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Bevezetés 

Bevezetés 

"...mikor elhagytam a magyar határt. Akkor úgy éreztem, hogy pár 
köbgrammnyi levegőt észrevétlenül kiszivattyúztak az égbolt burája 
alól, s ezt csak akkor kapom majd vissza, ha én is hazatérek. Hogy 
jön-e egyszer olyan kor, mikor másképpen lesz, kötve hiszem. Hogy 
általában az országhatár puszta csinálmány, játék-e, azt se merném 
eldönteni. 
De ha játék, akkor a legkomolyabb, a legemberibb játék ezen a 
szomorú és boldogtalan földön. " 
Kosztolányi Dezső: Elsüllyedt Európa (Útirajzok, részlet a Népek a 
vonaton jegyzetből, 1931) Rejtjel Kiadó, 1996, Budapest 

Kosztolányi vészterhes időkben írott pesszimista jóslata ma már sokak számára idejét 
múltnak tűnhet. A gazdasági rendszerek egyre korlátlanabb világméretű egybeolvadása, 
összefüggése, és az Európai Unió belső piacának fejlődése nyomán mind többen beszélnek 
egy határtalan világról és a határok nélküli Európáról, amelyben a gazdasági és a területi 
közigazgatási szereplők hálózati alapon szerveződő - hatékony, szabad és demokratikus -
szép új világban működnek együtt. 

A kilencvenes évek optimista nyugat-európai retorikájába azonban egyre gyakrabban 
szűrődtek be kritikai hangok, és a „fejlett világba, Európába" vágyakozó posztkommunista 
reformállamok lelkesedő tömegei számára kiderült, hogy a szép szavak mögött/mellett bizony 
a kétkedők, köztük az euroszkeptikusok, az integrációt fékezők elég szép számban 
képviseltetik magukat. 

Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a határrégiók politika diktálta központi orientációja (és 
periférikus helyzete) változik - legalábbis diverzifikálódik - az európai integráció 
folyamatában. Az Európai Bizottság elsősorban Interreg és Phare CBC programjain keresztül 
jelentős mértékben támogatja a határon átnyúló intézményi együttműködéseket abból 
kiindulva, hogy a hálózatépítés gazdasági előnyökkel jár. A határokat átszelő hálózatok a 
közös társadalmi, gazdasági tér megteremtését szolgálják, amelynek következtében 
dinamikusan fejlődő határrégiók alakulhatnak ki a korábbi nemzeti perifériákon. 

Több mint egy évtized telt el a vasfüggöny leomlása óta, „serdülőkorba lépett" a 
pénzügyi eszközökkel alátámasztott európai határrégió-politika, és 45 éve jött létre az első 
intézményes határon átnyúló együttműködés Németország és Hollandia között. Az eltelt idő 
elegendőnek tűnik ahhoz, hogy némi számvetésre vállalkozzunk a határokkal kapcsolatos 
elméleti és gyakorlati kérdések egy csoportját illetően. 

Kutatási feladatok 

Dolgozatunkban elsősorban azt vizsgáljuk, hogy egyrészt a különféle, határon átnyúló 
együttműködésekben résztvevő szereplőknek milyen a területi intézményrendszerbe való 
beágyazottságuk, milyen motivációkkal jellemezhetők, másrészt törekvéseik milyen 
intézményi keretekben, struktúrákban jutnak kifejeződésre, és mindezek hogyan hatnak az 
integrációorientált területfejlesztés, területi tervezés és irányítás hatékonyságára. Elsősorban 
az intézményi hálózatokra összpontosítunk szervezeti menedzsment, valamint területi 
tervezési szempontból a határon átnyúló középszint (régió, megye, kistérség) és néhol 
települések (városok) vonatkozásában, ugyanakkor az integráció jelentősége miatt az európai, 
valamint esetenként a globális lépték is fontos szerepet kap. Vizsgálataink fókuszában a 
kilencvenes évek fejleményei állnak, de főként a holland-német és az osztrák-magyar 
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határokkal kapcsolatos észrevételek megalapozása, kontextusuk jobb megvilágítása érdekében 
történelmi visszatekintésekre is vállalkozunk. 

A témából, a problémafelvetésből adódóan több elméleti kérdés szorul tisztázásra: 
• Ha a határok eltűnéséről elmélkedünk, óhatatlanul felmerülhet bennünk a 

kérdés: mit értünk határokon? 
» Ha kulcsszerepet szánunk ezeknek a fogalmaknak az európai integrációban, 

hogyan értelmezzük a határrégiókat és a határon átnyúló együttműködést, ezen 
belül is a hálózati együttműködést? 

« Milyen szerepük Van az intézményeknek és a struktúráknak? 
• Milyen válasz adható a hálózatelmélet szemszögéből a határon átnyúló 

együttműködés problémáira? 
• Milyen feltételek mellett érvényesíthetők az esetleges válaszok? 

Az EU politikájával, várakozásaival kapcsolatban a következő kutatási kérdéseket tartottuk 
szemünk előtt: 

• Melyek az EU céljai a hálózatokkal kapcsolatban? 
• Az uniós pénzek mennyiben segítik az uniós célokat, a megvalósítás mennyire 

áll összhangban az elméleti megállapításokkal, várakozásokkal? 
• Hogyan befolyásolják a folyamatokat az lnterreg és Phare programok eljárási 

mechanizmusai, pályázati feltételei, kulcsprioritásai? 

A határon átnyúló együttműködés intézményi beágyazottsága kapcsán felmerült kérdések: 
• Milyen befolyással van az integrációra az eltérő intézményi, adminisztratív 

környezet, az egyes intézményi modellek, stratégiák, vagy ezek működése, 
alkalmazása? 

• A határon átnyúló együttműködés domináns formái (euro- vagy eurégiók, 
városhálózatok) valódi hálózatokként működnek-e? (határon átnyúló 
városhálózatok, informális munkaközösségek az eurorégiók mellett, tőlük 
függetlenül, bennük, velük szemben?) 

• Jelentős támogatást nyújtanak-e a határon átnyúló társadalmi gazdasági tér 
kialakulásához, különös tekintettel a cégek, vállalkozások hálózati jellegű 
kapcsolatainak ösztönzésére? 

Az esettanulmányok megalapozása során a következő szempontok szerint végeztük helyszíni 
vizsgálatainkat: 

• Vajon az uniós pénzek közvetítői, végállomásai olymódon használják-e fel a 
forrásokat, mint ami a hálózatépítést szolgálja? 

• Hálózatként működnek-e a határon átnyúló struktúrák és intézmények vagy 
inkább hierarchiaként? 

• Mi a speciális nemzeti, regionális, helyi érdek a határon átnyúló 
együttműködésben a vizsgált területeken? 

• A régiók, megyék, városok (vállalkozók, tanácsadók, egyetemek) milyen 
pozíciókat szereztek eddig, és milyenekre vágynak ebben a tekintetben? 

• Milyen a létező, működő határon átnyúló gazdasági és/vagy szociális 
kapcsolatok viszonya, kapcsolódása az eu- ill. eurorégiókhoz vagy más határon 
átnyúló közintézményekhez? Utóbbiak jelentős kezdeményezőként, 
támogatóként működtek-e? 
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• Mely szereplök azonosíthatók már most hálózati csomópontként vagy válhatnak 
azzá a jövőben? 

• Melyek a hálózatépítés korlátai? (Kutatásaink során a kérdések halmaza, hol 
szűkült, hol bővült. Olykor bizonyos területek vizsgálatáról le kellett mondani, 
máskor viszont újabb fontosnak ítélt szempontok jelentek meg.) 

A dolgozat szerkezete 

A bevezetés után a dolgozat első részében a határok társadalomtudományokban 
használatos domináns jelentéséivel, a határterületek, határrégiók, határon átnyúló régiók 
különbségeivel, valamint a határon átnyúló együttműködések értelmezési lehetőségeivel 
foglalkozunk. A fejezet utolsó részében röviden érintjük a gazdasági és politikai hálózatok 
néhány elméleti aspektusát, a hálózati stratégia alkalmazásának lehetőségeit és korlátait állítva 
a középpontba. 

A második, szintén elméleti fejezet meglehetősen szerteágazó. Először egy elvontabb 
szinten foglalkozunk a nemzetállamok, Európa, az Európai Unió és a globalizáció 
aspektusaival. Az áttekintés létjogosultságát az adja, hogy az uniós belső integráció, a 
csatlakozási tárgyalások, valamint a globális gazdasági folyamatok napi gyakorlata mögött 
kialakult egy elméleti sík, melynek képviselői érzésünk szerint hajlamosak bizonyos 
folyamatokat filozofikus magasságokba emelve általánosítani, és mintegy megjósolni a világ, 
Európa, valamint a nemzetállamok jövőbeli fejlődési irányait. Ráadásul ezekben a jóslatokban 
a határrégióknak és a hálózatoknak kulcsszerepet szánnak. A második alfejezetben a 
gazdaságtan kettős perifériájáról (gazdaságtan - regionális gazdaságtan) lassan elmozduló 
határgazdaságtan tárgyunkat érintő legfontosabb megállapításait mutatjuk be kiemelve 
Remigio Ratti modellkísérleteit. 

A harmadik fejezetben a határon átnyúló együttműködések európai felértékelődésének, 
fejlődésének bemutatásával már gyakorlatiasabb területre lépünk. Bemutatjuk az Európai 
Unió határon átnyúló együttműködéseket segítő programjait, azok legtöbbet emlegetett 
problémáit, szólunk a legújabb kezdeményezésekről, valamint röviden kitérünk a 
transznacionális együttműködések felértékelődésére is, hisz ezek a programok nagy hangsúlyt 
helyeznek a hálózati formában történő kapcsolatépítésre. 

A negyedik fejezet már esettanulmányainkhoz vezet, és a határon átnyúló 
együttműködések területén legelterjedtebb intézményi forma, az eurorégiók általános 
tapasztalatai, lehetőségei, problémái állnak a középpontjában. Elsősorban a holland-német, a 
német-lengyel és a magyar határok mentén megismert szakértői véleményeket és saját 
tapasztalatainkat vettük alapul, amikor az eurorégiókat, mint hálózatokat, és min t 
hálózatépítőket vizsgáltuk. Röviden szólunk a városhálózatok szerepéről, majd az 
esettanulmányok előtt levonjuk részkövetkeztetéseinket. 

Az esettanulmányok az általános kérdések helyi határon átnyúló kontextusokban való 
tesztelését célozták. Fontosnak tartjuk bemutatni a kiválasztott területek határon átnyúló 
együttműködési tradícióit, hisz a mai kapcsolati struktúrát, együttműködési intenzitást a múlt 
történései sokszor mind a mai napig meghatározzák. Ugyanakkor azon túl, hogy mindkét 
esettanulmányban a közigazgatási szereplők együttműködési, hálózatépítési tevékenységét 
helyeztük a figyelem középpontjába a vizsgálat és az eredmények bemutatásának felépítése 
nem egyezik. A kontextusok, a fejlődési pályák és lehetőségek különbözőségei ugyanis 
nehézkessé és kétessé teszik az azonos szempontrendszerhez kötött, pontról-pontra történő 
összehasonlítást. 
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Az ötödik fejezetben Európa legrégibb határon átnyúló intézményes együttműködését 
vizsgáljuk meg, a hatodikban pedig az osztrák-magyar határtérség együttműködési jellemzőit, 
lehetőségeit, problémáit tekintjük át. 

A kutatás módszertana 

Módszertani szempontból a dolgozat két részre osztható: az elméleti és a gyakorlati, 
esettanulmányi részre. Merev határokról azonban nem beszélhetünk: egyik részben sem 
jellemző valamelyik vizsgálati módszer kizárólagossága, csupán a hangsúlyok mások. Az 
elméleti rész - első és második fejezet - ugyanis nagyrészt az irodalom feldolgozásán alapul, 
de kiegészül személyes beszélgetések, szemináriumok, konferenciák, workshopok elméleti 
vonatkozású tapasztalataival. Ez utóbbi szempontból kiemelt jelentőségűek a szerző 
németországi és hollandiai kutatóintézetekben eltöltött ösztöndíjai, ahol rendszeres 
konzultációkat folytathatott a téma elismert nemzetközi szakértőivel, valamint részt vehetett 
konkrét határon átnyúló találkozókon, munkamegbeszéléseken.1 Ugyan nem sorolható a 
szűken vett kutatási eszközökhöz, ám mégis rendkívül jelentős szerepet játszottak a dolgozat 
témájának finomodásában a nemzetközi és hazai konferenciákon való részvételek. A mások 
előadásai, legfőképpen pedig a szerző saját prezentációi utáni kérdések, viták, azok 
színvonala, hevessége, netán lanyhasága, elmaradása sokszor nagyon fontos visszajelzést, 
iránymutatást j elentettek. 

A gyakorlati részhez való átmenetet képeznek a harmadik és negyedik, határon átnyúló 
uniós programokkal és intézményekkel általánosságban foglalkozó fejezetek, amelyek a 
dolgozaton belül a kutatási módszerek legszélesebb skáláját vonultatják fel. Személyes 
inteijúk, beszélgetések, véleménycsere elektronikus levelezés útján, internetes témakutatás, 
valamint a rendelkezésre álló irodalom és statisztikai adatok feldolgozása. 

Miután a határrégiók hátrányai manapság kevésbé nyilvánvalóak és inkább minőségi 
természetűek, amelyeket nem lehet pusztán mennyiségi kategóriákkal megragadni, megnőtt a 
körültekintő, kvalitatív módszerek jelentősége a határokkal kapcsolatos kutatásokban 
(Anderson-Hamilton, 1999), ezért az esettanulmányok helyszíni adat és információgyűjtésre, 
mélyinterjúkra, munkaüléseken való személyes részvétel tapasztalataira épülnek. Nem 
elhanyagolható szempont a személyes jelenlét, az érintett régiók hétköznapjaiban való „több 
mint turista" szintű részvétel. 

Az esettanulmányok kiválasztásának alapvető kritériuma: feltételezetten jól 
megalapozott együttműködések hálózati jellegű kooperációs struktúrákkal és aktív 
együttműködési folyamatokkal (elsősorban közigazgatási intézmények szempontjából, esetleg 
a gazdasági szereplők szintjén - utóbbiaknál a létezés maga is kérdéses). Feltételezésünk 
szerint kevesebb az együttműködést gátló tényező az idő (az együttműködés „kora", a felek és 
feltételek ismerete, történelmi tényezők), valamint a gazdasági potenciál és a társadalmi 
gazdasági stabilitás (az együttműködés megalapozottsága) függvényében. Ezekre a 
tényezőkre és szakértők javaslataira alapozva választottuk a kulcsszereplőkkel tervezett 
inteijúk területeként az EUREGIO-t és a Nyugat Pannónia Eurégiót, valamint szűkebb 
környezetüket. Az elméleti feltevések tesztelése során betekintést szerettünk volna kapni a 
folyamatokba, a struktúrák mögé, azonosítani kívántuk a hajtóerőket Magyarország 
legfejlettebb együttműködéssel jellemezhető területén (osztrák-magyar határ, Interreg-Phare 
CBC programkörnyezet) úgy, hogy közben egy fejlett "modell terület" perspektíváját tartjuk a 
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szemünk előtt (holland-német határ, EUREGIO, Interreg -Interreg programkörnyezet), 
hangsúlyozottan elutasítva az univerzális modellek létezését.2 

Az interjúk két lépcsőben zajlottak mind a holland-német, mind az osztrák-magyar 
határ mentén. Az elméleti téma feldolgozása során, azzal párhuzamosan mindkét esetben 
kirajzolódtak azok a divatos fordulattal élve „információs fordítókorongok" szerepű 
személyek, szervezetek, amelyek az elméleti kérdések gyakorlati tesztelésére vonatkozóan 
útmutatással szolgáltak a továbblépés irányait illetően. A holland-német határ kapcsán ezt a 
szerepet az EUREGIO képzési és oktatási referense, valamint maga a gazdasági 
munkacsoport, ennek hálózata töltötte be. Az itt megjelölt további kulcsszereplőkkel történt 
meg a telefonos, vagy internetes kapcsolatfelvétel, majd a pozitív visszajelzések alapján az 
inteijúk (2001. február - előkészítő, tájékozódó fázis, május-június - interjúk). Az osztrák-
magyar határon a 2001. áprilisi tájékozódó beszélgetések után június végén következtek a 
helyszíni, Ausztriára is kiterjedő beszélgetések. 

A dolgozat leginkább az új intézményi megközelítésekkel (new institutionalism, new 
institutional economics) rokonítható, ahol a vizsgálatok középpontjában a különféle politikai, 
gazdasági, társadalmi stratégiákat és azok eredményeit, kimeneteit befolyásoló intézményi, 
szervezeti keretek, rutinok, procedúrák, normák, valamint a háttérben azonosítható motivációs 
vagy fékező rendszerek állnak. Jelen esetben a vizsgált átfogó cél az európai integráció, ezen 
belül a határtérségek revitalizációja, egységesítése, mint részcél. A kérdés, hogy ezeket a 
célokat a határon átnyúló együttműködések ma uralkodó, divatos és propagált intézményi 
keretei mennyiben támogatják. A hangsúly a nemzeti szint alatti területi szinteken van, 
elsősorban a középszinten, és a helyi, valamint kistérségi vetület csak annyiban kap szerepet, 
amennyiben kapcsolódik a városi léptékhez, a városhálózatok kapcsán. 

A vizsgálódások előzményéinek, legfontosabb befolyásolóinak J. Anderson, R. 
Cappellin, H. Houtum, A. Paasi, M. Perkmann, R. Ratti, P. Schmitt-Egner, J. Scott művei 
tekinthetők. A hazai szakirodalom tekintetében Enyedi Gy., Éger Gy., Hajdú Z., Horváth Gy., 
Illés, I., Rechnitzer J., Szörényiné Kukorelli I. munkái ösztönözték leginkább a kutatásokat. 

Az említett nevek már önmagukban bizonyos mértékű multidiszciplinaritást sejtetnek. 
Ahogy témánk tekintetében földrajzilag némi koncentrációra, irányultságra törekedtünk -
amellett, hogy számos esetben azonos és eltérő területi szintekre is vetettünk rövid 
pillantásokat - , tudományágak tekintetében nem kívántuk érvényesíteni egyik diszciplína 
túlsúlyát sem. Természetes módon az egyes társadalomtudományi ágak minél szélesebb körű 
tudományági érintettségüket, relevanciájukat hangsúlyozzák. Ha a gazdaságtanban a 
menedzsmentet tekintjük ilyen több lábon álló, több irányba ható tudományágnak, akkor a 
területfejlesztés, területi menedzsment tekintetében ez hatványozottan érvényesül. A dolgozat 
ennek megfelelően meglehetősen komplex, sok tudományág forrásanyagából merít. 

A két esettanulmány és az európai dimenzió fokozottabb bevonása - a tudományági 
aspektus mellett - területi szempontból is összetettebbé, szerteágazóbbá teszi a dolgozatot. Ez 
egyrészt átfogóbbá teszi vállalkozásunkat, és megalapozottabb konklúziók levonására 
jogosíthat, másrészt ugyanakkor szükségszerűen csökkenti a vizsgálati mélységet, és ezáltal 
éppen a megalapozottabb végkövetkeztetések ellenében hat. így például annak ellenére, hogy 
egyetértünk számos kutatóval abban, hogy a határon átnyúló emberi kapcsolatok rendkívül 
erős kohéziós tényezők (főként földrajzi közelséggel és gazdasági érdekeltséggel 

2 
Amikor általánosságban beszélünk az intézményi formáról, akkor az eurorégió elnevezést használjuk. Ha 

csupán az uniós területekre vonatkoznak megállapításaink, akkor a gyakorlatnak megfelelően többször az 
eurégió kifejezéssel élünk. Ezen túl konkrét intézményi elnevezés esetén a szándéknyilatkozatokban, 
keretszerződésekben lefektetett és használt írásmódot, vagy stilisztikai és szövegszerkesztési okokból ezek 
egyszerűsített változatát alkalmazzuk (pl. EUREGIO - Euregio; EUREGIO West/Nyugat PANNÓNIA - Nyugat 
Pannónia Eurégió). Utóbbira például a Nyugat Pannónia Eurégió keretszerződése a 4. cikkely harmadik 
pontjában lehetőséget is ad. 
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kiegészülve), nem képezi disszertációnk tárgyát a személyi kapcsolatok, hálózatok célzott 
kutatás keretében történő feltérképezése, hisz elsősorban intézményi kapcsolatokra 
összpontosítunk. 

