hajózás	fejlesztése;
•	 Vízibusz	szolgáltatás	fejlesztése	Somorja	és	Pozsony	között;	
•	 regionális	reptérhálózat	fejlesztése,	a	 légi	desztinációk	számának	bővítése,	 	 légi	 járatok	

támogatása; 
•	 a	Kassai	repülőtér	fejlesztése;
•	 A	határ	menti	mezőgazdasági	és	erdei	utak	(helyi	igényeknek	megfelelő,	szilárd	burkolat	

nélküli) helyreállítása.
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3. K+F+I és kreatív ipar 

Az innováció, a kutatás-fejlesztés és a kreatív ipar a tudás alapú társadalom kialakításának 
legfőbb eleme. Ez mind közvetlenül, mind közvetetten hozzájárul a gazdasági és társadalmi jólét 
kialakításához, illetve fenntartásához. A szlovákiai magyarság célja egy versenyképes gazdasá-
gi-társadalmi modell kialakítása érdekében az értelmiségi réteg képzése, Szlovákiában tartása, 
tudásának hasznosítása.

Jelen stratégia szorgalmazza a terület kiemelt prioritásként való kezelését, illetve az európai 
irányvonalaknak (pl. EU2020) eleget tevő finanszírozását. A program az oktatás, a kutatás-fej-
lesztés és az innovatív vállalkozások dimenzióira fekteti a hangsúlyt, különös figyelmet fordítva 
a felhasználható, adaptálható, alkalmazható tudás és a tudástranszfer elvére.

A program célja a piacorientált tudást előtérbe helyezve az szlovákiai magyar tudományos 
élet és kutatás európai uniós szintre való felzárkóztatása, a korábbi határon átnyúló szakpoliti-
kai és együttműködési keretek megújítása, valamint az innováció ösztönzése a versenyképesség 
érdekében. Ennek megvalósítása érdekében a beavatkozásokat elsősorban a magyar nyelvű fel-
sőoktatási képzést biztosító városok és ezek vonzáskörzeteiben célszerű végrehajtani.

A kreatív ipar olyan tevékenységek gyűjtőfogalma, amelyek gyökere az egyéni kreativitás-
ban, képzettségben és képességekben rejlik. Olyan foglalkozások, szakmák összessége, amelyek 
esetében a mindennapi rutintevékenység mellett nélkülözhetetlen az alkotóképesség. Mai ér-
telemben vett, korszerű foglalkozások, amelyek a képzelőerő, a művészetek és a műszaki vív-
mányok összehangolásával jelentős hozzáadott értéket képesek létrehozni. A szellemi tulajdon 
létrehozásának és felhasználásának köszönhetően munkahelyeket teremthetnek, képesek a jólét 
fokozatos megteremtésére. Ma az egyik legfejlődőképesebb iparágazat. Mivel térségünkben a 
képzés, az oktatás gyakran sajátos vonásokat alkalmaz, az ország további régióitól eltérő ele-
mekkel fejleszti a növendékek kreatív képességeit, egyre inkább megteremtődnek a kreatív ipar 
alapjai Dél-Szlovákiában.  Idővel a kreatív ipar húzóágazattá nőheti ki magát térségünkben. 

A kreatív ipar számos részágazatot, foglalkozást foglal magában: ilyenek a rendezvényszer-
vezés, a reklám- és hirdetési ipar, arculatok készítése, elektronikus és nyomtatott sajtó, film és 
videó, szoftverkészítés és digitális játékfejlesztés, könyvkiadás, zene, előadóművészet, képzőmű-
vészet, iparművészet, formatervezés és divattervezés, építészet, művészeti és antik piac, kézmű-
vesség. Ide tartoznak a művészetektől a szabadidősportig az örökségvédelmen át a web-fejlesz-
tésig a legdivatosabb szakmák. Ahol fejlett a kulturális ipar, felmenő ágba kerül a kreatív ipar, ott 
jobb az életminőség, erőteljesebb a képzett, fiatal munkaerő megtartásának képessége. A kreatív 
ipar jelenlétének megfelelő sűrűsége régiónkban, egy-egy adott településen olyan kreatív miliőt 
hozhat létre, amely a mai tudás alapú gazdaságban a fejlesztések, az innováció egyik alapfeltétele, 
s ezért a település vagy régió tőkevonzó képességének az egyik biztosítéka lehet.

A kulturális és társadalmi különbségekre, valamint az oktatásügy, és képzés sajátosságaira, 
a kreatív, alkotó elemek közoktatási alkalmazására való tekintettel térségünk, Dél-Szlovákia szá-
mára aránylag jelentős kitörési pont lehet a kreatív ipar. Nem lebecsülhető tényező térségünkben 
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az általános kétnyelvűség vagy többnyelvűség, amely olyan lehetőségeket rejt magában, amelyek 
a kreatív iparban nagyszerűen hasznosíthatók.

A fentiek alapján az alábbi területek fejlesztésére lenne elsődlegesen szükség:
Oktatás, képzés-fejlesztés
•	 Reáltudományok	és	kreatív	szakok	népszerűsítése	a	továbbtanulók	körében;
•	 Magyar	nyelvű	doktori	és	posztdoktori	programok	létrehozása	és	támogatása;
•	 Innováció-menedzsment	képzések;
•	 Külföldi	és	magyar	kutatói	ösztöndíjak,	ösztöndíjszerződések	s	ilyen	programok	támogatása;
•	 Magyar	felvidéki	ösztöndíjprogram;
•	 Oktatói,	szakmai	és	gyakornoki	csereprogramok	támogatása;
•	 Magyar	felvidéki	oktatói,	képzési,	gyakornoki	és	szakmai	csereprogram;
•	 Nemzetközi	oktatási,	fejlesztési	és	kutatási	programokhoz	való	csatlakozás;
•	 Nemzetközi	együttműködésekhez,	projektekhez	önrész	és	az	el	nem	számolható	költsé-

gek támogatásának biztosítása;

Kiemelt dél-szlovákiai/felvidéki innovációs és K+F program
•	 Magyar	innovációs,	beruházási	és	K+F	ügynökségek	létrehozásának	a	támogatása	Dél-

Szlovákiában/Felvidéken;
•	 Piacorientált	kutatás-fejlesztés	ösztönzése;
•	 Egyetemek	és	kutatóközpontok	infrastruktúrájának	fejlesztése;
•	 Kutatók	itthon	tartására	támogatási	akciók,	programok	kidolgozása;
•	 Tudományos	és	technológiai	parkok	létrehozásának	támogatása	egyetemi	központok	körül;
•	 Egyetemek,	kutatóközpontok	és	vállalkozások	közötti	együttműködések	kialakítása;
•	 Dél-Szlovákiai/felvidéki	intézményeknek	a	nemzetközi,	magyarországi	és	hazai	kutató-

hálózatokhoz való csatlakozása;
•	 Nemzetközi,	határon	átnyúló	K+F	együttműködések;
•	 Publikációk	 számának	 növelése:	 feltételek	 megteremtése,	 szaklapok	 támogatása	 által	

(nemzetközi szabványoknak való megfelelés ösztönzése);

Dél-szlovákiai/felvidéki tudásintenzív vállalkozástámogatás
•	 Tudástranszfer,	technológia	transzfer	és	adaptáció	ösztönzése;
•	 Oktatási	 intézmények	(egyetemek,	 főiskolák	stb.),	 szolgáltatók	és	vállalkozások	K+F+I	

együttműködésének támogatása;
•	 Innovatív	kis-	és	középvállalkozások	támogatása;
•	 Kockázati	tőke	bevonása	az	életképes	innovatív	megoldások	piacra	jutásához;
•	 Innovációs	klaszterek,	innovációs	inkubátorházak	létrehozása;
•	 Start-up	(kezdő,	alakuló)	K+F+I	és	high-tech	vállalkozások	támogatása;
•	 Szabadalmak	megvalósításának,	értékesítésének	és	európai	bejegyzésének	a	támogatása.
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III.  Szlovákia pénzügyi és üzleti környezetének fejlesztése

Cél
Olyan nemzetközi szinten versenyképes makrogazdasági környezet és komplex  gazdaság-

ösztönző rendszer kialakítása, amely mind Szlovákiát, mind Dél-Szlovákiát/Felvidéket egy a 
gazdasági befektetések, illetve gazdasági tevékenység folytatása szempontjából kívánatos hellyé 
formálja.

Indoklás
Egy-egy térség, régió versenyképességi helyzetét nemcsak saját adottságai és lehetőségei ha-

tározzák meg, hanem azok a makroszintű tényezők is, amelyek alakítására kis hatása van a hely-
ben élő lakosságnak, illetve politikának. Itt elsősorban olyan tényezőkre lehet gondolni, mint 
egy-egy ország gazdasági, pénzügyi vagy fejlesztéspolitikai helyzete vagy az ország folyamatait 
leíró és elemző adatok gyűjtésének kiterjedtsége és mélysége.

Ez alatt a stratégiai cél alatt azokat a kitörési pontokat gyűjtöttük össze, amelyek fejlesztésé-
re, alakítására a helyi szerepelőknek kis befolyása van, a kitörési pontok alakításában és fejlesz-
tésében elsődleges szerepet játszanak az országos döntések és viszonyok. 

Eredmények – Indikátorok
Indikátor neve Mértékegysége Változás iránya
Nemzetközi gazdasági versenyképességi 
hely

rangsor előrelépés

Vállalkozásoknak nyújtott pénzügyi szol-
gáltatások száma

db növekvő

Szlovákiai munkaerő nemzetközi ver-
senyképessége

rangsor előrelépés

Magyar érdekeltségű fejlesztések értéke EUR növekvő
Területi gazdaságstatisztikai adatsorok és 
elemzések száma

db növekvő

Kitörési pontok

1. Pénzügyi, adó- és jogszabályi környezet
Egy-egy ország és benne a különböző térségek nemzetközi versenyképességét jelentősen 

meghatározza, milyen az adott ország pénzügyi szektorának fejlettsége, adózási, illetve jogszabá-
lyi környezete. Az országos versenyképességi összehasonlításokban ezek a tényezők a kormány-
zati munkán túl jelentős szerepet játszanak.

Az e tényezőkben való előrelépés, illetve tudatos fejlesztés jelentős mértékben javíthatja, 
illetve ronthatja egy-egy ország versenyképességét. Szlovákia esetében is látható, hogy míg a 
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2000-es évek elején végrehajtott gazdaságélénkítő egyszerűsítések és reformok pozitívan hatot-
tak az ország gazdasági környezetére, addig a 2008 óta adott válaszok éppen ellenkező hatást 
váltották ki. A gazdasági világválság kezdete óta a kormányzatok többnyire olyan adó- és jogsza-
bályi intézkedéseket hajtottak végre, amely elsősorban a belső gazdasági környezetet változtatták 
negatív irányba. Ez azonban közép- és hosszú távon a külső szereplők számára sem kedvező, mi-
vel a nemzetközi befektetések is inkább olyan országokban telepednek le, ahol a belső gazdaság 
működése is megfelelő. A magyar politikusok felelőssége is, hogy ezekre a tényezőkre felhívják 
az országos politika szereplőinek figyelmét.