* * * 

A doktori tanulmányok, a kutatás és az értekezés megírása meglehetősen hosszú, 
érdekes, egyben fáradtságos folyamatot jelentettek, amelyben szűkebb és tágabb környezetem 
türelme és segítőkészsége kulcsfontosságúnak bizonyult. 

Köszönet illeti „tudományos otthonom", a Magyar Tudományos Akadémia Regionális 
Kutatások Központjában dolgozó kutatókat, szakembereket, valamint a Pécsi 
Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Karán az Agrár-, Környezet- és Regionális 
Gazdaságtan Tanszékén oktatókat és dolgozókat, akik tanácsaikkal, intelmeikkel segítették 
munkámat. Külön köszönettel tartozom témavezetőmnek, Horváth Gyulának, aki azon túl, 
hogy tanácsokkal látott el, támogatta hazai és külföldi kutatómunkámat, és nem vesztette el 
türelmét a sorozatos vázlatok és publikációs tervek kézhezvételekor sem. Köszönettel 
tartozom Buday-Sántha Attilának, a Doktori Iskola vezetőjének ösztönző tevékenységéért. 
Nemzetközi tapasztalatszerzéseim során rendívül sokat köszönhetek James Scottnak (Berlin-
Erkner) és Andreas Faludinak (Nijmegen), akik amellett, hogy észrevételeikkel segítették 
munkámat, támogató és szervező tevékenységükkel nagymértékben hozzájárultak 
elképzeléseim megvalósításához. Munkatársaim és különösen főnököm, Francia László 
kitartóan és türelemmel támogatták kutatómunkámat, amiért köszönettel tartozom. Nem 
mehetek el szótlanul az RKK Dunántúli Tudományos Intézete térképészeinek, 
könyvtárosainak munkája mellett, hisz segítségükkel tartalmasabb disszertáció születhetett. 

Természetesen „az igazi otthon" támogató háttere nélkül nem jöhetett volna létre ez a 
dolgozat, ezért köszönettel tartozom szüleimnek a gondoskodó szeretetért és türelemért, 
nővéremnek és barátaimnak a „Hogy áll a dolgozat?" kérdésekért, végül, de nem utolsó 
sorban barátnőmnek, aki a dolgozat végső, legtöbb munkával járó szakaszát nem csupán 
türelemmel viselte, de nagymértékben segítette is. 
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A dolgozat alapfogalmainak értelmezései 

1 A dolgozat alapfogalmainak értelmezései 

„Határok mindig lesznek, hiszen mindig 
lesz valamiféle társadalmi, térbeli identitás. 
Egy határok nélküli világ identitás vákuum 
lenne" (Houtum, 1998, 39). 

Az eimúlt két évtizedben (és különösen a kilencvenes években) jelentős mértékben 
megnőtt a határkutatás iránti érdeklődés, amit leginkább a globalizációs, az európai 
integrációs folyamatok, valamint a vasfüggöny leomlása és a kelet-európai nemzetállamok 
újjászületése indukáltak. A határokról eddig hallgató tudományágak „felébredtek", a 
hagyományosan a határokkal foglalkozók pedig újra felfedezték, más megvilágításba 
helyezték a határokat. Manapság egyre több jogtudós taglalja a határok jogi jelentéseit, 
fáradozik a határon átnyúló együttműködés jogi kereteinek kidolgozásán, továbbfejlesztésén 
(Beyerlin; Európa Tanács). Közgazdászok kutatják a határ, mint hagyományosan területi, 
földrajzi kategória szerepét az egyre inkább elfogadott regionális gazdaságtan berkein belül 
nemcsak a telephely- (Christaller, Lösch, Giersch) vagy növekedési pólus- (Gendarme) 
elméletek, új gazdaságföldrajz (Krugman, Hanson) egy speciális vetületeként, hanem a 
kutatás központi kategóriájaként is (Ratti, Houtum). A politikai földrajz - a határkutatás 
hagyományos „fellegvárának" - képviselői válaszolnak a tudományágat „leíró/egyedi eset 
szindrómával" illető vádakra (Rumley-Minghi, 1991, 3.), és alapos elméleti betekintést 
nyújtanak a határokat „termelő" és „újratermelő" társadalmi folyamatokba (Paasi). Egyre több 
társadalomföldrajzos (Ehlers, Eskelinnen), antropológus (Jeggle), szociológus (Strassoldo, 
Bourdieu) foglalkozik a határok érzékelésének, percepcióinak kutatásával, főként az 
identitások alakításában játszott szerepük miatt.3 

Miután általános a határkutatás interdiszciplinaritását hangsúlyozni, első olvasásra vagy 
egy mű alapján sokszor nem könnyű megállapítani a szerző „hovatartozását". Ennek 
ugyanakkor némileg ellentmond, hogy ritka a valóban több tudományágból táplálkozó, igazán 
átfogó, tudományos igényű elemzés. Erre a nem könnyű és jelentős vállalkozásra szolgál jó 
például Houtum (1998) határon átnyúló gazdasági együttműködésekről írott disszertációja, 
valamint Schmití-Egner (1998) elméleti alapvetése, Scott (1999a,b) pedig az ugyancsak nehéz 
összehasonlítási keretrendszer kidolgozásával járult hozzá a határkutatás közelmúltbeli 
tudományos továbbfejlődéséhez, megerősödéséhez. Malcolm Anderson szerint ugyanakkor 
megfigyelhető az irodalomban egy releváns elmélet utáni kutatási tendencia -
decentralizációs elmélet, funkcionalizmus, helyi önkormányzat elmélet, egyenlőtlen fejlődés, 
hálózatelemzés, racionális választás elmélete - anélkül, hogy a szerzők egy teljesen kielégítő 
elméleti keretrendszert tudnának kínálni, olyat, amely elfogadható magyarázatokat tudna 
nyújtani a megfigyelt fejleményekre. További kutatási irányok azonosítása gyakoribb, mint a 
pontosan megfogalmazott érvek és világos konklúziók (Anderson, 1998). Kommentálja annál 
is érdekesebb, mivel ugyanezt a kötetet - annak egyik szerkesztője - Schmitt Egner éppen az 
említett hiányosságokat pótolni hivatott elméleti esszével igyekszik gazdagítani (kísérletére 
később még visszatérünk). Az általános, határelméleteí erősítő munkák mellett nem szabad 
figyelmen kívül hagynunk, hogy több szerző (Anderson, 1998; Paasi, 1999) a határkutatás 
kontextusfuggő, kulturálisan és történelmileg érzékeny megközelítéseire hívja fel a figyelmet. 

3 Csupán egy rövid utalás a téma hazai hétköznapi jelentőségére: történészek a legolvasottabb napilap hasábjain 
több hetes sorozatban elemezték a határmegvonás különféle okait, befolyásoló tényezőit a magyar történelem 
során (Hol húzódtak Magyarország határai, Népszabadság, 01.22, 02.19, 04.01, 04.29, 06.17, 07.08, 07.29, 
08.19. 2000.). 
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A határkutatás interdiszciplinaritását is érzékeltető tény, hogy munkánk során fel kellett 
adnunk a fogalmakat tisztázni hivatott fejezettel kapcsolatos eredeti elképzelésünket. Az 
egyes tudományágak szerinti csoportosításban tárgyaltuk volna a határdefiníciókat, valamint 
azt, hogy ezekben a tudományágakban milyen szerepet játszanak disszertációnk 
kulcsfogalmai. A tudományágakhoz kötött elemzéstől tehát eltekintünk, ugyanakkor főleg a 
határ vonatkozásában utalunk különféle diszciplínák tárgyunk, szempontjából is érdekes 
értelmezéseire. 

1.1 A határ fogalmi meghatározásai 

Az angol irodalomban három kifejezés is honos a mi határ szavunkkal rokon 
értelemben. A Longman (1992) szótár a következőképpen határozza meg a három alak 
jelentéseit: 

Border: 1. valami mentén vagy körül futó perem, szél, gyakran díszítő jelleggel 2. elválasztó 
vonal (ahhoz közeli terület) két ország között; 
Boundary: 1. elválasztó vonal, különösen két földterület között 2. bárminek a külső széle, 
korlátja; 
Frontier: egy földterület vagy ország széle, korlátja (limit), ahol találkozik egy másik ország 
földterületével; 'border' 2. A lakott és lakatlan területek, országrészek közötti terület, 
különösen az Egyesült Államok korai történelmében. 3. 'frontiers' - valaminek a határai - az 
ismert és ismeretlen közötti határ.4 

Raimondo Strassoldo (1977) a határok definiálása kapcsán tömör áttekintést ad 
dolgozatunk leggyakrabban használt kifejezéséről, valamint felhívja a figyelmet a fogalom 
nyelvspecifikus jellegzetességeire. Az angol nyelvhasználat elemzése alapján a border 
kifejezés inkább területi, zonális, míg a boundary szó vonal jelentéstartalmat hordoz. A 
frontier dinamikus kifejezés, egy rendszer és környezete közötti konfrontációs terület értendő 
ezen. A német nyelvben az angol border és boundary szavak értelmében a Grenze kifejezést 
használják, és a régi Mark szó áll a legközelebb a frontier jelentéséhez. A magyar nyelvben 
ugyanakkor a határ szó jelentéstartalmai nem adják vissza a frontier és boundary szavak 
közötti különbséget. A régi magyar gyepű szavunk a mai értelemben vett határvonaltól 
különböző lakatlan sávot jelent, amely végeredményben határként funkcionált (Hardi, 2001). 

Ratti értelmezésében (Hansen, 1977 után) a határterület (border area) egy rögzített 
(többnyire intézményes) határvonal közvetlen közelében lévő terület, ahol a határ létéből 
fakadó társadalmi gazdasági hatások szignifikánsan érzékelhetőek, a határszél, limit (frontier, 
limit) pedig inkább külső, ráadásul mobil peremet, korlátot jelent (Ratti, 1993a, 25.). 

Giddens (Paasi, 1996b utalásában) határozott különbséget tesz a kifejezések között 
olyannyira, hogy a határ (border) kifejezést a nemzetállamok születéséhez köti, míg a 
határszélt - frontier, államok közötti terület értelemben - úgy tekinti történelmi kategóriának, 
mint ami a világrendszer múlt század eleji bezáródásával létjogosultságát vesztette. Olyan 
világban élünk, amit egyetlen rendszer jellemez, nincsenek többé határszélek: ezek ma már 
történelmi jelenségek csupán. 

Ugyanakkor látni fogjuk, hogy egyes posztmodern értelmezésekben találhatók utalások 
elmosódott, bizonytalan, mozgó és zonális határszélekké alakuló határokra (Medvedev, 1998; 

' Ebben az értelemben a határ többnyire pozitív jelentéstartalmat hordoz, példázza ezt a teológus P. Tillich 
ismeretelméleti vonatkozású megjegyzése: „A határ a tényleges megismerés számára leginkább gyümölcsöző 
hely" (idézi Jeggle, 1994, 8.) 
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lásd még Jukarainen, 1998 és Ruggie, 1993), implicit módon utalva ezzel a fogalom 
reneszánszára.5 

A következőkben továbblépünk az inkább szemantikai jelentőségű meghatározások 
szintjéről a szélesebb, gyakran tudományágilag „beágyazott" definíciók felé. 

A hagyományos politikai földrajz fogalomrendszerében a határok a szuverenitás 
természetes vonalai, általában az állam területiségének megnyilvánulásai - így földrajzi 
korlátok, limitek (Paasi, 1996a), a tájon, valamint térképeken valamilyen módon megjelenített 
politikai ellenőrzés érzékelhető térbeli kifejeződései (Rumley-Minghi, 1991). 

Ez az értelmezés („államok közötti fizikai érintkezés vonala") szembeállítható a határok 
szélesebb társadalmi-kulturális szemléletével, amely a területek (területiség) és a határok 
ideájának termelését és reprodukcióját, valamint azok különféle intézményi gyakorlatokban 
jelentkező szimbolikus jelentéseit hangsúlyozza (Paasi, 1996a).6 Ez jelenti egyben a határok 
metaforikus értelmezését is, úgymint társadalmi vagy szimbolikus elhatárolás társadalmi 
csoportok, kollektívák (réteg, faj, nem) között, ami a határok identitás formáló és fenntartó 
szerepéhez vezet. A térbeli határokat csupán a határok egy megjelenési formájának tekintjük, 
amelyek a szimbolikus elhatárolódás tényleges megnyilvánulásai (Jeggle, 1994). Valamit 
létrehozni és (intézményesen) működtetni, társadalmi definícióval, identitással felruházni, 
egyben társadalmi-kulturális határok megvonását is jelenti (Bourdieu, Paasi, 1996a,b 
utalásában). Ennek a szélesebb értelmezésnek az egyik következménye a határok - fejezeti 
mottóban is hivatkozott - „halhatatlansága", amit Jeggle (1994, 3.) a következőképpen 
fogalmaz meg: „úgy tűnik, létezik valamiféle antropológiai állandó, amely az identitás 
megszilárdítása során megköveteli a másoktól való elhatárolódást". Korábban utal az ember 
határral kapcsolatos érzelmi ambivalenciájára: „A határnélküliség olyan lehetőségnek tűnik, 
amely az ébredés hangulatát kelti, valami újnak a kezdetét jelöli, ugyanakkor aggaszt is 
bennünket. Mintha az emberek nem bírnák elviselni a határnélküliséget, a régi határok 
lebontásával új határok jönnek létre". 

A „mi" és „ők" közötti elképzelt vonal megvonása, fenntartása és egyéni leképezése 
(percepciója) népszerű kutatási téma lett a társadalomföldrajz és a szociológia területein. 
Mivel talán a nemzeti identitás a legalapvetőbb a modern világ egymást átfedő identitásai 
között (Paasi, 1999, lásd még 2.1.3. fejezet), valamint az európai integrációs folyamat során a 
határok elvileg eltűnnek látható valóságukban, a hangsúly a határok fizikai jelentőségéről 
azok pszichikai szerepére helyeződik. A határok szerepével kapcsolatos jelenlegi zűrzavar 
könnyebben megérthető, ha a határok szerepét intézményesnek, szimbolikusnak tekintjük 
(Paasi, 1999, 72.). 

Az imént tárgyalt szélesebb megközelítéssel összhangban Schmitt-Egner a határon 
átnyúló együttműködés - mint releváns tudományos kutatási terület - olyan megalapozását 

A frontier típusú határokról részletesebben lásd Hardi Tamás disszertációját: Az egységes határrégiók 
kialakulásának feltételei (lehetséges határrégiók a Kárpát-medencében), Győr-Pécs, 2001, szeptember 
b Paasi ezzel kapcsolatban tárgyalja Schields (1991) után a „társadalom térbeliesedésének" (vagy társadalmi 
térbeliesedés - social spatialisation) fogalmát, valamint bevezeti a „tér szocializációjának" (vagy térbeli 
szocializáció - spatial socialisation) kifejezését. 
Social spatialisation: a térbeliség folyamatos társadalmi konstrukciója a társadalmi képzelet szintjén (például 
kollektív mitológiák vagy előfeltevések), valamint tájképi beavatkozásokon keresztül. 
Spatial socialisation: az a folyamat, amelynek során egyének és csoportok egyes területileg lehatárolt térbeli 
egységek tagjaiként szocializálódnak, és amelynek révén többé-kevésbe aktívan azonosulnak (intemalizáció) a 
kollektív területi identitással és a közös tradíciókkal (Paasi, 1996b, 7-8.). 
A két folyamat természetesen kapcsolódik egymáshoz, és sokszor nem is könnyű különbséget tenni köztük. A 
regionális tanács kiteszi a megkívánt „Készült az Európai Unió támogatásával" feliratot az új útszakasz mellé. 
Ez tekinthető egy Európát az emberek mindennapi életébe integrálni kívánó kis erőfeszítésnek a társadalom 
Európa tudatának növelése érdekében, egy lépésnek a „társadalom térbeliesedésének" folyamatában. A másik 
oldalról ugyanakkor, a tábla mellett elhaladó, és az üzenetet érzékelő, arra emlékező, azt „újratermelő" - egy 
(csúnya) szóval internalizáló - autós egy kicsit szocializálódik az európai uniós területi szinten. 
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keresi, amely gyakorlati definíciók, empirikus kutatási kérdések és hipotézisek alapjául 
szolgálhat, valamint biztosítja az eredmények összehasonlíthatóságát. Előfeltételként átfogó 
transzdiszciplináris definíciókat ad a kutatási tárgyakról (határ, régió, határrégió), valamint 
létrehoz egy elemzési keretrendszert annak érdekében, hogy a transznacionális regionalizmus 
termékeként és folyamataként értelmezett határrégiók és határon átnyúló együttműködések 
empirikus gazdagsága megragadható legyen (Brunn-Schmitt Egner, 1998). Vállalkozása az 
interdiszciplináris kommunikációt hivatott segíteni és egyben remélt gyógyír a leíró jellegű 
egyedi esettanulmányokra és a szűk hatókörű elméleti megközelítésekre. Schmitt-Egner a 
következőképpen definiálja a határt: 

„konstruált gát (vonal, perem), amely téregységeket, valamint rendszereket körbevesz, 
és egyben elválaszt (magában foglal és kizár) és csupán meghatározott körülmények 
között léphető, hidalható át" (Schmitt-Egner, 1998, 39.).7 

A „mindennapi használatra szánt általános definícióban" Schmitt-Egner nem hagyja 
figyelmen kívül a korábbi meghatározásokat, csupán továbbfejleszteni, általánosítani kívánja 
azokat. Tudományágakhoz (szociológia, területi tervezés) kötött definíciókra hivatkozik: 

A határ nem egy térbeli jelenség szociológiai hatásokkal, hanem egy szociológiai 
jelenség, amely térben nyilvánul meg (Simmel). 
A határ a földrajzi különbségtétel és következésképpen, végső soron a térszervezés egy 
eszköze (Guichonnet - Raffestin). 

Erre a definícióra és az eddig tárgyaltakra alapozva adjuk meg a dolgozatunkban 
használt határfogalom némileg idealizált változatát: felépített és fenntartott intézmény, amely 
a különbségtétel egyfajta eszközeként és nem csupán kizáró korlátként szolgál többnyire 
társadalmi vagy térbeli-társadalmi egységek (leginkább rendszerek) között, és ezáltal a 
változó körülményektől függő mértékű kommunikációs zavarokat okoz. 

Ez utóbbi meghatározás - hasonlóan az előzőekhez - jelentős mértékben épít a 
fogalomhoz kapcsolódó funkciókra, érthető tehát, ha röviden foglalkozunk velük. 

1.2 A határok szerepei, funkciói 
V' 

Nemes Nagy (1994, 19.) a társadalmi folyamtokban kitüntetett szerepet tulajdonít a 
határoknak, de hangsúlyozza: „nem önmagában a határok létének van igazából jelentősége, 
hanem azoknak a térbeli áramlásokat, mozgásokat befolyásoló jellegének". 