Dél-Szlovákia/Felvidék gazdasági fejlődése nagyban függ a főképp külföldi tőke által mű-
ködtetett pénzügyi vállalkozásoktól, szervezetektől. A jelenlegi helyzet alapján kijelenthető, hogy 
a pénzügyi vállalkozások, szervezetek, csekély mértékben segítik a felvidéken működő KKV-k 
fejlesztését. A megfelelő pénzügyi források megléte egy dinamikusan fejlődő felvidéki gazdaság 
alappillére.

A fentiek alapján az alábbi területek fejlesztésére lenne elsődlegesen szükség:
Országos pénzügyi rendszer fejlesztési irányai
•	 A	pénzügyi	szolgáltatási	rendszer	szélesítése	és	mélyítése;

- Helyi pénzügyi szolgáltatói irodák, fiókok nyitása;
- Internetes pénzügyi szolgáltatások elérhetőségének és kínálatának fejlesztése;
- Innovatív pénzügyi szolgáltatások és megoldások, pl.: közösségi finanszírozás elősegí-

tése, elterjesztése;
- A vállalkozói pénzügyi környezet elősegítése;
- Alacsonyabb és kedvezőbb fejlesztési hitelek a KKV szektor részére;
- Kedvező export- és exporttermék/szolgáltatásfejlesztési hitelek a szlovákiai vállalko-

zások részére.

Helyi pénzügyi rendszer fejlesztése
•	 Helyi	és	térségi	gazdaságfejlesztést	támogató	pénzügyi	jellegű	intézkedések;	

- Közösségi cserekörök;
- Helyi bankok, takarékok, térségi hitelintézetek;

•	 Baross	Gábor	Regionális	Bank/Takarékpénztár	a	KKV	szektor	megerősítése	érdekében;
- Helyi pénz (forgatható utalvány);

•	 Baross	Arany	–	helyi	pénz;
•	 Rákóczi-utalvány	–	étkezési	és		ajándékutalvány	stb.

- Közösségi finanszírozású projektek;
•	 Vállalkozásfejlesztési	alap:	helyi	vállalkozásokkal,	kamarákkal	közösen,	melyen	keresztül	

támogatni lehet a felvidéki KKV szektort;
- Helyi pénzügyi biztosító társaság;

•	 a	lakossági	biztosításokon	kívül	versenyképes	hitelgarancia	biztosítása;	
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•	 Helyi	és	térségi	komplex	gazdaságfejlesztési	programok;
- Önkormányzati szervezésű, illetve központú komplex helyi gazdaságfejlesztési prog-

ramok;
- Civil és vállalkozói kezdeményezésű és megvalósítású komplex helyi gazdaságfejlesz-

tési programok.

Vállalkozóbarát és foglalkoztatást elősegítő adózási és jogszabályi környezet megteremetése

2. Az emberi erőforrások fejlesztése – oktatás és képzés

Szlovákiában – miként a környező államokban is – a piacgazdaság viszonyai között két év-
tizede megoldatlan a munkaerő-kereslet és kínálat összehangolása. Az oktatási, képzési rend-
szerek késve követik a munkaerőigények változásait, vagy egyáltalán nem tudnak megfelelni 
azoknak, ennek következtében jelenlegi működésükkel nem képesek szolgálni munkahelyte-
remtést, új munkahelyek létrehozását. A helyzet megváltoztatásához gyökeres változásra, három 
egyidejű – területi-tervezési, együttműködési és módszertani – modellváltásra van szükség:

•	 a	gazdaságfejlesztés	és	a	képzésfejlesztés	viszonyában	a	jelenlegi	késve	követő,	egymástól	
elszigetelt lokális folyamatokat előre tekintő, megelőző, jövőkép-központú, Kárpát-me-
dencei szintű tervezéssel kell felváltani;

•	 az	egyes	szervezetek	közötti	rendszertelen,	spontán	együttműködési	formák	helyett	kö-
zös jövőképre épülő, hálózatok, klaszterek közötti együttműködésre van szükség;

•	 módszertanilag	a	szűken	értelmezett,	hagyományos	oktatási,	képzési	formákat	a	gyakor-
lati munkavégzésre, illetve a vállalkozásra ténylegesen felkészítő komplex, foglalkoztatás- 
és vállalkozásközpontú munkaerő-fejlesztéssel kell felváltani;

E három egyidejű paradigmaváltásra rövidtávon a korszerű munkaerő-piaci felnőttképzés 
eszközrendszerének alkalmazásával, a munkaerőigénnyel megjelenő új gazdasági húzóágaza-
tokban van lehetőség. (pl. turizmus, zöld gazdaság, megújuló energetika, egészségipar).

A fenti rendszerhibáknak betudhatóan a tudásintenzív, képzett humán erőforrást igénylő 
munkaerő-piaci szektorban, az utóbbi időben egyre gyakrabban merül fel az a probléma, hogy 
a külföldről érkező befektetők gyakran nem találnak megfelelően képzett helyi munkaerőt, a 
pályakezdő fiatalok pedig hosszú ideig nem találnak itthon munkahelyet, több évig parkolni 
kényszerülnek egy nem a képzettségüknek megfelelő munkakörben, adott esetben a kivándor-
lás, karrieremigráció lehetőségét választják.