Ezt támasztja alá, hogy napjainkban sok olyan tanulmánnyal találkozunk, ami a határok 
hatásaival, funkcióival foglalkozik. Nem titkolt túlzással úgy is fogalmazhatnunk, hogy 
manapság szinte már „Dunát lehetne rekeszteni" azokkal a határokkal foglalkozó cikkekkel, 
könyvekkel, konferencia előadásokkal, amelyek valamely ponton hangsúlyozzák a határok 
kettős, elválasztó-összekötő, elbizonytalanító-védelmet adó, kirekesztő-körülölelő stb. 
jellegét: 

„Minden határ, legyen az akár egy élőlény membránja, vagy egy nemzet határa egyrészt 
korlát, gát, másrészt ugyanakkor a kommunikáció és a csere helyszíne is" Morin, idézi 
Paasi, 1996b, 24.). 
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„...a határok összekötnek és elválasztanak, összefogják a belső teret, és kapcsolatba 
hozzák azt a külsővel, gátak és hidak, a védelem és a támadás terei. A határ menti 
területekkel kapcsolatos politika bármely funkciót felerősítheti. A határok tehát a 
szomszédok elleni védőfalként, de a békés együttműködés színtereként is 
szolgálhatnak..." (Strassoldo, 1989). 

Ez igaz a társadalmi határok szélesebb értelmezésekor is. Mach kiemeli a határok 
közvetítő szerepét (Mach, idézi Paasi, 1996a, 11.): társadalmi csoportok tagjai közötti 
interakciókat szabályozó és irányító normatív mintákul szolgálnak, magának a határnak az 
áthidalására, valamint emberek, bizonyos javak és szimbolikus üzenetek cseréjére vonatkozó 
szabályokat is hordoznak. 

Ratti három kategóriába sorolja a határok tapasztalati megnyilvánulásait: 
„Korlát hatás" - a demarkációs vonal definícióra épül, klasszikusan az államtól függő 

jogi, ellenőrzési, valamint fiskális funkciók kapcsolódnak hozzá, és egy meghatározott 
történelmi periódushoz köthető, nevezetesen a nemzetállamok létrejöttéhez, amikor az 
uralkodókat inkább foglalkoztatták a centrum, mint a periférikus hatások. 

„Filter hatás" - a határ, mint egy szűrő közvetít politikai és gazdasági rendszerek között, 
bevezetve a „különbözeti járadék" kulcsfogalmát. Értelmezésünkben a filter, szűrő fogalom 
olyan határt jelez, ahol a materiális és immateriális áramlások, cserék bizonyos területei 
korlátozottak, gátoltak, mások ugyanakkor nem. Ez a meghatározás persze lehetővé tenné, 
hogy valamilyen szinten szűrőnek tekintsünk minden határt. így filter határ szituáción egy 
bizonyos egyensúlyt értünk a nyitott, korlátozásmentes és zárt szférák között, figyelembe 
véve a funkcionális területek relatív fontosságát (elismeijük persze, hogy a „relatív fontosság" 
és az „egyensúly" kifejezések nagymértékben csökkentik meghatározásunk általános 
alkalmazhatóságát, abszolút voltát). 

A „nyitott határ" esetében a kapcsolat és nem az elválasztás jellemző a politikai és 
intézményi rendszerek között. A határ által érintett és korlátozott területek gazdasági, 
kulturális és politikai fejlődése immár nem csupán az egyik vagy másik terület fejlődésétől 
önmagában, hanem mindkettőétől függ. Ekkor a határok mentén működő gazdaság határon 
átnyúló gazdasággá válhat, a határterületek gazdasági fejlődése már nem a politikai-
intézményi különbségektől, és ennek következtében az (olykor előjelben is) eltérő profit 
szituációktól, és a nemzeti hovatartozástól függ, hanem sokkal inkább a határterületek valós 
komparatív előnyeitől, pozíciójától (Lásd még a következő, határgazdaságtanról szóló 
fejezetünk Ratti modelljéről szóló alfejezetét). 

Lényegében az intézményi határdefiníció jegyében Kamann egy negyedik, szabályozó 
funkciót (conditioning effect) is nevesít (Kamann, 1993, 79; Geenhuizen, et al, 1996, 675). 
Ezek szerint elszigeteltségben fejlődő alrendszerekben sajátos rutinok, közös hiedelmek, 
kognitív térképek alakulnak ki, amelyek meghatározzák, szabályozzák a viselkedést, 
működést, a létező korlátokat megerősítik, és „nyitott határok" esetén is a kapcsolatok 
ellenében hatnak. 

Nem arról van szó, hogy Ratti nem veszi számításba a határok szélesebb vonatkozásait: 
„a határrégiók a multidiszciplináris és szisztematikus elemzés privilegizált területei, ahol a 
nemzetközi határ létezése egyben oka és következménye - és éppen ezért kulcsfontosságú 
magyarázó tényezője - az identitásnak, szociológiai, gazdasági, politikai és hadi 
jelenségeknek, és így azok megértésének kulcsa" (1993a, XVI). Később a határ-kettősség 
identitás vetületét tárgyalva (pozitív az identitás építés szempontjából, negatív, ha ellenséges 
tényezőnek tekintjük) úgy véli, hogy Európa sohasem lesz teljesen határok nélküli. 
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Rattinál azonban a határok hatásainak kutatása azon területi tényezők azonosítását és 
értékelését jelenti, amelyek lényegi módon befolyásolják a regionális fejlődést, valamint az 
anyagi és immateriális javak térbeli eloszlásának normális folyamatát. Úgy tűnik tehát, hogy a 
gazdasági fókusz kizárja más „határ-dimenziók" hatásainak tárgyalását, amelyek azonban 
hatással lehetnek - és hatással is vannak, mint azt számos empirikus vizsgálat bizonyítja - a 
javak térbeli eloszlására. 

o 
1. táblázat A határok funkciói Rattinál és Schmitt-Egnernél 

Jellemzők Ratti Schmitt-Egner 
Háttér perspektíva Határterület megközelítés „Alulról felfelé építkező regional izmus", 

„határon árnyúló kormányzás/igazgatás" 
A határdefiníció alapja Hagyományos demarkációs vonal 

(valamint a két oldalon fekvő terület) 
Határ, mint intézmény, konstruált gát 

Normatív (államtól és 
jogtól függő) funkciók 

Jogi 
Ellenőrzési 
Fiskális 

Szabályozási (szuverenitások és 
kompetenciák elválasztása) 
Ellenőrzési 
Védelmi 
Nemzeti identitás formálása 
Béke 

Analizált funkciók A határ, mint korlát, gát 
A határ, mint filter 
Nyitott határ 

Politikai hatások (legalitás versus 
legitimitás) 
Elválasztó funkció 
Filter funkció 
Nyitott határ 

Saját szerkesztés 

Olyan politikai hatásra alapozva, ahol a legitimitás és a legalitás funkciók egybeesése 
békét eredményez, Schmitt-Egner - Ratti osztályozásához hasonló - lépcsőzetes 
funkciófelosztásban gondolkozik (elválasztó, filter, nyitott). Ugyanakkor lényeges eltérés 
mutatkozik abban, hogy Schmitt-Egner mindhárom funkciót a „korlát-határ" hatásainak 
tulajdonítja. így nyitott határokon különféle (társadalmi, gazdasági és kulturális) rendszerek 
közötti gyenge határokat (soft-borders), látens korlátokat értünk. Ennek ellenére a nyitott 
határok - Ratti értelmezésében, mint kapcsolati zónák - a határon átnyúló együttműködés 
alapfeltételét képezik. Az utolsó lépcsőben már nem beszélhetünk a határ funkcióiról, mivel 
nem léteznek határok és korlátok semmilyen értelemben ott, ahol korábban területi határok 
húzódtak. Schmitt-Egner később ugyan csupán árnyalatnyi szemléletben! eltéréssel, minőségi 
osztályozásban ezt a fázist paradox módon a határ fogalom negyedik minőségeként, 
határtalan térnek kategorizálja. 

Schobben (2000) kísérlete nyomán összefoglaljuk Martinez (1994), Ratti (1993 a,b) és 
Schmitt-Egner (1998) fogalomrendszereit és osztályozási törekvéseit (2. táblázat). 

8 
"Bottom-up regionalism", "cross-border governance"; az irányzat Schmitt-Egner értelmezésében (1998) aktív 

szereplőként fellépő régiókra és nem csupán földrajzi akciótereket jelentő régiókra épít. Az együttműködés 
alanyi struktúráját kollektív és egyéni szereplők csoportosan alkotják. A témáról bővebben a fejezet későbbi 
részeiben írunk. 
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2. táblázat A határkutatás elmúlt évtizedének analitikai „eszköztára", „periódusos táblája" 

A határvidék típusai 
Határfunkciók Alapminőség Tapasztalati 

megnyilvánulás 
Elidegenedett hatái-vidék Elválasztó Hermetikus határ Ultrakemény határ 
Eg)>más-mellett létező 
határvidék 

Szük keresztmetszet 
Korlát 

Áteresztő/porózus határ Keménytől közepes 
határig 

Összefüggő határvidék Nyitott határ Nyitott határ (gyenge 
határ) 

Területi határok 
megszűnése, 
rendszerhatárok maradnak 

Integrált határvidék Transznacionális Határtalan tér Szocio-kulturális 
integráció révén feloldódó 
gyenge határok 

Forrás: Schobben, 2000, 104. után, változtatásokkal 

Bár a táblázat jó összefoglaló szintetizáló áttekintést ad a határfunkciókról és 
minőségekről, talán jobban tükrözné a Martinez által felvázolt potenciális szituációt (integrált 
határvidék) egy üresen hagyott utolsó sor. 

1.3 Határrégiók 

Második fontos és különösen nehéz feladatunk a határrégiók fogalmának 
meghatározása. Megnehezíti az összehasonlító kutatásokkal foglalkozók dolgát a közösen 
kialakított, elfogadott és használt terminológiák hiánya, ami jelentős mértékben a területi 
közigazgatási rendszerek különbségeire vezethető vissza. A határhoz közeli, hasonló 
nagyságú, a határnak tulajdonítható problémákkal, kihívásokkal, lehetőségekkel jellemezhető 
területek sokszor csak egy kis részét alkotják egy-egy nagyobb területi közigazgatási 
egységnek. Amikor számokra, adatokra vagy konkrét gyors akciókra van szükség, politikusok 
és kutatók ritkán tudnak ellenállni a kísértésnek, hogy ne utóbbi egységekhez (mint 
határrégiók) forduljanak „segítségért" érveik alátámasztása érdekében. Jól jellemzi a helyzetet 
az Európai Bizottság gyakorlata, amely az Interreg program forrásaira jogosult területeket a 
NUTSm szinten határozza meg, ugyanakkor egyes elemzéseiben - azok céljától és az adatok 
elérhetőségétől függően - NUTSII szinten definiálja a határrégiókat.9 

Nem kis túlzással, egyes esetekben ezek a többnyire szilárd adminisztratív egységek -
eltekintve a közös határszakasztól - csupán egy valamiben egyeznek: a határon átnyúló 
komparatív perspektíva jól körülhatárolt, megfogható statisztikai alapegységei, amelyekre 
részletes táblázatokkal lehet utalni formás prospektusokban. Természetesen ez a szándékosan 
sarkított nézet nem jelenti azt, hogy a határon átnyúló komparatív regionális statisztikáknak 
ne lenne létjogosultságuk, és ne lennének hasznosak. Ellenkezőleg, hasznos 
háttérinformációul szolgálnak. Ennek ellenére - különösen dolgozatunk esettanulmányaira 
való tekintettel - három szempontra kell felhívnunk a figyelmet: 
• Azokra a tényezőkre, amelyek nem fejezhetők ki számokkal (olyan jellemzők, mint 

például az említett adminisztratív és az ehhez kapcsolódó hatásköri struktúra, vagy 
hatalmi viszonyok, amelyek jelentős - számok által elfedett - aszimmetriát mutathatnak); 

• Arra, hogy a rendelkezésünkre álló számok többnyire regionális átlagok, relatív számok, 
aggregátumok, így azok értelmezésekor jelentős figyelmet kell fordítani a (lakossági és 
vállalkozói, ipari) települési, telephelyi struktúrára (pl. a munka és lakóhely, valamint a 
központ és telephely eltérései); 

3 Lásd például: Impact of Enlargement on Regions Bordering Candidate Countries - Community Action for 
Border Regions (COM (2001) 437 final). 
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® Valamint arra, hogy a harmonizációs törekvések ellenére, sokszor még az Unión belül is 
eltérő definíciókat használnak bizonyos kategóriáknál (például a munkanélküliségnél), így 
az összehasonlíthatóság kérdéses, a következtetések levonása pedig nagy körültekintést 
igényel. 

3. táblázat A NUTS szintek és a nemzeti közigazgatási beosztások (6. verzió -1995)10 

Tagországok NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 
Belgium Gewesten/Régions 3 Provincies/Provinces 11 Arrondissement(en)(s) 43 
Dánia - 1 - 1 Amter 15 
Németország Lander 16 Regierungsbezirke 38 Kreise 445 
Görögország Groups of development 

regions (1) 
4 Development regions 13 Nomoi 51 

Spanyolország Agrupacion de 
comunidades 

autonomas 

7 Comunidades autonomas 
+ Ceuta y Melilla 

17 

1 

Provincias 
+ Ceuta y Melilla 

50 

2 

Franciaország Zeat 
+ DOM 

8 

1 

Régions 
+ DOM 

22 

4 

Départements 
+ DOM 

96 

4 

Írország - 1 - 1 Regional Authority 
Regions 

8 

Olaszország Gruppi di regioni 11 Regioni 20 Provincie 103 
Luxemburg - 1 - 1 - 1 
Hollandia Landsdelen 4 Provineies 12 C.O.R.O.P. - Regio's 40 
Ausztria Gruppén von 

Bundeslandern 
3 Bundeslander 9 Gruppén von Politischen 

Bezirken 
35 

Portugália Continente 
+ Regios autonomas 

1 

2 

Comissaoes de 
coordena?ao regional 
+ Regios autonomas 

5 

2 

Grupos de Concelhos 30 

Finnország Manner-
Suomi/Ahvenanmaa 

2 Suuralueet 6 Maakunnat 19 

Svédország - 1 Riksomrden 8 Ln 24 
Egyesült 
Királyság 

Standard regions 11 Groups of counties (1) 35 Counties/Local authority 
regions 

65 

EU12 71 183 953 
EU15 77 206 1031 

Forrás: http://www.3ris.sai.irc.it/data-dist/search-tools/metadata/adnu dob.htm (2002-03-08) 

A határrégiók „mitológiáját és misztériumát" lerombolni hivatott cikkében Brown és 
Caniels megkísérel ellenérveket szolgáltatni a határrégiókról kialakult „periférikus, szegény 
és fejletlen" sztereotípiával szemben. Teszik ezt olyan NUTSH-es és NUTS III-as régiók 
adataira alapozva, amelyek az Interreg II program keretében közösségi támogatásra jogosult 
területeket tartalmaznak (Brown-Caniels, 1997, 3.). A határrégiók definiálását ők maguk is 
fontos, de összetett kérdésnek tekintik, és elismerik elemzésük ezen a téren megmutatkozó 
hiányosságát. „Miután a legtöbb általános vizsgálat NUTSII szintű adatokra épül, a más (nem 
határ-) régiók okozta zaj miatt nehezebb ezen a szinten megragadni a határrégiók 
jellegzetességeit (a pontosabb képet adó NUTSIII szinttel szemben)" (uo.). A fentiekkel 
összhangban és egy tisztább kép érdekében hangsúlyozzuk, hogy bármely „szégyentelenül 
mennyiségi megközelítés" (uo.) esetén szükség van bizonyos mértékű minőségi 
finomhangolásra' is. 

i0 Természetesen az egyes szintek egységeinek száma átalakítások, reformok (összevonások és szétválások) 
következtében szinte évről évre változik, így az esetleg időközben publikált újabb verziók - főként alsóbb 
szinteken - más számokat mutathatnak 
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A határrégió fogalmával kapcsolatos definíciókat még problematikusabbá teszi a 
nehezen kikerülhető régiókérdés. Ez utóbbi vállalkozásra mégis példa a határvidék, 
határterület (borderland, Grenzgebiet) kifejezés, ami tekinthető egyfajta kísérletnek az, 
adminisztratív asszociációk (többnyire nem tartozik hozzá merev jogi lehatárolás) és a 
régióproblematika megkerülésére is. Ennek folyománya egy rugalmasabban kezelhető és 
következésképpen szélesebb körben alkalmazott meghatározás: „olyan szubnacionális 
területek, amelyek gazdasági és társadalmi életét közvetlenül és jelentősen befolyásolja egy 
nemzetközi határ közelsége" (Hansen, 1977, 1.). Természetesen - olyan határozók 
használatával, mint „közvetlenül" és Jelentősen" - az iménti definíció elég teret hagy szabad 
értelmezéseknek, amelyek estről esetre, a kutatási diszciplína és cél függvényében is 
változhatnak, így nem igazán alkalmas összehasonlító elemzések bázisául. Ezt a 
megközelítést a hátrányos helyzetű határtérségek kapcsán a területfejlesztési törvényben is 
nyomon követhetjük: 

„Azon települések összessége, melyek fejlődését, működését a határhoz való kötődése 
egyoldalúan meghatározza, és kedvezőtlenül befolyásolja." (1996. évi XXI. törvény 5. § s.). 

A törvényi megfogalmazás nem teszi lehetővé az ilyen térségek objektív szempontok 
szerinti, esetleg mérőszámokhoz kapcsolt besorolását, csupán „érezzük", hogy mely térségek 
tartoznak ebbe a kategóriába. Ugyanakkor nem kétséges: nem lenne jobb a helyzet ellenkező 
esetben sem, hisz ha esetleg források kerülnének a látókörbe, bizonyára óriási viták lennének 
a mutatók köréről, azok reprezentativitásáról. 

A határvidék, határ menti terület kifejezések a gyakorlatban általában a határ mindkét 
oldalán tizenöt - bizonyos esetekben akár huszonöt - kilométer széles földrajzi területet 
jelölnek, de az Európa Tanács bizonyos szövegekben adminisztratív vagy gazdasági okok 
alapján, különféle ágazati, funkcionális szempontok szerint elképzelhetőnek tartja a további 
bővítést (Mestre, 1992; Council of Europe, 2000). A határrégiók ilyen - országok, vizsgált 
együttműködési aspektusok, érdekek szerinti - kötetlen definíciója rendkívül szerteágazó 
fogalomhasználathoz és a komparatív vizsgálatok nehézségeihez vezet (katonai szempontból 
a Nyugat-Európai Unióban a határok két oldalán 10 km-re fekvő területeket tekintenek 
határrégiónak, míg a négy tagjelölttel határos Ausztria potenciális problémáira hivatkozva, 
forrásokért lobbyzva 100 km-es sávban jelölte meg az érintett határrégiókat - lásd. 6. fejezet). 

A határrégió definíciók harmadik, pragmatikus irányzata minőségi továbblépést és 
különbséget takar az „egyoldalú" meghatározásokhoz képest, amennyiben határon átnyúló, a 
határokat magukban foglaló értelemben tekint a határrégiókra (gyakran a határon átnyúló 
régió - transborder region - kifejezést használják a különbség egyértelműbb érzékeltetése 
érdekében). 

Ratti (1993a) gazdasági szempontból Gooneratne és Mosselman (1996) területi 
tervezési perspektívából utal a fent említett megközelítésre, a fejlesztés eredményeként (Ratti) 
illetve előfeltételeként (Gooneratne-Mosselman): 
A kérdéses terület szempontjából két megközelítés létezik (Ratti, 1993a, 26.): 
• A határvidék, amely a határ mentén, nemzeti területen húzódik, és így az ország 

centripetális ideájának kifejeződése; 
• A határon átnyúló terület (transbordering area), amely átlépi a politikai határt, és ezáltal a 

(piacgazdaságot jellemző) centrifugális erőket képviseli, 
és később a már más szempontból idézett mondat: 
„nyitott határok esetén a határok mentén működő gazdaság határon átnyúló gazdasággá 
válhat" (Ratti, 1993,49.). 

Gooneratne és Mosselman: „Határokon túl tekintő tervezési erőfeszítéseinkben 
szükségessé válik a határrégiók újradefiniálása oly módon, hogy az magába foglalja, átlépje a 
nemzetközi határt, és így tervezési szempontból önmagukban megálló régióknak lehetne 
tekinteni őket, adminisztratív, nemzeti orientációjú határoktól eltekintve"; 
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majd később: 
„egy határrégió ésszerű fejlesztése az egész régió egységes, láthatatlan regionális 

tervezési egységként való észlelését és elfogadását jelenti" (Gooneratne-Mosselman, 1996, 
137., 138.). 

Az Európai Határrégiók Szövetsége (Association of European Border Regions - AEBR) 
és az Európa Tanács határozottan megkülönbözteti a határrégiót és a határon átnyúló régiót 
(előbbi a Határrégiók és határon átnyúló régiók európai kartájában, már a címben [AEBR, 
1981], utóbbi Az európai helyi és regionális önkormányzatok határon átnyúló együttműködési 
kézikönyvében): 

„A határon átnyúló régió egy a földrajzból, történelemből, ökológiából, etnikai 
csoportokból, gazdasági lehetőségekből stb. származtatható potenciális régió, amelyet 
azonban a határ két oldalán uralkodó államok szuverenitása két részre oszt" (Council of 
Europe, 2000, 9.). 

Ezzel összefüggésben magyarázó kezdeményezésében Maria Lezzi (1992) arra a 
veszélyre hívja fel a figyelmet, hogy hajlamosak vagyunk a régiót természetes, dinamikus 
egységnek, ezáltal valami „felsőbbrendűnek" tekinteni, amely a „gonosz nemzetállam 
mesterséges és merev határaitól szenved". Ezért, és az adatokhoz való hozzáférés nehézsége 
miatt az Unió is a korábban említett - határokat nem magában foglaló -- értelmezést fogadja 
el. Lezzi szerint a határrégiók vizsgálatakor a nemzetállamok vagy az Unió külső határai 
mentén fekvő régiókból kell kiindulni, de szükség van a határ mindkét oldalán meglévő 
régióközi kapcsolatok folyamatos és kiemelt figyelembevételére (Lezzi, 1992, 105.). 

Az, hogy az egyes határrégiók értelmezése, lehatárolása milyen problémát jelent, jól 
mutatja a belga-francia-német-luxemburgi területeken fekvő Saar-Lor-Lux régió példája (1. 
ábra). A húsz éves fennállás és a számos partnerkapcsolat ellenére sem tudtak a felek közös 
definíciót adni, így az együttműködés aktuális szintjétől és tartalmától függ a lehatárolás: 
Saarland-Lotharingia - Luxemburg (A), Regionális Bizottság Saar-Lor-Lux-Trier/Westpfalz 
(B), Interregionális Parlamenti Tanács (C), Interreg II támogatási területek (D), saarbríickeni 
és metzi geográfusok javaslata (E) (Schulz, 1997). 

Az iménti kompromisszumokat, megkötéseket maga mögött hagyva a határ korábban 
tárgyalt definíciójából kiindulva Schmitt-Egner (1998) lépésről lépésre közelít egy általános 
érvényűnek remélt határrégió meghatározáshoz. 

Mielőtt azonban a határrégiók tudományosnak remélt definíciójára térnénk, fontos 
kitérőt tennünk a .régiódefiníciók ingoványos világába. 

1. ábra A Saar-Lor-Lux régió különféle lehatárolásai 

Lakos (millió) 
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1.3.1 Aktív vagy passzív (határ-)régiók (avagy a régió, mint akciótér és aktív szereplő)? 

Kísérletével Schmitt-Egner a társadalomtudományok egy rendkívül vitatott területére 
lépett. A régió a tudósok (geográfusok, történészek, etnológusok, ^ közgazdászok és 
szociológusok) közötti harc tétje, vallja Bourdieu (1985, 8, lásd még Éger, 1997, 2000). 
Schmitt-Egner tudatában van annak, hogy milyen színes jelenség a „régió", és hogy igen 
jelentős mértékben különböznek az egyes politikai megnyilvánulási formák és tudományos 
elméletek ezen a téren, ám ez még nem ad elég okot arra, hogy elálljon egy - a határrégiók 
kaotikus speciális esetére is kiteijesztett - tudományos definíció keresésétől: 

„Régión - akár szubnacionális, transznacionális vagy internacionális kontextusban -
olyan közepes nagyságrendű, közvetítő szerepkörű téregységet értek, amelynek anyagi 
lényegét a territórium képezi" (Schmitt-Egner, 1998, 51). 

A kulcskategóriák levezetése és az érvelés során - a határvidék megközelítés (Ratti, 
Martinez) kritikai elemzésére alapozva - a régió nem csupán akcióterületként, hanem mint a 
történések aktív szereplője is központi szerepet kap („Handlungseinheit" és 
„Handlungsraum"). Schmitt-Egner vállalkozása kihívásként is tekinthető olyan kutatókkal 
szemben, mint Michael Keating, John Loughlin, Malcolm Anderson, akik tudatosan feladják 
a régió fogalom meghatározását. Schmitt-Egner ezzel kapcsolatban egyik lábjegyzetében utal 
az említett kutatók angolszász származására. Érthető a célzás, szem előtt tartva a britek 
hagyományos szkepticizmusát a regionalizmussal szemben. Ezt az érvelést megragadva 
azonban Schmitt-Egner kontextusáról (föderális Németország) sem szabad megfeledkeznünk. 

Bár a Rattit és Martinezt illető kritika a kollektív szereplő negligálása terén relevánsnak 
tűnhet (ugyan a „korlátozott figyelem" megállapítás helyesebb lenne), úgy véljük egy aktív 
egységként fellépő régió ideája nem aratna széleskörű és osztatlan európai sikert. Valóban 
meggondolandó felvetés, hogy vajon az aktív egységként ható régiók esetén, a felszín alatt 
nem találunk-e - végső soron elitet formáló - szuperaktív egyéneket (hivatalvezetők, 
menedzserek, ügynökök, vállalkozók vagy akár regionalista hivatalnokok), esetleg más 
szubregionális szereplőket (önkormányzatok, kamarák, fejlesztési ügynökségek). Itt sem 
elhanyagolható azonban az a szempont, hogy az angolszász Peter Taylor a régiókra - amelyek 
Angliában nem rendelkeznek demokratikus önkormányzatisággal, és létjogosultságuk is 
erősen vitatott kérdés - mint az állam által erősen manipulálható egységekre tekint, szemben 
például a városokkal (Taylor, 2000). 

A régióértelmezések tehát nem csak szakmánként, tudományáganként különböznek, 
hanem az államberendezkedés függvényében földrajzilag is. A területi igazgatási struktúrák 
igen eltérőek az egyes országokban, és ennek megfelelően az esetleg azonos elnevezésű 
területi közigazgatási szintek nem feltétlenül takaiják ugyanazt. A francia jog például 
régiónak olyan decentralizált intézményeket tekint, amelyek általános hatalma a területi 
hatalom-megosztási hierarchiában közvetlenül az állam után következik. A német 
közigazgatási rendszerben azonban a régió mindenképpen egy alsóbb szintet képvisel a 
közigazgatási hierarchiában, a tartomány és kormánykerületek (Regierungsbezirk) utáni 
informális és önkéntes, többnyire városi agglomerációkra szerveződő szintet (pl Aachen 
Régió, Hannover Régió). Ennek a régióértelmezésnek Magyarországon méretben inkább a 
megye felel meg, míg a francia régiófogalom talán jobban illik a hazai régiókra. A magyar 
területfejlesztési törvény két értelmezésben beszél régióról Egyrészt mint tervezési-
statisztikai (nagy) régió, amely „több megye (a főváros) területére kiterjedő, az érintett 
megyék közigazgatási határával határolt, egybefüggő tervezési, illetve statisztikai területi 
egység", másrészt mint fejlesztési régió, amely „egy vagy több megyére (a fővárosra) vagy 
azok meghatározott területére kiterjedő, társadalmi, gazdasági vagy környezeti szempontból 
együtt kezelendő területi egység" 1996. évi XXI. törvény 5. § ea, eb. 

17 



A dolgozat alapfogalmainak értelmezései 

Rövid kitekintésünkből is érzékelhető talán a régió fogalmával kapcsolatos 
bizonytalanság. Ennek ellenére saját határ- és régiódefinícióinak bevezetése után Schmitt-
Egner egyszerűen összefűzi a két szálat: 

„A határrégió egy területi részegység és egy regionális rendszer, kiegészítve a határral 
és annak jellegzetességeivel." 

Ez a több elemből összeállított, levezetett - bár ezek után kissé kurta - meghatározás 
általánosságánál fogva alkalmazhatónak tűnik a határkutatás interdiszciplináris 
kommunikációjának egyik alapegységeként. Ugyanakkor dolgozatunk szempontjából nem 
annyira a határrégiót befolyásoló határjellemzők, hanem éppen a vitatott aktív illetve passzív 
régióértelmezés bizonyul kulcsfontosságúnak, hisz vizsgálatunk homlokterében az 
együttműködés, azok struktúrái és szereplői állnak. 

1.4 Határon átnyúló együttműködés 

A korábbiakhoz hasonlóan a határon átnyúló együttműködés definíciói kapcsán is 
jellemzőek a gyakorlat és a tudomány eltérő munkamódszerei. 

Jens Gabbe, az Európai Határrégiók Szövetségnek igazgatója például az Európai Uniós 
definíciót alkalmazza: 

„az élet minden területére kiterjedő szomszédsági együttműködés határos területek, 
régiók és/vagy helyi (közösségi, kommunális) területi vagy más jellegű szervek között 
határterületeken" (Gabbe, 1997a, 7.). 

A tudomány mostanáig ugyanakkor nem volt képes egy tudományosan helytálló és 
általános definícióval szolgálni (tiszta, logikai ellentmondások nélküli levezetés). 

Mint a határon átnyúló együttműködést magába foglaló kategóriát, a transznacionális 
regionalizmust Schmitt-Egner szomszédos vagy nem szomszédos régiók és szereplőik -
nemzetállamok közvetítése nélküli -- határon átnyúló interakciójaként határozza meg. 
Hangsúlyos az alulról építkező („bottom up") jelleg, így szerinte a regionális bizottságok 
formájában támogató szerepet betöltő államok nem tartoznak ide. Ugyanakkor Schmitt-Egner 
nem utal az Európai Bizottság némely intézményes módszerének - ugyan implicit és vitatott -
felülről lefelé, jobb esetben kívülről (AEBR) közvetített („top down") jellegére. Ráadásul 
maga az AEBR a határon átnyúló együttműködés szereplői körét a helyi önkormányzatoktól a 
kormány- és területfejlesztési bizottságokig terjedő intervallumban értelmezi (AEBR, 1981). 

A transznacionális regionalizmus egy változataként a határon átnyúló együttműködés a 
következőképpen definiálható: 

„transznacionális interakció szomszédos régiók és szereplőik között egy közös élettér 
megőrzése, irányítása és fejlesztése érdekében" (Schmitt-Egner, 1998, 63.). 

Végső soron Schmitt-Egner definíciója némileg ellentmondásos. Egyrészt úgy tűnik, 
szélesíti a meghatározás hatókörét azzal, hogy körültekintően elemzett és definiált 
egységekből tudományos alapossággal (logikus és deduktív módon) építi fel azt, másrészt 
ugyanakkor a határon átnyúló együttműködés fogalmához szorosan hozzárendeli az 
autentikus egységként szereplő régió fogalmát, implicit módon feltételezve ezzel, hogy a 
közepes nagyságrendű, közvetítő szerepkörű téregység szinte nélkülözhetetlen alapeleme a 
határon átnyúló együttműködésnek. Ezen túl meghatározása talán közelebb áll a 'határon 
átnyúló regionális integráció' definíciójához, hisz kinyilvánítottan a közös életteret tekinti a 
határon átnyúló együttműködés definitív tényezőjének és végső céljának. 

„A határrégiók és a határon átnyúló együttműködések nem csupán probléma-megoldási, 
hanem egyben kistérségi integrációs és transznacionális régióépítési folyamatot is jelentenek" 
(uo., 59.). 

Véleményünk szerint nem szükségszerű, hogy a régiók és a közös élettér exkluzív 
alapelemek legyenek egy olyan általános érvényű tudományos definícióban, amely a 
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határkutatások közötti interdiszciplináris kommunikációt hivatott szolgálni. Önkormányzatok, 
vállalkozások, egyetemek, kutatóintézetek, kamarák közötti problémaorientált, régiók 
részvétele nélkül zajló (akár rövid távú) együttműködések szolgálhatnak itt példaként. 
Természetesen nem teljesen független kutatásunk tárgyától az imént felvetett kritika. Mint 
később látni fogjuk éppen az - itt definícióba foglalt - intézményi tehetetlenségi erő, és 
integrációs nyomás az, ami - többek között - gátolhatja a határon átnyúló együttműködést és 
ezen belül is a hálózatok alulról felfelé építkezését, itt talán helytállóbban horizontális 
kialakulását. 

A gyakorlati elemzések számára hasznos, de az elméleti használatra némileg egyszerű 
kategorizálás egy másik példája Perkmann (1997) nevéhez fűződik. Itt az Európai Uniós 
támogatás kötődik túlságosan egyszerűen és determinisztikusán a határon átnyúló 
együttműködéshez, annak ellenére, hogy - mint a későbbiek során látni fogjuk - a határon 
átnyúló együttműködések és az uniós pénzek között bizony elég szoros korreláció 
feltételezhető. Több tényező is menti a szerzőt: bizonyára nem tesz egyenlőséget az EU és 
Európa közé, valamint nem állt szándékában valamiféle implicit definícióalkotás, ráadásul 
egy későbbi publikációjában (1999, 658.) maga Perkmann korrigálta a táblázatot, az „EU 
programtámogatás" dimenziót földrajzi méretre (kicsi/nagy) és a határon átnyúló 
együttműködést határon átnyúló régiókra cserélve. 

4. táblázat Az interregionális és határon átnyúló együttműködések típusai 

EU programtámogatás Van Nincs 
Egybefüggő területek Határon átnyúló együttműködés 

(például eurégiók, eurorégiók) 
Munkaközösségek (Alpok Adria, 
Atlanti ív) 

Nem egybefüggő területek Interregionális együttműködés (pl. 
Európa négy motorja) 

Regionális csúcs szövetségek 
(AEBR, Európai Önkormányzatok 
Tanácsa) 

Forrás: Perkmann után, 1997, 9. 

Ha kifejezetten a szavak jelentéstartalmát tekintjük, akkor Denters (et al, 1998) 
kategorizálása (2. ábra) tűnik a leglogikusabbnak. 

2. ábra A határon átnyúló együttműködés lehetséges formái 
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A holland szerzők tehát az, államokon belüli, különféle közigazgatási határokon (megye, 
régió, település) átívelő, a központi kormányzatok és nem szomszédos regionális és helyi 
szereplők együttműködését is a határon átnyúló együttműködés általános kategóriájába 
sorolják. Dolgozatunk tárgyát ezek szerint a nemzetközi, decentralizált, interregionális és 
interlokális, határ menti szereplőkkel zajló határon átnyúló együttműködések képezik. A 
logikus szemantikai kategorizáláson túl a tapasztalataink azt mutatják, hogy a határon átnyúló 
együttműködés a gyakorlatban helyi, regionális és határ mentén tevékenykedő szereplők 
közötti határokon átívelő együttműködést jelent. Félreértés ne essék, ez nem zárja ki 
regionális szintre dekoncentrált állami szervek részvételét, és kezdeményező szerepét az 
együttműködésben (pl. különféle regionális bizottságok, lásd 4.1 fejezet, 16. táblázat Az 
eurorégiók helye az európai határon átnyúló együttműködési hierarchiában és 6. fejezet). 

Cappellin meghatározása ugyan kinyilvánítottan a határrégiók együttműködéséről és 
nem általában a határon átnyúló együttműködéséről szól, így nem feltétlenül illik a sorba, 
azonban a későbbiek szempontjából mégis tanulságos, szerinte ugyanis a határrégiók közötti 
együttműködés három különböző cél elérését jelenti: 

• A régiók közötti korlátok leépítését és a kétoldalú problémák és konfliktusok feloldását; 
• közvetítő, kapu szerepet a két ország kapcsolatában; 
• egy olyan átfogó transznacionális régió megjelenítését, amely képes felvenni a 
nemzetközi versenyt más európai mezo-régiókkal (Cappellin, 1993,11.) 

Cappellin az adminisztratív és történelmi (identitás)régiók mellett a mezo-régiókon 
olyan új fejlődési trendet képviselő régiókat ért, amelyek városcentrumok hálózati 
kapcsolataira, és bizonyos mértékig szintén a közös identitásra, kölcsönös bizalomra és az 
összetartozás érzésére épülnek (Cappellin, 1993, 2.). 

A vitatott fogalmat illetően Scott meghatározását tartjuk a leginkább általánosnak és 
elfogadhatónak. Ezek szerint a határon átnyúló regionalizmus (transborder regionalism) a 
változó globális gazdasági és politikai környezet hatására kialakuló „olyan térben integrált 
politikai együttműködési és probléma-megoldási forma, amely átlépi a nemzet-orientált 
közigazgatási gyakorlatot, és egyfajta nemzeti határokon átnyúló összetartozás érzést, 
összefüggéseket és közös érdekeket próbál ki-, vagy újraalakítani" (Scott, 1999b 1., 2000). 
Scott definícióján túl Cappellin meghatározásában is megjelenik a határon átnyúló 
összetartozás érzés, identitás kialakítása a határon átnyúló együttműködések (egyik) céljaként, 
mégsem tekintjük a határon átnyúló együttműködés alapelemének a térbeli integráltság 
feltételét és az összetartozás érzés célját. Ennek ellenére Scott meghatározása mind a határ 
szélesebb értelmű, intézményi definícióját, mind a területi szinttől független határon átnyúló 
együttműködés értelmezését magába foglalja, ezért disszertációnk tekintetében rendkívül 
értékesnek tartjuk. 

A partnerség elve alapvető, hisz a határon átnyúló együttműködés „filozófiája" 
tulajdonképpen abban rejlik, hogy a határ menti területek és szereplőik már a kezdetektől 
fogva együttműködnek a fejlesztési programok kialakításában, a célok prioritások 
kijelölésében, és nem külön utakon járva tervezik, alakítják azokat az utólagos egyeztetés 
sikerében bízva (AEBR, 1995). Kérdés, hogy ez mennyiben vezet határokon átnyúló 
összetartozás érzéshez, esetleg közös identitás kialakulásához. Annyi bizonyos, hogy a 
hatékony határon átnyúló együttműködésnek alapfeltétele, hogy abban a határ ..mindkét 
oldalán a közszolgálati- és privátszféra releváns képviselői egymással folyamatosan 
kapcsolatban legyenek. A határ menti gazdasági együttműködésekről szólva Horváth Gyula 
(1992) hangsúlyozza, hogy valamennyi termelési jellegű kooperáció valamilyen mértékben 
közös beruházásokat igényel, így szükségképpen fejlesztési célzatú. Ekkor azonban a térség 
gazdálkodó szervezeteinek teljesítőképessége és a regionális adottságok figyelembevétele 
mellett a kooperáció nagymértékben függ a központi és helyi-területi irányító szervek 
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területfejlesztési politikájától.11 Úgyszintén elengedhetetlen az államigazgatás hierarchikus 
felépítésében a különböző területi szintek közötti párbeszéd. Úgy tűnik tehát, hogy a sikeres 
határon átnyúló együttműködés egyik garanciáját jelentik a résztvevők széles spektrumával 
működő hálózatok, és a határtérségek gazdasági fejlődése szorosan összefügg a gazdasági 
egységek közigazgatási kapcsolatrendszerével, „beágyazottságával". 