Az a tény, hogy Szlovákia és Magyarország is az Európai Unió teljes jogú tagja, a nemzeti 
összetartozással, a nyelvi és kulturális azonossággal párosulva történelmi lehetőséget kínál arra, 
hogy a régiók közötti együttműködés lehetőségeivel – a helyi, a nemzeti és az európai erőfor-
rások összekapcsolásával – a dél-szlovákiai/felvidéki magyar nemzeti közösség a felnőttképzés 
fejlesztése érdekében is a legteljesebb mértékben kihasználja az európai újraegyesítési folyamat 
előnyeit.
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Tekintettel a Szlovákiában kialakult szellemi háttérre, valamint az anyaországi felnőttképzés 
két évtizedes fejlődésének tapasztalataira, megvalósítható lehetőség a gazdaságfejlesztéssel és 
környezetvédelemmel összehangolt, fenntartható dél-szlovákiai/felvidéki regionális felnőttkép-
zési hálózat működtetése és továbbfejlesztése.

A fentiek alapján az alábbi területek fejlesztésére lenne elsődlegesen szükség:
Szlovákiai gazdasági oktatás- és képzésfejlesztés
•	 A	kor	követelményeihez	igazodva	a	végzősök		szakmai	műveltsége,	rátermettsége	céljá-

ból javasoljuk a gazdasági, pénzügyi és vállalkozási alapismeretek című tantárgy beveze-
tését a magyar tanítási nyelvű alapiskolák 8. és 9. osztályában, valamint a nem gazdasági 
irányzatú középiskolák, ezen belül a gimnáziumok minden évfolyamában oly módon, 
hogy szakképzett tanerő, a lehetőségekhez mérten szakember oktassa a tantárgyat;

•	 Tanár-	és	diákcsereprogramok	 támogatása,	 a	magyarországi	 és	dél-szlovákiai/felvidéki	
magyar vállalatok bevonása gyakornoki programokba;

•	 Magyar	gyakornoki	és	szakmai	csereprogram;
•	 Sikeres	felnőttképzési	programok	tudásátadása,	megosztása	és	telepítése,	felvidéki	szer-

vezetek részvétele Kárpát-medencei szintű felnőttképzési együttműködésben;
•	 Magyar	nyelvi	képzési	programok	támogatása	(kiemelten	szórványban	élők,	vegyes	há-

zasságok, romák, fiatal szlovákok);
•	 Képzések,	továbbképzések,	gyakorlati	programok	szervezése,	támogatása;
•	 Közoktatási	iskolai,	napközis	és	gyakorlati	nevelési	programok	támogatása;
•	 Felsőoktatási	és	 továbbképzési	stratégia	kidolgozása,	programok,	együttműködések	tá-

mogatása;
•	 Munkáltató	konkrét	igénye	alapján	kifejlesztett	és	lebonyolított	képzés;

- (”Quick Start”- gyors reagálású képzési modell);
- Oktatási intézményi és vállalkozási együttműködések szakmai gyakorlat és későbbi 

elhelyezkedés céllal;
•	 Tanműhelyek	,	szakmai	gyakorló	helyszínek	kialakítása	a	vállalatoknál;
•	 Szakoktatók	képzése	a	vállalatokban;
•	 Felvidéki	magyar	 szaktanintézeti	 képzési	 programokat	 koordináló	 szakmai	 szervezet,	

klaszter létrehozása, mely koordinálja a szaktanintézetek oktatási programját a vállalko-
zói igényekkel, valamint gyakorlati képzéseket koordinálja a vállalati tanműhelyekben.

Felnőttképzési tudáshálózat
•	 Felvidéki	Magyar	Felnőttképzési	és	Népfőiskolai	Hálózat	kialakítása;

- Felvidéki felnőttképzési térségi együttműködések kialakításának támogatása; egysé-
ges szervezési, módszertani háttérrel rendelkező, regionális hálózatba szervezett fel-
nőttképzési szervezetek térségi együttműködése;
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- A tudatos, helyi termékeket vásárló réteg „kinevelése”;
•	 A	munkaerő-piaci	kereslettel	összhangban	lévő	életpályát	segítő	tanácsadó	irodák	létre-

hozása;
•	 Családbarát	munkahelyek	létrehozásának	támogatása;
•	 A	távmunka	intézményének	kiépítése	és	elterjesztésének	a	fejlesztése;

Helyi (önkormányzati, társulás-szintű) mikro-szakképző intézetek létrehozása 
•	 A	helyi	igények,	piaci	lehetőségek	felmérése;
•	 Szakképzésekhez	kapcsolódó	vállalkozások	indításának	ösztönzése;
•	 Induló	 vállalkozói	 (start-up)	 hitelek	 konstrukcióinak	 fejlesztése	 helyi	 pénzintézeteken	

keresztül;
•	 Az	induló	kisvállalkozások	működésének	nyomon	követése,	fennmaradásuk,	további	fej-

lődésük támogatása.

3. Fejlesztéspolitikai környezet 

Egy ország gazdaságának meghatározó eleme a fejlesztéspolitika. Mivel Szlovákia az EU tag-
ja, így a fejlesztési források tekintetében a mezőgazdasági, halászati, kohéziós és strukturális for-
rásokból juthat a legnagyobb fejlesztési forrásokhoz. Mindenképpen törekedni kell arra, hogy 
a szlovák kormány nagyobb hangsúllyal vegye figyelembe az uniós források felhasználásának 
egyik alapelvét, a területi kiegyenlítést. A magyarok által lakott terültek az elmúlt 20 évben jelen-
tősen lemaradtak az ország más területeihez képest, ami jelentős mértékben köszönhető volt az 
uniós csatlakozással megnyíló piacoknak, valamint az uniós források aránytalan elosztásának. 
Ezen a helyzeten mindenképpen változtatni szükséges. Mindenképpen szükséges megértetni a 
szlovák fejlesztéspolitikai döntéshozókkal: az ország érdeke, hogy a magyarok által lakott terüle-
tek fejlesztése ugyanolyan fontos, mint az ország bármely más részének fejlesztése.

Mivel a szlovákiai magyar területek túlnyomó többsége a határ menti területen helyezkedik 
el, így kiemelt figyelmet kell fordítani a határon átnyúló források Baross Gábor Terv megvalósí-
tását elősegítő felhasználására.

A szlovák nemzeti fejlesztési források területén is fontos, hogy a magyarok számarányuk-
nak, illetve a terület fejlettségi szintjének megfelelően részesüljenek a forrásokból, ill. fejlesztési 
támogatásokból.

A fentiek alapján az alábbi területek fejlesztésére lenne elsődlegesen szükség:
Decentralizált fejlesztéspolitikai tervezési rendszer
•	 Magyar	képviselet	a	fejlesztéspolitikai	tervezésben;
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Decentralizált fejlesztéspolitikai intézményrendszer kialakítása, magyar fejlesztési in-
tézmények megteremtése

•	 A	források	hatékony	felhasználását	szolgáló	és	a	szubszidiaritás	–	helyi	szintű	önrendel-
kezés – elvét jobban figyelembe vevő fejlesztési és tervezési intézményrendszer kialakítá-
sa;

A szlovákiai uniós forrásokhoz kapcsolódó mezőgazdasági és regionális támogatáspoli-
tika átértékelése és átalakítása

•	 A	területi	kiegyenlítő	hatás	érvényesítése	a	területi	politikában;
•	 A	mezőgazdaságban	az	európai	viszonyoknak	megfelelő	támogatáspolitika	kialakítása;

Magyarországi fejlesztéspolitikai szakmai és pénzügyi segítségnyújtás
•	 A	Kárpát-medencei	magyar	közösségek	gazdaságfejlesztését	elősegítő	magyarországi	fej-

lesztéspolitikai intézményrendszer kialakítása;

4. Gazdaságstatisztikai adatgyűjtés

Egy nemzetgazdaság egészséges fejlődéséhez hozzátartozik, hogy a gazdaság folyamatairól 
kimerítő és részletes képet kapjanak szereplői, döntéshozói, illetve tervezői. Szlovákia jelenlegi 
statisztikai rendszere ma nem tekinthető sem teljes körűnek, sem kellően részletesnek. Magyar 
szempontból a gazdasági adatok gyűjtése nem megoldott, ami részben a magyarok számára hát-
rányosan megállapított közigazgatási határokból adódik, amelyet többnyire a statisztikai adat-
gyűjtés is lekövet.

A Baross Gábor Terv monitoring rendszerének kiépítéséhez, illetve a stratégiarendszer fris-
sítéséhez elengedhetetlen egy jó indikátor-adatkészlet, illetve statisztikai eszköztár kiépítése, az 
adatok rendszeres begyűjtése, rendszerezése és publikálása.

A fentiek alapján az alábbi területek fejlesztésére lenne elsődlegesen szükség:
Országos statisztikai adatgyűjtés
•	 A	magyarok	által	lakott	dél-szlovákiai	területek	pontos	körülhatárolása;
•	 Vállalkozási	adatok	gyűjtési	körének	bővítése;
•	 Területi	adatok	gyűjtési	körének	bővítése;
•	 Iparági	adatok	gyűjtési	körének	bővítése;

Dél-szlovákiai adatgyűjtés és elemzés
•	 Baross	Gábor	Tervezési	Fórum	felállítása;

- a Baross Gábor Terv 1-3 éves akciótervének elkészítése és megvalósulásának nyomon 
követése;

- a Baross Gábor Tervhez kapcsolódó monitoring rendszer felállítása és a központilag 
nem gyűjtött adatok begyűjtésének megszervezése;

- A Baross Gábor Terv rendszeres felülvizsgálatának elvégzése;
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•	 Magyar	érdekeltségű	vállalkozási	adatok	gyűjtése	és	elemzése;
•	 Dél-szlovákiai/felvidéki	területi	adatok	gyűjtése	és	elemzése;

III.4.3. Horizontális célok

értékmegőrzés és intelligens növekedés
Kulturális, gazdasági, gazdálkodási, épített, települési, közösségi értékek megőrzését, meg-

újítását biztosító megoldások. Partnerségre épülő fejlesztések, intézményi képességek javítása és 
hatékony közszolgáltatások megteremtése is célként jelenik meg.

Fenntartható fejlődés – fenntartható növekedés
Az erőforrás-hatékony fejlődés érdekében pl. hulladékszegény, illetve újrahasznosításra 

épülő, energia-hatékony technológiák fejlesztése, iparstratégia, iparpolitika, megújuló energia-
hordozó felhasználás növelése. A környezet állapotának megőrzése, javítása, tudatos környezet-
gazdálkodás, táji és természeti értékek megőrzésének egyre nagyobb arányú előtérbe helyezése, 
a térségi fenntarthatóság, a fenntartható életmód és fogyasztás elősegítése a szemléletformálás 
eszközrendszerével.