1.5 Hálózatok; a globalizmus egyik hódító háttér paradigmája vagy egy 
korlátozottan alkalmazható stratégiai eszköz? 

Ha a „határok és a határrégióA" fogalmainak definiálásakor nehézségekkel 
küszködtünk, akkor bizony hasonló problémákkal kell számolnunk dolgozatunk második 
központi kategóriájával, a hálózatokkal kapcsolatban is. Ha elfogadjuk azt, hogy a határok 
kérdése földrajzilag - az amerikai-mexikói határ mellett - leginkább Európában, 
tudományágak tekintetében (a már említett áttörés ellenére) pedig elsősorban a térhez kötődő 
diszciplínákban áll a figyelem középpontjában, akkor azt mondhatjuk, hogy a „hálózat" mind 
földrajzilag mind a tudományágak szempontjából szélesebb körben, szinte globális szinten 
használt, kutatott kategória. 

Definíciókban itt sincs hiány, ám ezek sokszor eleve szűkített alkalmazási kör (politika, 
infrastruktúra, gazdaság, területi tervezés) igényeit szolgálják. Egy - a Schmitt Egner által 
szorgalmazott - általános érvényű meghatározást hálózatok tekintetében véleményünk szerint 
Kamann ad: 

„csomópontok közötti eszközök konfigurációja, amely lehetővé teszi az egységek 
számára a csomópontok közötti interakciót" 

ahol 
„eszköz = kapcsolat, kapocs, összefüggés, viszony, lehetőség; 
csomópont = egy eszköz származásának és/vagy érkezésének helye; 
egység = csomópontok között közvetítő áru, konténer, szolgáltatás, információ, 

befolyás, hatalom, ellenőrzés; közvetítés/interakció például: egy eszköz használatával elmenni 
egyik csomópontból a másikba (többibe), csomópontok közötti együttműködés (in)formális 
találkozók révén." (Kamann, 1993, 66.) 

A fenti meghatározások meglehetősen általánosak és technokratikusnak tűnhetnek, ezért 
egy kevésbé semleges, társadalmi orientáltságú - és nem utolsó sorban egyszerűbb -
meghatározást is bemutatunk: 

A hálózatok kölcsönösségre alapuló, több oldaltól támogatott, előnyös akciókban 
résztvevő személyek és/vagy szervezetek közötti kölcsönös kapcsolódások (interrelációk) 
struktúrája (Powell, Soeters, 1993 utalásában). 

A következőkben, a dolgozatban szereplő tematikus hálózatok jellemzőinek rövid 
bemutatására szorítkozunk. 

1.5.1 Hálózatok a gazdaságban 

A 70-es évektől megnövekedett technológiai és piaci komplexitás, a fokozódó 
bizonytalanság egyre szélesebb körben tette elfogadottá a piacok és hierarchiák közötti 
átmeneti gazdaságszervezési stratégiát, a hálózatokat („make or buy" - „termeljük, vagy 
vegyük" - helyett „make together" - „termeljünk együtt"; a termelési rendszerek vertikális 
integrációja vagy vertikális dezintegrációja helyett kvázi-vertikális integráció, Capello, 1996). 

11 Horváth a határ menti gazdasági együttműködés alatt olyan gazdasági kapcsolatrendszert ért, amely a határ 
menti térségekben elhelyezkedő gazdálkodó szervezetek kereskedelmi jellegű és annál magasabb szintű, 
összetettebb kooperációs kapcsolatait foglalja magában (Horváth, 1992). 
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A hálózat a tranzakciós költség elmélet (Coase, Williamson) egyik központi kategóriájává 
vált, hisz a hálózatok - állandóan változtatva határaikat - képesek minimalizálni a tranzakciós 
költségeket a piac és a hierarchia arányának szisztematikus optimalizálásával (Kocsis, 1999; 
lásd még Ratti, 1993a).12 A hálózatokat többnyire a gazdasági rugalmasság és dinamizmus 
indikátorainak tekintik. A hálózati struktúrák arra a feltételezésre alapulnak, hogy a források 
és energia megosztása, „közösbe olvasztása" minden résztvevő számára előnyös lesz. 
Alapvető a partnerek közötti bizalom és kommunikációs készség. 

A hálózatok mikroökonómiai jellemzői (Cappellin, 1997; lásd még más 
megközelítésekben Eser, 1997; Fürst, 1994; Grabher, 1993; Kamann, 1993; Houtum, 1998): 

1. Dinamizmus. A hálózatok nagyfokú rugalmasságot mutatnak a strukturális változások 
vonatkozásában. A hálózati struktúrák a hierarchikus felépítésű nagyvállalatoknál 
könnyebben igazodnak a partnerek belső igényeihez, és a külső környezet 
lehetőségeihez, fenyegetéseihez. A szervezeti változások kisebb „kiigazítási 
költségekkel" j árnak. 

2. Közös célok, beruházás, irányítás. A tekintély és a verseny helyett a hálózatok belső 
struktúrája a konszenzusos irányítás és a közös identitás koncepciójára alapul. 
Nagyobb a döntéshozatal autonómiája, mint a nagy cégeknél, bár jellemzően szükség 
van egy vezető, irányító, koordinációs funkciót betöltő szereplőre.13 Kulcskategóriák a 
munkamegosztás, a vertikális termelési folyamat különféle fázisokra bontása és a 
specializáció gazdaságosságának kihasználása. A komplementer kapcsolatok és 
forrásmegosztás előnyeinek hasznosítása a céljuk. 

3. Külső nyitottság és térbeli szóródás. A hálózati szervezeti modellnek földrajzi térben 
decentralizált szerveződés felel meg, így a hálózatok nagyobb nyitottságot mutatnak a 
külső környezettel szemben, mint a hierarchikus szerveződések. A hálózati szervezeti 
modellt nyitottsága alkalmassá teszi az innováció terjesztésére, valamint az egyes 
régiók és helyi termelési rendszerek közötti pozitív és negatív extemáliákkal 
kapcsolatos lehetőségek kihasználására, problémák kezelésére. 

4. Igazgatási (irányítási) struktúrák és infrastruktúrák. A hálózat nem csupán partnerek 
és cégek közötti kapcsolatok készlete, hanem olyan specifikus struktúrák halmaza, 
amelyeknek feladata meglehetősen formalizált módon menedzselni a cégek közötti 
szoros kapcsolatokat. Ezek lehetnek immateriális jellegűek, mint szervezeti rutinok, 
vagy materiálisak, mint a logisztikában, technológiában, pénzügyekben specializált 
közvetítők, szolgáltatások, amelyek kizárólag a szóban forgó hálózat tagjaiért 
működnek. Ezek a szolgáltatások biztosítják azt, hogy a hálózat egyes cégei 
egyenlően részesedjenek az előnyökből, ami többnyire a nagy cégek kiváltsága a 
méretgazdaságosság, vagy hálózati gazdaságosság miatt, miközben - a piacokra 
jellemző módon - megőrzik a cégek között az autonómia bizonyos formáját. 

Grabher (1993) a hálózatok társadalmi és történelmi beágyazottságára 
(„embeddedness") hívja fel a figyelmet (lásd még: Geenhuizen et aí. 1996). Ezek szerint 
tisztán gazdasági szempontból vizsgálódva a gazdasági tevékenységek és eredmények 

12 Meg kell jegyeznünk persze, hogy nincs kialakult konszenzus arról, hogy a hálózatok valóban új irányítási 
formát jelentenek-e. A tudósok egy része (pl. Williamson) szerint egy hibrid formáról van szó valahol a két 
ellentétes végpont (piac, hierarchia) közötti szakaszon. Mások (így Powell) ugyanakkor egy minőségileg teljesen 
elkülönülő struktúra típust analizálnak, amelyet ugyan a másik két irányítási forma jellemzőinek kombinációja 
határoz meg. Egy harmadik nézet (Benz) pedig a politikai hálózatok hierarchiákat kiegészítő jellegét 
hangsúlyozza a helyettesítővel szemben (Börzei, 1997). 
13 Kamann (1993) és Grabher (1993) ezzel kapcsolatban arra hívja fel a figyelmet, hogy a kölcsönösség nem 
azonos a szimmetriával. Egy hálózatban bármelyik reláció konfliktusforrás lehet. A hatalom szükséges 
alkotóeleme az összefüggések kihasználhatóságának. A hálózat tehát nem tekinthető az "egyenlők békés, 
.demokratikus szigetének". 
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egyrészt a szereplők kétoldalú kapcsolataitól, és általában a kapcsolathálózatok általános 
struktúrájától, másrészt a résztvevők korábbi viszonyrendszereitől függenek (dolgozatunk 
esettanulmányaiban többek között ezt a kétdimenziós beágyazottságot kívánjuk szemléltetni, 
amellett, hogy a határon átnyúló együttműködések aktuális intézményi kérdéseit vizsgáljuk.) 

A fenti jellemzők érvényesülése tehát többek között nagymértékben függ attól, hogy a 
hálózatok milyen körülmények között, milyen fázisokon keresztül alakulnak ki. A legtöbb 
szerző ezért fontosnak tartja a hálózatok fejlődési fázisainak kategorizálását. Soeters (1993, 
644-645) két megközelítést tárgyal. Az egyik szerint tartalmi szempontból a fejlődés zéró, 
expresszív, kognitív, termelési/elosztási és integrációs szakaszokra osztható. 

A zéró fázisban ismeri fel, és tálja a többiek elé egy vagy több résztvevő a közös 
érdekeltséget és az összefüggéseket. A hálózatépítés expresszív szakaszát a kölcsönős 
elismerés, bizalom és a közös érdek kinyilvánítása jelenti. Szervezetek közötti 
megállapodások születnek, ünnepélyes találkozókat rendeznek. A kognitív fázisban már 
ötletek és információk cseréje zajlik, és csak ezután következik a javak közös termelése és 
elosztása. Az utolsó, integrációs fázisban a befolyás, hatalom, források és kompetenciák le-
vagy újraosztása történik. Itt már a szervezetek lemondanak identitásukról egy új szervezet 
létrehozása érdekében. 

A második megközelítés a struktúrák három szintje kőzött vizsgálja a kapcsolatok 
kialakulását, fejlődését: ezek az infrastruktúra, szociostruktúra, szuperstruktúra. Az 
infrastruktúra a hálózat szervezeteinek gazdasági bázisára utal (pl. gazdasági erőforrás-
függőség vállalkozó és alvállalkozó között). Ezek a gazdasági „alapinfrastruktúrák" 
szerződéses kapcsolatok, bizottsági összefonódások, alkalmazotti cserekapcsolatok, 
szövetségek alkotta „társadalmi" struktúrákba (szociostruktúrákba) olvadnak, amelyek 
ösztönzőleg, stabilizálóan hatnak vissza. A. szervezetek közötti interakciókból közös 
társadalmi interpretációk, hiedelmek, legitimációk alkotta szuperstruktúrák jönnek létre, 
amelyek segítik a problémák értelmezését, és megoldásokat generálnak. Az eredetileg eltérő 
szervezeti kultúrák ellenére az egyenrangúnak tekintett felek közötti, érdekeltségre alapuló 
rendszeres kapcsolatok intézményi megállapodásokkal támogatva kialakíthatják a közösség 
érzetét. Nem feltétlenül a kulturális különbségeknek kell tehát csőkkenniük, hanem az ezzel 
kapcsolatos tájékozatlanságnak, érdektelenségnek, vallja Soeters (1993, 645). A hálózatokban 
tehát a kulcsszereplők interpretációs és értékmintáinak befolyásolása sokkal nagyobb szerepet 
játszik, mint az intézményesültebb struktúráknál, vagy piaci relációkban. Az álláspontok, 
jelentéstartalmak közeledése csökkenti a partnerkapcsolatok tranzakciós költségeit, az új 
ötletek, nézőpontok elősegíthetik az innováció terjedését. A kialakuló hálózati kultúra így 
egyfajta közös tanulást is lehetővé tesz (Fürst, 1994,186.; Eser, 1997). 

Ez a hálózati tanulás elvileg könnyebben működhet a látszólag függetlenebb és kevésbé 
beágyazott gazdasági hálózatok esetében, mint a politikai hálózatoknál. 

1.5.2 Politikai hálózatok 

A hálózati szervezeti forma egy idő után a közigazgatásban is egyre nagyobb szerephez 
jutott, jut. Az elmúlt évtizedekben nőtt a közszféra külső (magánforrás-) függősége. Egyrészt 
tehát az irányítási struktúra az erőfoitások mozgósítását célozza olyan helyzetekben, amikor a 
feladatellátáshoz és fejlesztésekhez szükséges források a kőz- és magánszereplők között 
széles körben oszlanak meg (Börzei, 1997, 3.). Másrészt a fokozódó környezeti 
bizonytalanság és a társadalmi alrendszerek növekvő nemzetközi, ágazati és funkcionális 
átfedései mellett a politikai hálózatoknak fontos előnyei vannak a hagyományos igazgatási 
formákkal szemben, hisz a dereguláció és a privatizáció sok esetben piaci kudarchoz vezetett, 
a hierarchikus koordináció pedig ugyancsak egyre többször bizonyult alkalmatlannak. 
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A politikai hálózatok egymástól függő (interdependent) szereplők társadalmi 
kapcsolatainak többé-kevésbé stabil formációja, amelyek (szakma-)politikai problémák vagy 
programok körül szerveződnek (Kickert et al, 1997, 6.).14 Itt is alapkritérium a bizalom, a 
közös célok, a rendszeres kapcsolattartás, valamint a szereplők egyetértésével meghozott 
szabályokra épülő játékszerű interakciók (Rhodes, 1997). A hálózatok, mint szervezett 
tanulási folyamatok, a meglévő, már megszilárdult szervezeti struktúrákra is hatnak. A 
közigazgatás szakemberei sokszor a hálózatokon keresztül tudják hatékonyan artikulálni 
érdekeiket, hisz anyaintézményeik ágazati irányultságú napi munkájában erre alig van 
esélyük. A hálózatok így elsősorban a szakemberek (szakma-) politikai befolyását erősítik 
(Fürst, 1994), de ez nem jelenti azt, hogy a politikai hálózatokat csupán a "harmadik" fél 
befolyásolásának eszközeként, egyfajta "lobbyinfrastruktúraként" definiáljuk. A politikai 
hálózatokban a témák heterogenitása lehetővé teszi, hogy a különféle érdekeket több 
résztvevő számára is előnyösen lehessen összekapcsolni, növelve ezáltal a sikeres 
együttműködés lehetőségét. Egyetlen dimenzió mentén és rövid távú szemlélettel ugyanis a 
konszenzus kényszer sokszor „paralízishez" vezet (Martin, Denters et al, 1998 utalásában). 

A gazdasági és politikai hálózatokat nem elsősorban szereplőikben (bár abban is), 
hanem céljukban, témastruktúrájukban és beágyazottságukban különbőznek. A különbséget a 
fejlődési fázisok egy harmadik, általánosabb érvényű interpretációja is érzékelteti (Rodemann, 
1997), amely azonban inkább a korábbi fejlődési kategorizálások egyfajta folytatásának 
tekinthető, ráadásul átvezet bennünket a hálózati stratégia problémáinak tárgyalásához: 

A motivációs hálózat jellemzői: laza, horizontális és informális kapcsolat a résztvevők 
között. Alapvető a kölcsönös bizalom és az önérdekek visszaszorítása, a kommunikáció és az 
állandó konszenzuskeresés. Hátránya a külső környezet, valamint a belső érdekek változásai 
miatti labilitás. 

Politikai hálózat: itt már megfigyelhető az intézményi környezetbe való bizonyos 
mértékű beépülés (szabályrendszerek, politikai ösztönzés). Jellemző az új együttműködési 
formák, probléma-megoldási metódusok kezdeményezése, egyfajta tanulási képesség. A 
külső, intézményi keretfeltételek, pénzügyi, politikai ösztönzők megjelenése miatt a 
személyes érintettség, motiváltság csökken. 

Az intézményi hálózat esetében már formális szabályrendszer és hierarchia alakul ki, 
megtörténik a hatáskörök, eszközök felosztása, nő a döntések legitimációja és az 
ellenőrizhetőség, csökkennek a „tranzakciós költségek". Ugyanakkor a motiváció tovább 
csökken, a személyes kezdeményezések visszaszorulnak, általában kiváró álláspont 
érvényesül. Csökken a hálózat mindenkori elhagyásának lehetősége, így a kényszerből és nem 
érzelmileg kötődő számára a konszenzuskeresés már kevésbé fontos (Rodemann, 1997). 

Akár gazdasági, akár politikai hálózatokról beszélünk, fontos térbeli következményei 
vannak a hálózati szervezeti modellnek, stratégiának, hisz felértékeli 

e a fizikai infrastruktúrát, legyen az hagyományos, vagy újszerű; 
• a „puha" infrastruktúrának tekinthető üzleti szolgáltatásokat; 
® a városi centrumokat, amelyek a régió külső kapcsolataiban csomóponti, vagy kapu 

szerepet töltenek be, valamint 
• a területi szereplők (régiók), a kormányzat és az EU közötti egyeztetés, valamint a 

rugalmas régióközi koordináció szükségességét, divatosabban fogalmazva a vertikális 
és horizontális partnerséget. 

14 Meg kell jegyeznünk, hogy Rhodes a politikai hálózatokon egy általánosabb fogalmat ért, amelynek többféle 
megnyilvánulási formája van a szereplők jellege, integrációja és a köztük lévő forrásmegoszlás alapján. Ezek a 
típusok egy intervallumon helyezkednek el, melynek egyik végpontján az erősen integrált, közös értékeken 
alapuló és tartós politikai közösségek, a másikon laza, sokszereplős és bizonytalan, csekély konszenzussal 
jellemezhető témahálózatok (issue networks) helyezkednek el. Közbenső típusok: szakmai, szakértői hálózatok, 
irányítási szintek közötti (intergovernmental.) hálózatok és termelői hál&aíok (Börzei, 1997; Thielemann, 1998). 
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Nem véletlen tehát, hogy a hálózati megoldások egyre nagyobb helyet követeltek 
maguknak a regionális gazdaságtanban és általában a területi tudományokban. 

1.5.3 A hálózatok korlátai, a hálózatépítés problémái 

Az irodalom jelentős részében a hálózati modell előnyeinek felsorolásán túl azonban 
kevés hangsúly helyeződik a hálózatokkal, hálózatépítéssel kapcsolatos problémákra. Mintha 
egyfajta univerzális csodaszerrel lenne dolgunk, amely mind a piac, mind a hierarchia pozitív 
tulajdonságait ötvözi, a negatívokat pedig kiküszöböli. A fejlődési fázisok tárgyalásakor, 
ugyanakkor már közvetve utaltunk bizonyos nehézségekre. 

A hálózatok természetéből fakad egyfajta tehetetlenségi erő (inercia): ha egyszer 
létrehozták, létezik bizonyos ellenállás új (ismeretlen) szereplők bevonásával szemben. A 
belépési korlátok intézményesültebb struktúrákat, nagyobb hierarchiát eredményezhetnek a 
hálózaton belül, statikussá teheti a hálózatokat, egyfajta „szklerózis multiplexet" okozva 
(Houtum, 1998; Geenhuizen et al, 1996; Rodemann, 1997). A nyitottság és a redundáns 
kapcsolatok biztosítják az alkalmazkodóképességet a váratlan szituációkban, lehetővé teszik 
az innovatív megoldásokat, vagy azok átvételét, közvetítését. Grabher épp ezek hiányában 
látta a Ruhr vidék válságának legfőbb okát: „Az erősen beágyazott regionális hálózatok 
alattomosan alakultak át összefűző kapcsokból elvakító kötelékekké" (Grabher, 1993, 24). 
Rodemann szerint a megoldás a kvázi intézményesülés lehetne, miszerint az intézményi 
kereteket a minimumon - végrehajtási és menedzsment szabályok - kellene tartani. 