Befogadás – társadalmi felzárkózás, esélyegyenlőség megteremtése
A foglalkoztatás elősegítése, a mélyszegénység elleni küzdelem, a társadalmi és nemek kö-

zötti esélyegyenlőség megteremtése, a megkülönböztetés tilalma, a megváltozott munkaképes-
ségűek helyzetének javítása, a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek felzárkózása, a romák integ-
rációja, a családok helyzetének javítása, családbarát megoldások, társadalmi felelősségvállalás.

Területi integráltság 
Az egyes területi szintek közötti maximális szinergia kihasználása a feladatok és felelősségek 

optimális megosztásán keresztül.
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IV. A FEJLESZTéSEK LEHETSéGES FORRáSAI

IV.1. Európai Uniós források 

Szlovákia uniós kohéziós, strukturális forrásai 2014–2020 között

Szlovákia a tervek szerint várhatóan összesen 20,3 milliárd euró fejlesztési forráshoz jut a 
2014–20-as időszakban. A strukturális és kohéziós alapok keretéből előre láthatóan kb. 14,3 mil-
liárd euró forráshoz juthat hozzá, míg a mezőgazdasági alapból 4,7 milliárd euróra számíthat.

Szlovákia 2014 februárjában nyújtotta be az Európai Bizottságnak a 2014-20-as időszakra 
vonatkozó partnerségi megállapodását. A dokumentum tartalmazza az ország fő fejlesztési el-
képzeléseit, operatív programonként forrásfelosztását, illetve az ezt kiszolgáló intézményrend-
szerről az információkat. A dokumentum jelenleg még nem nyilvános, mivel az EB véleményezi.

Az eddigi információk alapján az alábbi operatív programok várhatóak Szlovákiában:
•	 Kutatás	és	Fejlesztési	Operatív	Program
•	 Integrált	Infrastruktúra	Operatív	Program
•	 Emberi	Erőforrások	Operatív	Program
•	 Környezetminőség	Operatív	Program
•	 Integrált	Regionális	Operatív	Program
•	 Hatékony	Közigazgatási	Operatív	Program
•	 Technikai	Segítségnyújtás	Operatív	Program
 
Szlovákia–Magyarország unióból érkező, határon átnyúló fejlesztésekre költhető forrásai 
A határ menti magyarok által lakott területek gazdaságfejlesztése szempontjából kiemelten 

fontos a határon átnyúló források szerepe. Jelenlegi információink szerint a szlovák–magyar ha-
társzakaszra a 2014–20-as időszakra 161,1 millió euró támogatási forrás jut. A forrásfelhaszná-
lás tervezése jelenleg is folyamatban van, az előzetes információink szerint a forrásokat az alábbi 
célok megvalósítására lehet majd elkölteni: 

•	 A	KKV-k	versenyképességének	fokozása;
•	 Környezetvédelem	és	az	erőforrások	hatékonyságának	elősegítése;
•	 A	fenntartható	közlekedés	elősegítése	és	a	kulcsfontosságú	hálózati	infrastruktúrák	előtti	

akadályok elhárítása;
•	 A	foglalkoztatás	és	a	munkavállalói	mobilitás	ösztönzése;
•	 Az	intézményi	kapacitások	és	a	közigazgatás	hatékonyságának	fokozása.

A jelenlegi tervezési fázisban a 2014–20-as időszakra a szlovák–magyar határon átnyúló 
program keretében az alábbi prioritások tervezése van folyamatban:

•	 1.	prioritási	tengely:	Határon	átnyúló	közigazgatási	és	állampolgári	együttműködések	tá-
mogatása;
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•	 2.	prioritási	tengely:	A	fenntartható	és	minőségi	foglalkoztatás,	valamint	a	munkavállalói	
mobilitás ösztönzése;

•	 3.	prioritási	tengely:	A	határon	átnyúló	mobilitás	erősítése;
•	 4.	prioritási	tengely:	Környezetvédelem	és	az	erőforrások	hatékonyságának	elősegítése;
•	 5.	prioritási	tengely:	A	versenyképes	gazdaság	erősítése	együttműködéssel.

Javasoljuk, hogy elsősorban a régiófejlesztést, a vidékfejlesztést és a települések fejlesztését 
szolgáló programokban, vagyis az Integrált Regionális Operatív Programban, az Integrált Infra-
struktúra Operatív Programban, a Környezetminőség Operatív Programban, a Hatékony Köz-
igazgatási Operatív Programban, valamint az Európai Területi Együttműködési Programokban 
széles körben alkalmazzák az előfinanszírozás eszközét, jelentősen csökkentsék a pályázás ad-
minisztratív terheit, az ez irányú brüsszeli elvárásokat Szlovákiában ne súlyosbítsák meg. Szün-
tessék meg továbbá a fejlesztési, növekedési és kohéziós pólusok 2001-ben létrehozott hálózatát, 
amelyet szakmai szakértelem híján fogadtak el,  és amely hátrányos megkülönböztetésben része-
síti a települések és kistérségek jelentős részét.