A dinamizmus és innovativitás érdekében folyamatosan biztosított nyitottságnak 
azonban hátrányai is lehetnek. Eltérő fejlettségű gazdasági partnerek esetében ugyanis a 
fejlettebb szereplő kihasználhatja a fejletlenebb, elosztási hálózatát, marketing potenciálját, 
aláásva ezáltal a kevésbé fejlett régió termékfejlesztési és marketing kapacitásait. A fejlettebb 
régiókban ugyanakkor munkahelyek megszűnésétől tartanak a fejletlenebb területek 
telephelyi előnyei következményeként (Cooke-Morgan, 1993 - lásd még Gendarme elméleti 
nézeteit a következő, 2.2.1 fejezetben.). A fenti aggodalom kevésbé nyilvánvaló módon 
területi közszereplőkre is érvényes lehet: hol van az a határ a határon átnyúló -
közintézmények közötti - hálózatépítésben, amikor az információ és tapasztalatáramlás (jó 
esetben csere) még minden résztvevőnek előnyös (periférikus helyzetet oldó), és nem 
veszélyezteti a régiók versenyében Brüsszelben és a vállalkozók, befektetők turisták, lakosok 
előtt elérni remélt pozíciót. 

A hálózatok tehát az együttműködés és rivalizálás hibridjei (Soeters, 1993). A hálózati 
struktúra így meglehetősen bizonytalan. A bizonytalanság származhat belülről - a bizalom 
könnyen meginoghat - és kívülről is - a környezet változása miatt (Fürst, 1994, Rodemann, 
1997). A hálózaton belüli és azon kívüli hatalomért folytatott harc klikkekhez, árulásokhoz, 
összeesküvésekhez vezethet. Kamann a mai világ üzleti életével kapcsolatban már egyenesen 
királyok, nemesek, jobbágyok középkori világára asszociál (Kamann, 1993, 92.). A hálózatok 
előnyös tulajdonságai mellett tehát fennáll annak a veszélye is, hogy a függés és függetlenség 
helyes arányát egyensúlyozni hivatott hálózatok a középkori uralkodó rétegek sötétebb 
vonásait is magukkal hozzák. 

A legtöbb kritikus a hálózatok kapcsán ugyanis azok ellenőrzésének hiányosságait, 
legitimitási problémáit, demokráciadeficitjét emlegeti. Bizonyos esetekben a más szinteken 
választott politikusok részvétele egyfajta demokratizáló tényezőként hat. Ezen túl 
természetesen folyamatosan napirenden van a hálózatok transzparenciájának, 
ellenőrizhetőségének kérdése polgárok aktívabb bevonásával, erőteljesebb 
marketingpolitikával, alaposabb tájékoztatással (Weimar, 2001, október), de bizonyos 
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fórumokon a sokévi tapasztalat és szakértelem is szóba került legitimációs tényezőként 
(Hannover, 2001, április).15 

A politikusok részvétele ugyanakkor a politikai hálózatok egyik potenciális gyengeségét 
is jelentheti. A szakmapolitikai hálózatok tevékenységét, eredményességét a gazdasági 
hálózatokénál nagyobb mértékben befolyásolhatja a (párt)politikai élet ciklikussága (és ez a 
bizonytalansági tényező nem csupán a frissen megszilárdult kelet-európai demokráciákra 
jellemző). Ha tehát a gazdasági hálózatoknál a gyakori egydimenziós jelleg és a rövid távú 
gondolkodás vetődött fel tehetetlenséget növelő problémaként, akkor a politikai hálózatoknál 
többdimenziós pártpolitika és választások által is befolyásolt paktumok kialakulása, a túlzott 
beágyazottság j el entheti a dinamikus, nyitott j elleg torzulását. 

A politikai, intézményi hálózatok esetében mindenképpen számolni kell valamilyen 
magasabb rendűnek ítélt érték, norma befolyásoló szerepével (pl. a választók érdekei). 
Szűkebb vizsgálati tudományterületünk, a területfejlesztés, területi tervezés szempontjából 
egy német szerző fogalmazza meg legjobban ezt a korlátozottságot (ugyan csak a bajor 
területfejlesztési, rendezési politika vonatkozásában): 

„A hálózatosodás és az együttműködés egyértelműen általános érvényű elvek, amelyek 
egyre jelentősebb szerepet játszanak a hatékonyság növelésében, de alapelvként a gazdasági, 
társadalmi élet és az államirányítás területén is. A területi tervezésben is egyre inkább 
központi szerepet fognak játszani, kell játszaniuk." 

Ennek ellenére „az azonos életfeltételek biztosításának vezérelve a hálózatosodás és 
együttműködés elve fölé rendelendők..." (Goppel, 1994, 102.). 

Léteznek persze a felülről megszabott értékrendeknél kevésbé elvont kényszerek. A 
hálózatok és a létező (anya-)intézményi struktúrák viszonya általában feszültségekkel terhelt. 
A hálózatépítés ugyanis különösen az intézményi felelősség és figyelem határai mentén zajlik. 
Ebben a kétélű diplomáciában a szereplők egyszerre próbálják meg figyelembe venni, és ha 
lehet befolyásolni a többi szereplő várt reakciót mind otthon, mind a hálózatban. Ez az 
intézményi határok paradoxona (border institution paradox) (Benz, Eser, 1997, utalásában). 

A legitimációs paradoxon szerint a hálózatok csak a résztvevő felek, érdekcsoportok 
érdekeit tükrözik. így a meglévő intézményeknek képviselniük kell azokat az érdekeket, 
amelyeket nem vettek figyelembe a hálózati megoldásban. Ráadásul a demokratikus 
döntéshozás intézményi keretei sem hagyhatók figyelmen kívül, annak ellenére, hogy a 
konszenzus elérése könnyebb lehet a hálózatokon belül (uo.). 

Láthatjuk tehát, hogy a hálózatok (főként közintézmények részvételével működő 
szakmapolitikai hálózatok) egyik legfőbb problémája a legitimáció és a demokratikus kontroll 
hiánya. Léteznek ugyanakkor egyéb problémák. 

A hálózatok, állandó határvonal nélküli nyílt struktúrák, önfenntartó mechanizmusok, 
amelyek sokkal inkább funkcióik révén vagy a kommunikáció révén definiálhatók, mintsem 
területükkel vagy határaikkal (Strassoldo idézi Éger, 2000). Mindezek következtében a 
hálózati szervezeti formát nem könnyű és nem is költségmentes, ám annál időigényesebb 
menedzselni (Cooke-Morgan, 1993; Grabher, 1993; 5. táblázat), és ez a probléma 
hatványozottan jelentkezhet a több dimenzió mentén szerveződő politikai hálózatok esetében, 
vagy olyan szereplőknél, amelyek több hálózatban kívánnak egyszerre részt venni. A 
bizonytalan jövő miatt fontos a redundáns kapcsolatok fenntartása, és az egyedi függőségi 
viszonyok elkerülése, ugyanakkor a koordinációs költségek határt szabnak a kapcsolatok és a 
résztvevő szereplők számának (Klekért et al, 1997). A túl nagy kapcsolati redundancia magas 

15 Német területfejlesztési Workshop Weimarban (2001) 
(http://www.zukunftsregionen.de/ergebnisse/fachveranstaltung l.htm -2002-02-11); 
Hannover EuroConference "Regional Governance" (New modes of self-government in the EC) 2001. április 
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költségek mellett hálózati dezintegrációhoz is vezethet, hisz óhatatlanul csorbul a 
célorientáció (Keller-Stamm, 1997). Egyáltalán nem könnyű tehát megtalálni a 
kapcsolathálózati optimumot, amikor a redundáns, laza kapcsolatok még a gyorsan változó 
környezethez való rugalmas igazodást biztosítják, és nem mennek át hosszabb távon nehezen 
menedzselhető és kezelhető, pénzügyileg pazarló kapcsolati opportunizmusba mennyiségi, 
vagy éppen merev hierarchiákba minőségi szempontból. 

5. táblázat Hálózatokon belüli és hálózatok közötti interakciós költségeket generáló tényezők, 
változási potenciáljuk szerint csoportosítva 

Gyors Nagyon lassú 
Technikai-
logisztikai 

Politikai-
adminisztratív 

Gazdasági-
strukturális 

Kulturális-
történelmi 

Földrajzi és 
biológiai 

Termelési és 
szállítási költségek 

Áruk és 
szolgáltatások 

nemzeti / regionális 
szabályai 

Gazdasági fejlettség 
színvonala / a 

kereslet összetétele 

Nyelv Fizikai távolság 

Személyszállítási 
költségek 

Vámok, adók stb. Gazdasági struktúra Vallás Földrajzi távolságok 
(pl. folyók) 

Tőke és 
tőketranszfer 

költségek 

Tarifazónák Képzettségi szint Mentalitás Időzónák 

Információ és 
információtranszfer 

költsége 

Az infrastruktúra 
fejlettsége és 

kompatibilitása 

Etnicitás Emberi biológia 

Népsűrűség 
Hatalmi struktúra és 

tulajdonjogok 
Forrás: Westlund, 1999, 4. 

A hálózatok kapcsán felsorolt problémák természetesen esetről esetre, szereplőről 
szereplőre más-más súllyal jelentkezhetnek, de semmiképpen sem elhanyagolhatóak. Ezt 
sokan látják, ezért felvetődik a külső ösztönzés, valamint a független hálózati management 
szerepe mind a gazdasági, mind a politikai hálózatok kapcsán. Ugyanakkor „a gazdasági 
hálózatépítést (innovatív regionális miliőben)... nem ösztönözhetik kívülálló felek. Élénkíteni 
lehet ugyan, de lényegében spontán módon, a már meglévő társadalmi hálózatokra 
alapozódik, amelyek létrehozzák és megerősítik a miliőt ott, ahol magas szintű a kölcsönös 
bizalom és reciprocitás." (Hansen, 1992, 101-102.). 

A politikai hálózatoknál sincs ez másképp. Fürst az észak-rajna-vesztfáliai, hálózatként 
működő regionális konferenciák kapcsán (lásd még 5. fejezet) odáig megy, hogy „ha hiányzik 
a társadalmi-érzelmi kötődés, akkor az ilyen hálózati struktúrák nem haladják meg a 
projektcsoport vagy vitafórum státust" (Fürst, 1994, 186.). 

Két fontos paradoxonnal találkoztunk tehát. Az egyik a redundáns kapcsolatok és a 
kapcsolati opportunizmus paradoxona, a másik a külső ösztönzésben rejlő innovatív 
impulzusok és a csekély érzelmi kötődés, az érdektelenség paradoxona. Dolgozatunk második 
felében (4-6. fejezetek) egyebek mellett arra is keressük majd a választ, hogy valós 
problámákat érintünk-e, és ha igen mik lehetnek a megoldások. 

Már itt előrebocsátjuk, hogy a külső ösztönzésnek, impulzusoknak fontos szerepe lehet. 
A gazdasági hálózatokkal foglalkozó egyik elmélet a helyi kis- és középvállalkozások alkotta 
ipari körzetek kritikájára épít. A helyi miliő akkor maradhat innovatív, akkor érheti el a 
dinamikus hatékonyságot, ha két irányból, egymást kiegészítő módon képes csökkenteni a 
piacok és a döntési folyamatok bizonytalanságát, megteremteni az innovációhoz szükséges 
know-howt (Capello, 1996): 
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• Olyan helyi hálózatok kialakításával, amelyekben a közelség - térbeli, kulturális, 
pszichológiai - három megkülönböztető jellemzőt generál: kapcsolatsűrűség, informalitás 
és nyitottság. 

® Területeken átnyúló (transz-territoriális) hálózatok kialakításával, amelyekben a partnerek 
közötti távolság kevés kapcsolatot, azok nagyobb mértékű formalizáltságát, hálózati 
szelektivitást, valamint zártságot feltételez, és eredményez. 

Tehát a helyi „rövidlátás és betokozódás" veszélyét formalizált és innovatív 
impulzusokat „szállító" külső, távoli kapcsolatok garantálhatják, miközben a bizalomra épülő 
informális helyi hálózatok biztosítják az érdekeltséget és a kötődést. Bár kétségtelenül rokon 
gondolat, ez a felismerés minőségében más, továbblép azokon a következtetéseken, amelyek a 
versenyképes regionális termelési rendszerek fejlődését a transzregionális együttműködési 
potenciál kihasználásától (pl. Steiner-Sturn, 1998, 257.), vagy a régiók fennmaradását, 
megújhodását az európai élettérben a nemzetállam határain túlnyúló intenzív, interdependens 
kapcsolatok lététől teszik függővé (Golobics, 1995, 12.). Az Európai Unió regionális és 
határrégió politikájában ez a helyi határon átnyúló együttműködések, valamint a 
transznacionális, interregionális együttműködések fokozottabb koordinációját, konkrét 
programnyelvre fordítva az Interreg IDA, valamint az Interreg lEB, IIIC programok 
egyeztetését, összehangolását feltételezi (lásd 3. fejezet). Kérdés azonban, hogy tartunk-e már 
ott, hogy a helyi határon átnyúló hálózatok innovativitásának megőrzéséről elmélkedjünk, 
vagy még a köztes fázisnál, a határon átnyúló hálózatok építésénél, estleg a kezdeti lépésnél, a 
kétoldalú regionális hálózatok kialakításánál, erősítésénél tartunk? 

Alfejezetünk alapján tehát a hálózatokat egyfajta intézményi stratégiának tekintjük, 
amelynek alkalmazási lehetősége, sikere - hasonlóan más intézményi megoldásokhoz -
bizonyos feltételekhez kötött. Az erőforrás-allokáció, ellenőrzés és koordináció struktúráinak 
egyike - piac, hierarchia, hálózat - sem tekinthető eleve jónak vagy rossznak (Rhodes, 1997). 
A gyakorlati választás attól függ, hogy milyen feltételek mellett működik az adott igazgatási 
struktúra a leghatékonyabban és leginkább legitim keretek között. Ez ugyan egyértelműnek 
ható megállapítás, mégis igen kevés empirikus tapasztalattal rendelkezünk a kérdéssel 
kapcsolatban, amelynek úgy gondoljuk, van relevanciája, legfőképpen a kelet-közép-európai 
országok vonatkozásában. Európa keleti végein ugyanis hajlamosak vagyunk nyugati 
modellekben, receptekben gondolkodni hol önkéntelenül, hol átgondoltan, érdekből A 
privatizációs (piaci) és hálózati megoldások terjedése ellenére a társadalomszervezés, 
szolgáltatás-ellátás sok területén még mindig a hierarchiák az uralkodó struktúrák, és a 
piacoknak, hálózatoknak számos helyen nincs is létjogosultsága. Kérdés, hogy a határon 
átnyúló jelleggel van-e, és ha igen, vajon az előnyök mellett ismerik-e a gyakorlatban a 
hálózatépítés korlátait, az alkalmazás feltételeit is? 

Utóbbi megjegyzéseinkkel túlléptünk a fejezet definíciós, fogalom meghatározó 
jellegén, és már a következő fejezetek irányába tettünk lépéseket. Mielőtt azonban 
továbblépnénk, összefoglaljuk az eddig vizsgált kulcskategóriáinkról mondottakat. 

Határ. Emberalkotta, intézményesített és intézményi rutinokban is megjelenő, 
fenntartott gát, amely a különbségtétel egyfajta eszközeként szolgál többnyire társadalmi vagy 
térbeli-társadalmi egységek (leginkább rendszerek) között, és ezáltal a változó 
körülményektől függő mértékű kommunikációs zavarokat okoz. A térképeken vonalként 
megjelenő, kizáró, korlátozó határfelfogás egyre kevésbé állja meg a helyét, de a továbbélő, 
és egyre inkább kihangsúlyozódó intézményes határok szimbólumaként továbbra is van 
létjogosultsága. 

Határrégió. A határrégiókon a nemzeti középszintű vagy az alatti olyan egységeket 
értünk, amelyekben a határ jelentősen befolyásolja a terület társadalmi-gazdasági életét. 
Elismeqük, hogy ez a kategória országonként, vizsgálatonként változhat. Kompromisszumot 
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jelent a meglévő adminisztratív egységekhez való igazodás, és a hagyományosan vagy 
szimbolikusan vonalként felfogott határok alkalmazása. Határon átnyúló régión két vagy több, 
határral, határokkal elválasztott szomszédos határrégiót értünk. 

A határon átnyúló együttműködés a globális gazdasági és politikai környezet hatására 
kialakuló olyan integrált politikai együttműködési és probléma-megoldási forma, amely átlépi 
a nemzet-orientált közigazgatási gyakorlatot, és határokon átnyúló összefüggéseket és közös 
érdekeket próbál ki-, vagy újraalakítani. Még szélesebben értelmezve a határok fogalmát, és 
nem szűkítve a résztvevők körét a határon átnyúló együttműködést a rendszer orientált 
gyakorlatból kilépő probléma-megoldó, érdekérvényesítő, kommunikációs formának 
tekinthetjük. Dolgozatunkban földrajzilag a nemzethatárok szerinti, intézményileg - a 
hálózatok kapcsán - pedig a rendszerszemléletű felfogásnak van relevanciája. 

A hálózatok a kialakult szervezeti rutintól eltérő, a piac és a hierarchia közötti 
horizontális felépítésű rugalmas szerveződések, amelyek a szereplők bizalmán, közös 
célorientációján és rendszeres kommunikációján alapulnak. A politikai hálózatok egymástól 
függő köz- és magánszereplők közötti együttműködési struktúrák, amelyek azóta terjedtek el 
az igazgatás területén, hogy megnövekedett a környezet bizonytalansága, és a szakmapolitikai 
problémák megoldásához szükséges források széles körben oszlanak meg. 

Olyan fogalomrendszerrel találkozunk tehát, ami már önmagában minőségi változást 
sejtet a határokkal kapcsolatos területi folyamatokban. A határ és a határ(menti)régiók 
kutatása, sokszor statikus helyzetleírása helyett már létjogosultságot szerzett a határok, 
határrégiók, határon átnyúló régiók, valamint a kapcsolati elemek dinamizmusának kutatása 
is. Kétségtelen, hogy ezek jelentős eredmények, kérdés és vita tárgya azonban, hogy milyen 
messzire jutottunk, meddig mehetünk el, mik a jövőbeli fejlődés irányai. Határon átnyúló 
identitásrégiók? Határtalan hálózatos Európa? A határon átnyúló együttműködések a határ 
hatásait nélkülöző hétköznapi társadalmi-gazdasági együttműködésekké alakulnak-e? 
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2 A határok gazdaságtana - a gazdaságtan határai 

„Ki vetne határt a sugárnak, a szélnek? 
Illatnak és színnek? Neked, komoly édes 
dombok muzsikája, te szerte beszédes?! 
Ki szól a viharnak?: itt a vonal: állj meg!" 
Ilyeneknek nincs őr, se sorompó. Amen. 
Nevet a föld rajtad, bús vámok igája! 
Zenélj, komoly édes dombok muzsikája " 

Babits Mihály - Free Trade (részlet) Sziget 
és Tenger 1921-1924 

Miután a térbeliség hosszú ideig háttérbe szorult a gazdaságtanban (elég csak a 
neoklasszikus egypont gazdaság feltételezésre gondolni), és a területi vagy regionális 
gazdaságtan még manapság is a gazdasági tudományok főáramán kívül esik, nem meglepő, 
hogy a határok sem kaptak túl nagy figyelmet a gazdaságelméletben. Eltekintve a nemzetközi 
kereskedelemben használatos olyan utalásoktól, amelyek a határokat a vámtarifák és kvóták 
kapcsán emlegetik, a határ fogalma többnyire üres marad annak ellenére, hogy nagyon 
gyakran használják a globalizációs és európai integrációs retorikában. A kilencvenes évek 
során azonban fokozatosan felismerték a határokkal kapcsolatos retorika és az elméleti 
alapvetések között tátongó szakadékot, és a határgazdaságtan - ugyan még mindig 
letisztázatlan tudományos fogalomrendszerrel - lassan elmozdult a gazdaságtan kettős 
perifériájáról (gazdaságtan - regionális gazdaságtan - határgazdaságtan). Meg kell 
jegyeznünk persze, hogy ez a fejlődés korántsem jellemezhető a tudományos felismerés által 
indukált, spontán folyamatként. Az Európai Unió jelentős összegeket helyezett (lásd 3. 
fejezet) hangzatos céljai mögé (pl. „az egységes Európa felé a határrégiókon keresztül"), és ez 
a fejlemény a fent említett szakadékot olyan vákuummá alakította, amely egyre több kutatót 
szippantott magába. 