Egyéb fejlesztési lehetőségek és források az EU-n belül

További forrásokat jelentenek az EU közösségi politikáira fordított összegek. A Baross Gá-
bor Terv szempontjából az alábbi alapok figyelemmel követése és az alapokhoz való pályázatok 
benyújtása jelenthet még további fejlesztési forrásokat:

•	 Horizont	2020	-	Az	EU	legfontosabb	komplex	innovációs	és	tudományos	programja;
•	 FP7	-	Framework	Program	7:	A	Horizont	szerves	része,	célja	a	technológiák	kutatása	és	

fejlesztése;
•	 CIP	-	Competitiveness	and	Innovation	Framework	Programme	(CIP)	-Versenyképessé-

gi és innovációs keretprogram (CIP);
•	 JEREMIE	-	Joint	European	Resources	for	Micro	to	medium	Enterprises	-	A	mikro-,	kis-	

és középvállalkozásokat támogató közös európai források;
•	 JESSICA	-	Joint	European	Support	for	Sustainable	Investment	in	City	Areas	-	A	fenntart-

ható városfejlesztési beruházásokat támogató közös európai kezdeményezés.
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V.  INTéZMéNyI JAVASLAT

A Baross Gábor Terv megvalósítása jelentős erőforrásokat igényel, amelyeket elsősorban a 
szlovákiai uniós és területfejlesztési forrásokból kellene megoldani. Mindez az elmúlt 20 év szlo-
vák központi politikai és fejlesztési tapasztalatai alapján nagy kihívást jelent majd a szlovákiai 
magyarság számára, de ez a probléma nem csak a szlovákiai magyarság esetében áll fenn, hanem 
minden Kárpát-medencei magyar kisebbség esetén.

A Wekerle Terv lehetőséget nyújt a Kárpát-medencei magyarságnak a gazdasági kibonta-
kozásra, amelyhez illeszkedően a Kárpát-medencei magyarok az elmúlt években megalkották 
a saját gazdaságfejlesztési terveiket. Ezek sikeres megvalósításához azonban mindenképpen 
szükséges a magyar kormányzat segítsége is. A Magyarországot körülvevő országok fejlesztési 
pénzeinek sikeres lehívásához, illetve a Wekerle Terv magyar kormányzati forrásainak sikeres 
felhasználásához mindenképpen szükséges egy olyan intézmény felállítása, amely sikeresen tud-
ja koordinálni és támogatni a Wekerle Tervhez kapcsolódó gazdaságfejlesztési stratégiák (pl.: 
Mikó Imre Terv, Baross Gábor Terv, Egán Ede Terv) megvalósítását. Egy ilyen szervezet lehetne 
a javaslatunk alapján a Kárpát-medencei Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (KMGÜ).

A KMGÜ elsődleges stratégiai feladata az lenne, hogy segítséget nyújtson a Kárpát-meden-
cei gazdaságfejlesztési tervek megvalósításához, elsősorban az EU-s források hatékony igény-
bevételével. A Kárpát-medencei magyar kisebbségek legtöbb esetben nem versenyképesek az 
uniós források megszerzésért folyó versenyben, ezért a KMGÜ legfőbb operatív feladata az len-
ne, hogy szakmailag és pénzügyileg elősegítse a Kárpát-medencei magyar érdekeltségű gazda-
ságfejlesztési programok és projektek megvalósítását. 

KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG (KMGÜ)
Funkció: zakmai segítségnyújtás, tudástranszfer, pénzügyi és pályázati projekttervezés, elő-

készítés és menedzsment,  
Feladatok: A szervezet lenne egyszerre a Kárpát-medencei magyar gazdaságfejlesztési ter-

vek megvalósításának egyik motorja. Kiemelten fontos, hogy kezdetben a szervezet folyamatos 
és élő kapcsolatot építsen ki és biztosítson a magyar, a határon túl magyar, illetve nemzetközi 
intézményekkel.

•	 KAPCSOLATTARTÁS/KAPCSOLATÉPÍTÉS
o Kárpát-medencei kapcsolatok (pl.: Kárpát-medencei magyar érdekeltségű gazdasági 

kamarák, a Kárpát-medencei magyar gazdaságfejlesztési tervek megvalósításában ér-
dekelt szervezetek és intézmények, stb.)

o Országon belül és nemzetközi kapcsolatépítés és menedzsment, pl.: fejlesztési minisz-
tériumok, Kárpátok Régió Üzleti Hálózat (KRÜH), Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
(NSKI), Bethlen Alapítvány, Bethlen Gábor Zrt., Corvinus Alapkezelő, Határon át-
nyúló programok lebonyolításáért felelős szervek, Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 
(NTH stb.
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o MMFÜ konferenciák, rendezvények szervezése, lebonyolítása
•	 PROJEKTFEJLESZTÉS:

o Fejlesztési projektek kidolgozása és szükség esetén menedzsmentje
o  A Kárpát-medencei magyar gazdaságfejlesztés szempontjából kiemelt projektek ge-

nerálása, előkészítése és projektfejlesztése a projektgazdákkal együttműködve 
o  Kiemelt projektek projektmenedzsmentje a projektgazdákkal közösen
o Nemzetközi szakmai együttműködési (szoft) projektek generálása és végrehajtása

•	 PROGRAM	VÉGREHAJTÁSA	(magyar	kormányzati	fejlesztési	források	esetén):
o Általános támogatási eljárásrendek kidolgozása és a kiírási javaslatok formai kidolgo-

zása
o Magyar költségvetési forrásokra a pályázati kiírások véglegesítése és nyilvános meg-

hirdetése
o A pályázati folyamatok koordinációja és adminisztratív lebonyolítása
o Kiemelt és pályázati projektek formai, jogosultsági elbírálása
o A döntést követően a támogatott projektekkel kapcsolatos támogatási szerződések 

megkötése
o A támogatott projektek végrehajtásának koordinációja: 

- projekt-előrehaladás felügyelete,
- projekttartalom-változások kezelése, 
- projektszintű ellenőrzések lefolytatása.

o A támogatott projektek pénzügyi elszámolásainak ellenőrzése a magyar költségvetési 
forrásaihoz kapcsolódó kifizetések lebonyolításának támogatása,

•	 HÁLÓZATI	ÉS	INFORMÁCIÓS	KÖZPONT:
o A Kárpát-medencei gazdasági szereplők és a magyarországi gazdasági szereplők kö-

zötti kapcsolatok elősegítése
o  Nyilvántartások, monitoring-rendszerek üzemeltetése

•	 TERVEZÉS	–	MONITORING:
o A Kárpát-medencei magyar gazdaságfejlesztési stratégiák felülvizsgálata és stratégiai 

továbbtervezése
o A Kárpát-medencei magyar gazdaságfejlesztési stratégiák operatív szintű és akcióter-

vi továbbtervezése
o A Kárpát-medencei magyar gazdaságfejlesztési stratégiák projektszintű monitoring 

rendszerének működtetése és végrehajtása, értékeléseinek szervezése
o A program- és tervszintű értékelésekhez adatszolgáltatás a szakmai felügyeleti intéz-

mény részére

Lehetséges további tevékenységek:
•	 BEFEKTETÉSÖSZTÖNZÉS:
o  Magyarországi befektetés-ösztönzés és CSR akciók



150

o  magyar befektetések és beruházások ösztönzése és támogatása a Kárpát-medencében
•	 FEJLESZTÉSPOLITIKAI	K+F	TEVÉKENYSÉG:
o	 K+F	kezdeményezések	felkutatása	és	disszeminációja,
o  Fejlesztést segítő kutatások és elemzések lefolytatása, szervezése,
•	 ÜGYNÖKSÉGI	FELADATOK	ELLÁTÁSA:	
o  Innovatív KKV kezdeményezések, projektek kidolgozásának támogatása, 
o  Nemzetközi innovációs hálózatokhoz történő csatlakozás szakmai támogatása

Szervezeti felépítés
A KMGÜ magyarországi nonprofit gazdasági társaság formában működhetne.
A szervezet összes humánerőforrás-igénye kb.: 25 fő
•	 Vezetés	és	back-office–	6	fő

o ügyvezető
o ügyvezető helyettes: jogász és gazdasági vezető, 
o jogi munkatárs
o gazdasági munkatárs
o gazdasági munkatárs 
o asszisztens 

•	 Koordináció,	kapcsolat-	és	hálózatfejlesztés	-	3	fő
•	 Pályázati	és	projekt-előkészítés	–	4	fő

o Kiemelt projektek előkészítése – 2 fő
o Saját pályázatok előkészítése és menedzsmentje – 2 fő

•	 Projekt,	illetve	program-végrehajtás	támogatása,	menedzsment	–	10	fő
o 8 program menedzser
o 1 pénzügyi menedzser
o 1 projekt ellenőr

•	 Tervezési	és	pályázat-előkészítési,	értékelési	feladatok	–	3	fő
o 1 vezető tervező
o 2 szakterületi felelős

Szükséges szervezeti humán erőforrás kvalitások területfejlesztési szakemberek
fejlesztéspolitikai szakemberek
gazdaságfejlesztési szakemberek, akik az egyes kitörési pontok témájában jártasak

Forrás: magyar kormányzati forrás
Társasági forma: nonprofit gazdasági társaság
Finanszírozási igény: kb 350m Ft/év
Később bevételi források: A szervezet forrásai idővel nőnek, mivel a szervezet önálló bevé-

telre tesz szert nemzetközi projektekből, adományokból, tanácsadásból és fejlesztési szolgáltatá-
sok értékesítéséből.
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Lehetséges együttműködő partnerek: 
 Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt. (KRÜH)
 Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI)
 Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH)
 

Kiinduló helyzet

–  Dél-Szlovákia Csallóköztől keletre egészen Bodrogközig egy  hátrányos helyzetű, le-
szakadó nagytérség

–  Legnagyobb az elmaradás a közlekedési infrastruktúra és a munkahelyteremtés terén
–  A munkanélküliség itt 23-31%, míg az országos átlag 13,5 %
–  Több mint 180 ezer ember van anyagi szükséghelyzetben
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Forrás: Dr. Poór József, egyetemi professzor, Selye János Egyetem, Komárom
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hu/download/1/45/a0000/Wekerle%20Terv.pdf
•	 Mikó	Imre	Terv,	a	gazdasági	összefogás	programja,	Erdély

Internetes források
•	 Egészségügyi	Minisztérium	–	Ministerstvo	zdravotníctva
•	 www.upsvar.sk
•	 www.statistics.sk
•	 http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
•	 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2006/02/wlengyel.pdf

További források
•	 Világgazdasági	Fórum	–	World	Economic	Forum	(WEF)
•	 Eurostat,	Bruxelles
•	 GfK	GeoMarketing	GmbH
•	 Bloomberg	hírügynökség
•	 Szlovákia	Vállalkozási	Szövetsége	–	Podnikateľská	aliancia	Slovenska	-	PAS
•	 Munkaügyi,	Szociális	és	Családügyi	Hivatal	–	Ústredie	práce,	sociálnych	vecí	a	rodiny,	

Bratislava
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