Fejezetünk első részében egy olyan elméleti háttérbe helyezzük dolgozatunk kérdéseit, 
amelyben egy jóval szélesebb, elvontabb szinten foglalkozunk a nemzetállamok, Európa, az 
Európai Unió és a globalizáció aspektusaival. Az áttekintés létjogosultságát az adja, hogy az 
uniós belső integráció, a csatlakozási tárgyalások, valamint a globális gazdasági folyamatok 
napi gyakorlata mögött kialakult egy elméleti sík, amelynek képviselői érzésünk szerint 
hajlamosak bizonyos folyamatokat filozofikus magasságokba emelve általánosítani, és 
mintegy megjósolni a világ, Európa, valamint a nemzetállamok jövőbeli fejlődési irányait. 
Ráadásul, mint látni fogjuk, ezekben a jóslatokban a határrégiók és a hálózatok kulcsszerepet 
kapnak, így későbbi fejezeteink és főleg az esettanulmányok szempontjából is fontosak. 
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2.1 Egy határtalan áj középkor küszöbén? 
(A globalizációs retorikán innen és túl) 

A nap alatt e szép világon 
Elváltozik sok minden itt; 
„Abroncsszekér", sokákom-bákom 
Hieroglifjét feledik. 

Országhatárok összefolyva; 
Sok szer, ma ünneplő divat, 
Muzeumok ereklyelomja -
Ottporladoz üveg alatt... 

Vajda János (1827-1897) 
Megnyugvás (részlet) - 1883 

2.1.1 A vesztfáliai rendszer végnapjai 

Az 1648-ban Münsterben és Osnabrückben aláírt vesztfáliai béke rögzítette a 
katolicizmus és protestantizmus államhatárokkal biztosított egymás mellett élését. Medvedev 
szerint ez a történelmi esemény új korszak („Vesztfáliai kapcsolat" - „link") beköszöntét 
jelentette, amelyben a nemzetállam, nacionalizmus, identitások, térképek és határok szorosan 
kapcsolódnak (Medvedev, 1998). 

Bull azonban 1977-ben már egy új korszakról, az új európai középkorról spekulált, 
amely a modern európai állam felemelkedése előtti, vertikálisan szegmentált és egymást 
átfedő fennhatósági formák reinkarnációját hozná (Bull, 1977). Ruggie (1993) úgy tekint az 
Európai Unióra, mint a világ első igazán posztmodern nemzetközi politikai formációja cím 
komoly esélyesére. A határoknak nem kell lineárisnak és rögzítettnek leimiük, lehetnek 
zónaszerűek és mobilisak (lásd a határdefiníciókat az előző fejezetben); a területeknek nem 
kell folytonosaknak, vagy kölcsönösen egymást kizáróknak lenniük, lehetnek megszakítottak 
és egymást átfedők. A rendszerszabály oknak nem kell területileg rögzítetteknek, de egyáltalán 
területieknek sem lenniük. Tuan például a zsidó nép frigyládáját említi a területek, területiség 
szükségszerű rögzítettsége ellenében (Tuan, Medvedev, 1998 utalásában), Ruggie pedig a 
vándorló, hódító mongol törzsközösségeket (Ruggie, 1993). 

Ebben a nézetrendszerben a jövő térbelisége abban is különbözik a modern 
területiségtől, hogy nem korlátozza az ellenőrizhetőség, koherencia és stabilitás iránti igény, 
nincsenek rögzített határok, tiszta térkijelölés.16 Ez a korszak új, „könnyebb" térbeli 
identitásokat eredményezne a garantáltnak, fixnek tekintett területi (különösen nemzeti) 
identitások helyett, valamint a tér modern területi ellenőrzését felváltaná a térbeli 
tevékenységek poszt-, vagy későmodem menedzsmentje (Jukarainen, 1998). A dolgokat (így 
a tereket is) többé már nem határaik határozzák meg, és a jövőbeli térbeli identitások kevésbé 
függnek majd szigorú határoktól. 

16 A területiség (territoriality) egy térbeli stratégia, melynek célja területek ellenőrzésén keresztül befolyásolni, 
ellenőrizni erőforrásokat, embereket. Téregységek akkor válnak területekké, amikor határokat használnak a tér 
ellenőrzésére a magatartás befolyásolása érdekében (Anderson-O'Dowd, 1999, 598). Egyszerűbben és 
politikamentesebben": „a terület lehatárolt térrész" (Nemes Nagy, 1998, 140.). A térbeliség (spatiality) a piacok 

tiszta közgazdaságtanában a távolság változó gazdasági költségeiről, a központi helyek előnyeiről és a földrajzi 
periferialitás hátrányairól szól. A politikai területiség és a gazdasági térbeliség csatája a politikai határok 

• gazdasági hatásaiban és ellentmondásaiban kerül igazán felszínre (Anderson-Hamilton, 1999, 10.). 
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Jukarainen olyan Európa térképet jósol, amely nem csupán a téregységek egyszerű 
mozaikja, hanem egyre inkább egymást átfedő térképlapok összessége, ahol nem lenne 
lehetséges világos határvonalak megrajzolása (némileg tán közelíti elképzelését a 3. ábra, ami 
éppen egy „Határok nélküli Európa" című konferenciasorozat lógója). Jukarainen 
továbbmenve (más posztmodern teoretikusokkal összhangban) megkérdőjelezi a „területi 
elménket keretező és újratermelő" térképek létjogosultságát is. Csak azok használnának 
térképeket, akik fenn kívánnák tartani a modern területi rendet és ellenőrzést (Jukarainen, 
1998, 69.). Leegyszerűsítve, ezek a térképellenes érzelmek Wood egy sokat idézett mondatára 
alapulnak: 

„Ahelyett hogy tükröt tartanának a világnak, a térképek kulturális szövegek, amelyek 
sokkal inkább formálják, mintsem reprodukálják a világot" (Wood, idézi Paasi, 1996b, 20.). 

3. ábra A „Határok nélküli Európa" konferenciasorozat lógója (AEGEE) 

Forrás: www.livingontheedges.com 2001 -02-12 

Összefoglalásképpen visszatérünk Medvedev nézeteihez: 
„Úgy tűnik a modernista forgatókönyv, a vesztfáliai rendszerrel, nemzetállamokkal és 

határaikkal együtt, ha nem is fulladt ki még teljesen, de legalábbis inkonzisztens a jelenlegi 
térbeli jelenségekkel és a területről alkotott elképzelésekkel. Ahogy a középkori 
Christianitasnak is megvolt a helye az európai történelemben, úgy a vesztfáliai korszak is 
végéhez közeledik" (Medvedev, 1998, 50.). 

2.1.2 Globalizáció, nemzetállamok, régiók, határok 

A fentiekben röviden vázolt politikai és társadalmi földrajzi megközelítések 
természetesen csak egy vetületét jelentik egy szélesebb globalizációs retorikának, amelyet 
összefoglalóan Anderson és O'Dowd (1999) után angolból endizmusnak („endism"), a „végek 
irányzatának" nevezhetünk. Ezek szerint nem csupán a területiség és határok államcentrikus 
világa, a nemzetállamok kora (Ohmae), hanem az ideológia és a történelem (Fukuyama), 
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valamint a földrajz teljes egészében is (O'Brian) alkonyához érkezett. A „végletek birodalma" 
a globalizmus erős irányzatához kapcsolható, amelyben a hangsúly a gazdaságra, a 
technológiára, és nem annyira a kultúrára helyeződik. A virtuális, földrajzi helyektől 
független tér és annak globális piaci elvei elválnak a valós területhez, lokalitásokhoz kötött 
gazdaságtól (Anderson-O'Dowd, 1999). A globalizáció elmélet „gyenge" vagy mérsékelt 
verziója ugyanakkor továbbra is kulcsszerepet tulajdonít az államoknak a piacok és a 
transznacionális kormányzati formák befolyásolásában. Ebben az értelmezésben a globális 
kapitalizmus nemzeti keretek közé ágyazott, és a valós világ a területek közötti gazdasági 
folyamatokkal és a határokon átnyúló kapcsolatokkal fontosabb a virtuális világnál. Az állam 
területisége makroszinten is adaptálható, például szolgálnak erre az EU, a NAFTA körül 
formálódó új makroregionális határok (Anderson-O'Dowd, 1999). 

Természetesen az említett tudományok és fogalmak feletti „végítéletet" többen is 
kritizálják. Anderson (1996, 138.) azzal vádolja a funkcionalistákat, posztnacionalista és 
posztmodern gondolkodókat, hogy alábecsülik a létező struktúrák tehetetlenségi erejét, 
eltúlozzák a változásokat, és vágyálmokba merülnek. 

Egyet kell értenünk azzal az állásponttal, amely szerint a globalizáció területiséget 
lebontó hatása nagymértékben szelektív. Míg a globalizáció valóban jelentősen hatott az 
iparral és a gazdasági fejlődéssel kapcsolatos állami funkciókra, más területeken, mint az 
oktatás, a társadalmi kapcsolatok reprodukciója, társadalmi ellenőrzés, egészségügy, jóléti 
rendszerek, adózás az állam megőrizte szerepét, az állami redisztribúció még mindig magas 
szintű (a GDP 40-60%-a). Ráadásul bizonyos új szerepeket is felvállalnak a központi 
hatalmak a jóléttel, a népesség ellenőrzésével, migrációval kapcsolatban, valamint az 
államhatárokon túlnyúló tevékenységek és szövetségek területén. „A területiség hanyatlása 
nem jelenti az. államok halálát, csupán formáik és funkcióik átalakulását, és ez nem jelenti azt, 
hogy a tér társadalmilag irrelevánssá lett volna" (Anderson, 1996, 135-136, 144.). Paasi 
(1999, 86.) - akár a posztmodem vagy egy új középkor egyik ismérveként - elismeri, hogy „a 
hagyományos területiség egyre növekvő mértékben alakul át területiségekké, vagyis egyre 
határozatlanabb, egymást átfedő függőségi terekké és hatalmi konstellációkká". Míg azonban 
olyan szerzők, mint Ohmae - főként a gazdasági gyakorlatra hivatkozva - készek 
kinyilvánítani a nemzetállamok és a határok halálát, Paasi szerint „a határok még mindig 
fontos szerepet töltenek be az irányítás, kormányzás (beleértve a gazdasági áramlások 
ellenőrzését), a kultúra és a térbeli identitások szféráiban, és a jövőben is érdekes kihívásokat 
fognak jelenteni a kutatók számára" (Paasi, 1999, 86.). Anderson és O'Dowd (1999, 603.) 
tovább érveket szolgáltatnak a határkutatás fontossága mellett: 

„Ahelyett, hogy egy határok nélküli világban feleslegessé váltak volna, a politikai 
határok növekvő differenciálódása, komplexitása és ellentmondásai egyre fontosabbá teszik a 
határkutatást, egyben érthetőbbé téve a szélesebb társadalmi átalakulást is." 

Érdekes a tanácsadói szerepkörében egyre inkább megerősödő Régiók Bizottságának 
véleménye a kérdéskörrel kapcsolatban (az Interreg IIC transznacionális együttműködési 
program kapcsán - 3. fejezet): 

„A Régiók Bizottsága hangsúlyozná, hogy az információs technológiák fejlődése 
kétségtelenül jelentős változásokat fog hozni a területfejlesztési és tervezési politikában. 
Ennek eredményeként az „idő és hely" fogalmak teljesen új megvilágításba kerülnek, és 
eltűnhetnek a földrajzi határok" (COR, 1997, 3.). 

Ebben a felfogásban a globalizációs folyamatok keretében a regionalizációs folyamatok 
és a régiók tulajdonképpen csak ideig-óráig léteznek, később azonban önmagukat is 
feláldozzák a hódító új dimenzió oltárán. Lehetséges, hogy a földrajzi határok alatt a 
Bizottság politikai-földrajzi, leginkább pedig államhatárokat ért - a már idézett globalizációs 
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retorikának megfelelően - hiszen a földrajzi határok eltűnése a régiókat is feloldaná a 
terület független áramlások és hálózatok világában. A határok szélesebb értelmezése, mint 
láttuk, a társadalom-szociológia mélyebb rétegeibe vezet bennünket, és a gazdaságtan 
főáramának (mainstream) határtalan hálózatos új világát egy szélesebb, kritikusabb 
megközelítésbe helyezi. 

Az államokkal szemben oly sikeresnek ítélt gazdasági globalizációs retorikával 
szemben is vannak fenntartásaink. 

A gazdasági globalizációból általánosít Bourdieu, miszerint a terület mérete ... 
nagyrészt elvesztette jelentőségét, mikor általános lett az államok (és nemzetek) függése a 
nemzetközi gazdaságoktól és a transznacionális vállalatoktól (Bourdieu, 1985, lásd még Eger, 
2000, 29.). Még ha korlátozottan igaz is a következtetés a gazdasági szférában, a tér, területi 
kötődés mégis jelentős tényező, ha másért nem a szimbolikus megkülönböztetés (és ennek 
reprodukciója, szocializációja - spatial socialisation, Paasi, 1996b; lásd előző fejezet) 
alapjaként. Ez pedig jelentős mértékben befolyásolja a gazdasági aktorok - igaz elsősorban 
kis és középvállalatok - viselkedését, "korlátoltságát" még egy olyan fejlett és jelentős 
történelmi és kulturális kapcsolatokkal jellemezhető területen is, mint a Flandria és Dél-
Hollandia közötti határtérség (Houtum, 1998). Ráadásul az európai fogyasztók ízlésében 
megmutatkozó különbségek, valamint a helyi keresleti és kínálati hálózatokat segítő tényezők 
következtében is valószínűtlen a határok hatásait nélkülöző tökéletes integráció (Brenton-
Vancauteren, Niebuhr-Stiller, 2002 utalásában). Ugyanakkor többek között Porter a 
multinacionális nagyvállalatokról is lerántja a leplet területi beágyazottságukra, 
útfüggőségükre (pathdependency) hivatkozva: 

„Ahogy egyre inkább világméreteket ölt a verseny, ironikusan egyre fontosabbá válik a 
hazai bázis. A verseny növekvő globalizációja nemhogy fenyegetné az értékekben, 
tradíciókban, történelmekben, gazdasági struktúrákban és intézményekben meglévő 
különbségeket, ellenkezőleg, ezek a versenyben elért sikerek kulcstényezői" (Porter, 1990, 
145.). 

Itt kell még utalnunk arra a széles körben elteijedt vélekedésre is, amely szerint az 
Internet korszak leértékeli a közelséget, az elérhetőséget. Golobics (1995) tanulmányában a 
kelet-közép-európai és magyarországi városok kapcsán számít koncentrációs és centralizációs 
folyamatokra, Leamer és Storper (2001) azonban általában is vallják, hogy a vitathatatlanul 
fellelhető deagglomerációs hatások mellett, vagy azokkal szemben erősödő agglomerációs 
hatások is jelentkeznek. A gazdaság egyre inkább függővé válik a komplex, nehezen 
megfejthető üzenetek átvitelétől, ami hagyományosan négyszemközti, személyes 
kapcsolatokból táplálkozó megértésre és bizalomra épül. Mégha a hálózati szereplők közötti 
tudás és információáramlás nagyrészt felszabadul is a technikai és területi kötöttségektől, 
maguk az aktorok területhez kötöttek maradnak, és így specifikus politikai, gazdasági és 
intézményi kontextusokat tükröznek. (Scott, 1999b, 6.). A globális gazdasági fejlődés tehát 
rendkívül út-függő folyamat, nem lehet elválasztani a történelemtől, és különösen nem a helyi 
gazdaságtörténettől (Enright, Houtum, 1998, utalásában). Ráadásul az egyes államokhoz 
kötődő, helyi gyökerek mellett a cégek mind anyaországuk, mind pedig „idegen" célországok 
segítségét szívesen veszik a nemzetközi versenyben (Anderson-Hamilton, 1999). 

Ezek után kérdésként vetődik fel, hogy az európai lépték, szűkebben az Európai Unió 
milyen szerepet játszik a területiségről folytatott vitában. Hangsúlyozzuk, hogy itt nem 
elsősorban a hagyományos föderatív Európai Unió kontra erős tagállamok Uniója vitához 
kapcsolódunk, hanem röviden érintjük a területiség és a modemitás európai kérdéseit. 
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2.1.3 Posztmodern érvekkel egy modem Európa felé? 

„Ha merészen és határozottan működünk együtt, egy olyan új Európát formálhatunk, 
amelyet polgáraink igényelnek, és amellyel a jövő nemzedékeinek tartozunk. 
Egy igazságos, humánus és befogadó Európát. 
Egy izgalmas, energikus, vállalkozó Európát. 
Mindenki Európáját. 
Fogjunk össze, hogy ez az évtized a kiváló eredmények és sikerek évtizede lehessen. 
Egy évtized, amelyre a történelem Európa évtizedeként fog emlékezni." 
Romano Prodi, Az Európai Bizottság elnöke, 2000 - 2005: Az Új Európát formálva 
(Shaping the New Europe) Európai Parlament, Strasbourg, 2000. február 15. 

A globális nézőpont után most Európára szűkítjük fókuszunkat. Ha az alfejezet 
mottójában megütött politikai retorika stílusában folytatjuk, akkor nem szabad elfelejtenünk, 
hogy a „balkáni bogrács" része volt, része és az is marad Európának, és benne a sokaknak 
emészthetetlenül csípősen forrongó fogás a modern kor legtipikusabb fűszereivel készült 
(etnikai feszültségek, területiség, állam, határok - Macedónia 2001 tavaszán elválasztó 
védelmi övezet felállítását tervezte az albánok terrortámadásait kivédendő). Még ha a szűk és 
egyszerűsített - bár helytelen, de Nyugat-Európában népszerű - Európa értelmezést vesszük 
is alapul, akkor az Európai Uniót jelentő Európa szívében is IRA és ETA terroristákat látunk 
akcióban, egymással vetekedő nacionalizmusok járják be az étert, és a liberalizmus 
fellegvárában, Hollandiában egyre többen szeretnék kirakni a megtelt táblát az ország kapuira, 
a bevándorlási hivatalok ajtajaira.17 

Egy posztmodern álomállam tehát még meglehetősen távol van a realitásoktól. Az EU a 
mérsékelt globalisták érvrendszere alapján is keményen területi alapokon szerveződik. Az 
„Erőd Európa" (Fortress Europe) egy potenciális bevándorló szempontjából pontosan 
ugyanazokat a barátságtalan ismertetőjegyeket vonultatja fel, mint egy hagyományos területi 
alapon szerveződött állam (ráadásul a munkaerő szabad áramlásán túl a szolgáltatások és a 
vállalkozások szabad áramlásának korlátozása is szóba került a csatlakozási tárgyalások 
során). A regionális szeparatista mozgalmak teljes sikere, vagy egy Európai Egyesült Államok 
létrejötte csupán növelné, vagy csökkentené az államok számát, csupán mennyiségi változást, 
nem pedig az államok és a politikák természetének minőségi átalakulását hozva. Miközben a 
területiség egyre csökkenő szerepe mellett érvel, Jukarainen paradox módon ellenpéldaként 
egyes államoknak a Schengeni Egyezmény elfogadásával kapcsolatos ellenállását említi, 
holott a Schengeni Egyezmény a közös európai terület védelmét szolgálja. A központilag 
ellenőrizhetetlen globális áramlások ugyan növekedhetnek, a Jukurainen (1998, 62.) által 
elképzelt „dinamikus találkahelyek, csomópontok Európája az áramlások komplex 
hálózatában" nehezen egyeztethető össze az „Európa szélén" tapasztalt 20 kilométeres 
kamionkonvojokkal és az újonnan csatlakozóknak bevezetni kívánt átmeneti korlátozásokkal 
a munkaerő szabad áramlása terén. Az Európai Térségfejlesztési Perspektíva (ESDP) korai 
verzióit is hasonló szempontból érte kritika főként a csatlakozni kívánó országok részéről. 
Egy szűken - a tagjelöltek és más európai országok figyelmen kívül hagyásával - az EU-ra 
értelmezett Európáról jövőképet alkotni, és közben dinamikus csomópontok nyitott 

17 Az abszolutizált Európa szempontjából jellemzőnek tartjuk Hingel véleményét. Amikor az európai integrációt 
megarégiókon keresztül közelíti, és ő is beazonosítja a DATAR Kék Banánját, továbbmegy történelmi 
gyökereket, folytonosságot keresve: „Igazából ez a központ már Nagy Károly óta létezik. A román stílus, a 
reneszánsz, a nyomdák, városok és a XV. századi közlekedési infrastruktúra mind a határain belül található. Az 
ipari forradalom is az. európai gerincországok és régiók ugyanezen szigetein született. Ennek megfelelően, az 
európai periférikus területek és országok történelme a periféria történelme" (Hingel, 1993, 25.) Hozzátesszük, 
hogy az Európai Bizottság munkatársa tanulmányában hangsúlyozottan magánvéleményének ad hangot. 
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hálózatáról és globális áramlásokról beszélni lehet, de meglehetősen ellentmondásos. 
Időközben az ESDP átalakult és a retorika is finomodott, de a mindennapok gyakorlata a régi. 

A „Régiók Európája", amely némi túlzással az „Erőd Európa" ellenpontjának is 
tekinthető, ugyancsak területiségen alapul. A definíciós fejezetben utaltunk azonban arra, 
hogy a régiókat többen nehezen meghatározhatónak és könnyen manipulálhatónak tartják, 
amelyek - szemben a városokkal - nem jelentenek fogódzót, horgonyt a globalizmus 
kezelésében (space of places kontra space of flows). Ugyanakkor Bourdieu szerint a 
regionalizmus is egyfajta szimbolikus harc (mint a nacionalizmus), amelynek nagyon is 
valóságos megalapozása és hatása van a szűkebb értelemben vett gazdaságban, „...a régió 
nem követelhetné létét, ha már nem létezne, mint megbélyegzett tér, mint provincia, amelyet a 
központtól való gazdasági és társadalmi (nem földrajzi) távolsága definiál, vagyis a főváros 
által konstruált anyagi és szimbolikus tőkétől való megfosztottsága" (Bourdieu, 1985, 19., 
lásd még Éger, 1997; 2000, 39.). 

Jukarainen (1998) és Medvedev (1998) továbbmennek, és olyan új minőséget 
tulajdonítanak a régióknak, amelyet eddig maximum nagyvárosok, metropoliszok esetében 
emlegettek (és nem ritkán nem is államok, hanem régiókkal szemben). Szerintük többé nem 
megfelelő az értelmezés, amely a régiót az állammal - gyakran annak hierarchikus részeként 
(például perifériaként) - szembeállított térként kezeli. A régiók - köztük határon átnyúló 
régiók - egy új globális hálózat részei, de mint helyileg specializált „glokalitások" képesek 
lebontani a centrum-periféria hierarchikus rendszerét, és az állammal egyenrangú terekként 
működhetnek. Amit a helyi és regionális kormányzatok nélkülöznek hatalom és erőforrás 
tekintetében, azt rugalmassággal és hálózatosodással (networking) pótolják (Castells, 1998). 
Úgy gondoljuk azonban, még ha valóra válna is a régiók államokkal szemben kivívott 
egyenrangúsága, Európában ez nehezen lenne elválasztható az Európai Unió szuperállamának 
gyámkodásától, ismét egy hierarchia részévé téve a régiókat. Ráadásul - mint láthattuk az első 
fejezetben - a régiókat maga az EU is hierarchiában, közvetlenül az állami szint alatti 
középszintű egységekként határozza meg. Ugyan a hálózatokkal a fejezet egy későbbi 
részében foglalkozunk, már most utalunk Castells optimizmusával kapcsolatos kételyeinkre a 
„puha kompenzációs eszközök" tekintetében. 

Mint később látni fogjuk nem csupán a jelenlegi magyar és kelet-közép-európai 
regionalizációs folyamatok, hanem nyugat-európai példák is alátámasztják, hogy ugyan az 
egyének és csoportok lojalitás struktúrái társadalmilag és térben egyaránt bonyolultabbá 
válnak, a regionális átalakulás egy esszenciális dimenziója továbbra is a különféle határok 
örökös átrendezése, valamint az újak meghatározásához szükséges hatáskörökért és 
eszközökért vívott harc (Brunn, Paasi, 1996b utalásában). Az új „egységes Európa" és az 
alapelemeinek hitt régiók csupán a térfelosztás más szintjein igyekeznek leképezni az államok 
területiségének egyes elemeit, és ebben a határoknak igen fontos szerepe van. A regionalista 
„legitimként akar elfogadtatni egy új határdefiníciót, meg akarja ismertetni az így lehatárolt 
tartományt az uralkodó és legitim határmegvonás ellenében, amely ezt nem veszi figyelembe" 
(Bourdieu, 1985, 13.). 

Bizonyos empirikus vizsgálatok ráadásul továbbra is a nemzeti identitás 
dominanciájáról árulkodnak (lásd keretes írásunkat). 

36 



A határok gazdaságtana - a gazdaságtan határai 

A nemzeti identitás alkonya? 

Az egymásra rétegződő területi identitás szintek csupán a megkésett 
társadalomtudományi megismerés számára jelentenek újdonságot (4. ábra), azok az egyének 
szintjén - korszaktól, földrajzi helytől, egyéni adottságoktól, kortól függően ugyan eltérő 
mintában - mindig is léteztek (lásd például Babits Mihály versét a Mellékletben). 

4. ábra Az ember kagyló formájú területi identitás hierarchiája 

l=emberi test és mozdulatok, személyes tér; 2=szoba; 3=ház; 4=szomszédság; 5=város; 6=régió; 
7=ország; 8=kontinens; 9= világ, Leimgruber, 1991, 45. (Moles és Rhomer, 1972, nyomán) 

Tény, hogy a nemzeti szint az, amely a legtöbb helyen és a leghosszabb ideig állt a 
figyelem középpontjában. Mások és saját vizsgálataink is azt mutatják, hogy bár manapság 
kétségtelenül differenciáltabb az azonosulás területi rétegződése, azért a nemzeti szint még 
mindig egyértelmű dominanciát mutat, még ha ennek mértéke eltérő is. 

6. táblázat Az azonosulás tágabb körei 

magasabb számok, magasabb fokú azonosulásra, intenzívebb közelségérzésre 
utalnak.) 

Egy 24 országban mintegy 31 ezer fős, országonként reprezentatív mintán végzett 1995-
ös felmérés eredményei nem a nemzeti identitás eltűnéséről árulkodnak. Csepeli és Örkény 
megfogalmazásában „a nemzeti csoport elképzelése érzelmileg jelentős kohéziós tényező 
minden országban, függetlenül a modern nemzeti kategória kialakulását megelőző eltérő 
történelmi utaktól" (Csepeli-Örkény, 1998, 11.). Tény ugyanakkor, hogy jelentős különbség 
tapasztalható a konszolidált több száz éves határhagyományokra visszatekintő nyugat-európai 
országok és a kultúrnemzeti örökségüktől megszabadulni kevésbé képes kelet-európai országok 
között. Míg Nyugat-Európában a vesztfáliai béke konszenzusos határmegvonásai után az 
államnemzeti fejlődés vált uralkodóvá, a modernizációs deficittel küzdő kelet-közép-európai 
kultúmemzetek csak később találták meg állami létezésük kereteit. Az I. világháborút lezáró 
békeszerződéseket azonban cinizmus lenne a vesztfáliai békével párhuzamba állítani, hisz a 
nemzeti önrendelkezés elvének nagyhatalmi és győztesek érdekeit szolgáló szelektív 
alkalmazása a határmegvonásnál tartós feszültséggócokat hozott létre a térségben. 

Ugyan egyetlen felmérés eredményei, számai kétségtelenül nem szolgálnak kellő 
bizonyító erővel, de kérdőjelként mindenesetre oda tehetők a posztmodern retorika kijelentő 
mondatai mellé. 
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Ha el is fogadnánk, hogy „Európa" áll a legközelebb egy posztmodem politikai 
formációhoz, maradnak további figyelemre méltó ellenvélemények. Egyrészt Bull szerint 
Európában a szuverenitással, annak locusával kapcsolatos elhúzódó bizonytalanság még nem 
jelenti azt, hogy az államok globális rendszere idejét múlttá vált volna, csupán azt, hogy a 
világnak ebben a kis szegletében létezik, létezhet egy hibrid egység, amely nem egyeztethető 
össze az uralkodó normákkal (Bull, 1977). Másrészt Bull figyelmeztetett, hogy 
transznacionális szervezetek nem feltétlenül aknázzák alá az államrendszert, és „a Föld 
összezsugorodása" az egységes világnézet helyett új feszültségeket teremthet a különböző 
ideológiai meggyőződésekkel, gazdasági fejlettségi szintekkel jellemezhető kultúrák között. A 
világ jelentős részében még el sem kezdődött az államalakítás és a modernitás korszaka, a 
posztmodern korról nem is beszélve, ráadásul „Európa nem a világ jövője" (Mann, idézi 
Anderson, 1996, 149.). 

Láthattuk, hogy Kamann a hálózatok kapcsán a középkori uralkodó rétegek sötét 
viszonyrendszerére asszociált, ráadásul ha az új középkor forgatókönyvének egyik 
alapfeltétele az univerzalitás, akkor meglehetősen távol vagyunk tőle. Anderson szerint a jelen 
messze nem tekinthető a régmúlthoz való visszatérésnek, még az EU-ban sem. Erveihetünk 
úgy, hogy a világ egy kapitalista globális gazdaságban integrálódott, ugyanakkor ez nem 
társul a középkori Európában tapasztalt kulturális és ideológiai homogenitással. Pontosabban: 

„A jelen világból, amely a világkapitalizmussal összetartott kalandos játszóterek 
összessége, hiányzik a középkori kereszténység világnézeti egységének, univerzális morális 
rendjének politikai megfelelője" (Anderson, 1996, 151.). 

Több szerző Medvedevnél jóval differenciáltabban mutatja be a modernizmus 
vesztfáliai korszakát utalva arra, hogy az I. Világháború előtt a tőke és a munkaerő szabad 
áramlása tekintetében a világ gazdasága a mainál jóval nagyobb mértékben volt 
transznacionális és globalizált (Anderson, 1996; Anderson-O'Dowd, 1999). A határok 
relatíve porózusak voltak, és nagyrészt a birodalmi hatalom, valamint a regionális, nemzeti, 
etnikai, törzsi erők összjátéka determinálta őket (Anderson-O'Dowd, 1999, 600.). Bull szerint 
a multinacionális vállalat sem új jelenség, hisz ma sem találunk az Angol Kelet-indiai 
Tái-sasághoz hasonló, saját katonai erővel és ellenőrzött területekkel rendelkező vállalatot 
(Bull, 1977, 273.). 

Láthatjuk tehát, hogy lehet értekezni egy a „gonosz" nemzetállami határokat feloldó, a 
vesztfáliai korszak végét jelentő európai új középkor esetleges beköszöntéről, azonban úgy 
gondoljuk, rendkívül összetett folyamatok, változások zajlanak a háttérben, amelyeket ilyen 
hangzatos, ám túlságosan leegyszerűsített „korbélyegzőkkel" nem lehet, és nem is helytálló 
leírni. 

2.1.4 A kétélű határ-retorika 

A határok nélküli világgazdaság és Európa eszméi kapcsán vissza kell utalnunk a 
határok fogalmi meghatározására: mit értünk határok alatt és hogyan tekintünk a határokra. 
Úgy véljük ugyanis, hogy helytelen az elteijedt vélekedés, amely a határokat a nemzetállamok 
erőszaktételeként kizárólag káros diktátumnak tartja. 

A retorikát figyelve megállapíthatjuk, hogy a határokat egyre inkább egy elmúlt, 
statikus világ szimbólumaiként értelmezik, amelyet felvált egy sokkal dinamikusabb világ. Ez 
a folyamat csökkenti az államok szuverenitásának és identitásának szerepét, így csökken a 
nemzeti identitás és határok szerepe is (Paasi, 1999, 71.). Paasi szerint a szélsőséges 
globalisták érvrendszere a határok hagyományos jelentéstartalmait erősítette, amennyiben 
azokat rögzített, abszolút, majdnem materiális egységekként értelmezték (uo., 72.). 
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Azonban a határokat szélesebb jelentéstartalommal felruházva (mint arra az előző 
fejezetben utaltunk) egyet kell értenünk Houtummal: „a határok még mindig léteznek, és talán 
sokkal nyilvánvalóbban, mint valaha. Egy olyan világban, ahol a társadalmak és az emberek 
egyre inkább összekapcsolódnak, egyre inkább nő az emberek és országok közötti 
aszimmetriák, eltérések hangsúlyozásának felismert szükségessége is" (Houtum, 2000a, 57). 
Oommen továbbmegy: „Mind az emberi civilizáció, mind pedig a jelenlegi társadalmi 
átalakulás a különféle határok felemelkedéséről és bukásáról, megvonásáról és leépítéséről 
szól" (idézi Paasi, 1999, 83.). 

A retorika és a valóság közötti különbség érthető, hisz egyrészt a nagyobb mértékű 
gazdasági integráció jelentősebb mértékű specializációt és méretgazdaságosságot tesz 
lehetővé, másrészt azonban szükség van a határokra ahhoz, hogy a gazdasági rendszerek 
hatékonyan és eredményesen működhessenek. így az elképzelés, amely a határokat 
kereskedelmi és integrációs problémákat előidéző korlátokként kezeli, szembeállítható azzal a 
vízióval, amelyben a határok relevánsak a közösség gazdasága számára (Houtum, 2000b). 
Tehát ugyanannak a határnak egy időben több jelentése is lehet a jelentést alkalmazó - legyen 
az kormányzat, iparág vagy cég - személyes gazdasági érdekétől függően. Ahogy korábban 
említettük, hogy a határok különféle dimenziók mentén eltérő áteresztőképességűek, úgy most 
meg kell jegyeznünk, hogy a napjainkban leginkább hangsúlyozott gazdasági dimenzió 
tekintetében sem lehetséges a teljes nyitottság, vagy zártság. Egy gazdasági közösség sem 
képes és hajlandó minden vagyonát megosztani másokkal, másfelől egy társadalom sem lehet 
teljességgel önellátó. A határok „eredendő gonosz" volta tehát nem magától értetődő: míg 
egyrészt hatalmat, ellenőrzést és kirekesztést fejeznek ki, másrészt ugyanakkor felhatalmazást 
(empowerment), közösséget (inclusion) jelentenek. Számos esetben az állam területisége 
sokkal befogadóbb bázisát jelenti a demokratikus állampolgárságnak, mint más társadalmi 
ismérvek, úgymint vallás, nemzetiség, etnikum, faj (Anderson-O'Dowd, 1999, 598.). 

Azt is látnunk kell, hogy az emberek többsége térkategóriákkal kapcsolatban még 
mindig területi ismérveket alkalmaz, és ha el is utasítja az államot, nem hajlandó lemondani 
az ellenőrzés valamilyen formájáról (Jukarainen 1998). Mélyen területi gondolkodásban 
szocializálódtunk, vagyis a tereket központilag ellenőrzött, körülhatárolt egységekként 
értelmezzük. Jukarainen szerint azonban ez a hagyomány változhat, és változni is fog, helyet 
biztosítva más térszervező alapelveknek, mint például a hálózati jellegű térszervezés: 

„A hálózatok, virtuális terek, elmosódó határok olyan képződmények, amelyek kihívást 
jelentenek a modem térbeliség (így a területiség) számára" (Jukarainen, 1998, 57.). 

„Egyre fontosabbá válnak a transznacionális rezsimek és hálózatok - gyakran 
elsősorban inkább funkcionális, mint területi keretek között - akkor, amikor a politikai és 
gazdasági hatalmak megpróbálják legyűrni, vagy legalábbis menedzselni az exkluzív, 
kirekesztő területiség növekvő ellentmondásait" (Anderson, 1996,145.). 

A röviden bemutatott víziók és a velük kapcsolatban felmerült kételyek, valamint az itt 
idézett gondolatok végső soron további orientációt jelentenek kutatási kérdéseink elméleti 
hátterét illetően: a globális hálózatok részeiként, helyileg specializált glokalitásoknak 
tekinthetők-e a határrégiók, határon átnyúló régiók a vizsgált területeken? Oldódik-e a 
centrum-periféria hierarchikus rendszere, egyenrangú terek-e a régiók és határrégiók? 
Valóban realitás ez az újszerű, hálózatos térbeliség a határon átnyúló környezetekben? 
Hogyan egyeztethetők össze ezek a hálózatok a helyi közösségekkel, valamint a határ mentén 
és határon átnyúlóan tevékenykedő közszereplők milyen szerepet játszanak, játszhatnak 
ezekben a folyamatokban? 
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22 A határok szerepe a regionális gazdasági elméletekben 

Ugyan fejezetünk bevezetőjében és címében is utaltunk a határok és határrégiók 
elenyésző gazdaságtani, térgazdaságtani szerepére, mégis fellelhetők utalások, tanulmányok a 
tárgykörben, ha átfogó tudományos elméletek nem is születtek. Bár a klasszikusnak számító 
szerzők gondolatai nem mindig kapcsolódnak közvetlenül dolgozatunk szűkebben értelmezett 
témájához (és ők maguk sokszor nem is állították középpontba a határokkal kapcsolatos 
nézeteiket), mégis fontosnak tartjuk röviden áttekinteni legfontosabb megállapításaikat, hisz 
akarva-akaratlanul a „határtudományok" (border studies) megalapozóinak tekinthetők. 

2.2.1 A határok, határrégiók a klasszikus térgazdaságtani elméletekben 

A következőkben Niles Hansen (1977) és Maria Lezzi (1992) magyarázó 
kezdeményezéséire alapozva kíséreljük meg összefoglalni a különböző térgazdasági 
elméletek határokkal - és határspecifikus területpolitikák szükségességével - kapcsolatos 
nézeteit. 

A Thünen nevéhez fűződő koncentrikus körök elméletét határrégiókra alkalmazva, 
megállapítható, hogy ha két különböző méretű, de ugyanolyan termékeket előállító állam 
közötti határ leépül, a nagyobbik állam határrégiója közelebb kerül a kisebbik állam 
centrumához, és így a saját államában a centrum távolléte miatt kialakult talajintenzív 
termelést iparosodás és az agglomeráció kiépülése váltja fel. Új centrumorientáció jön létre. 

A központi helyek hierarchikus rendszere Christaller szerint biztosítja a lakosság lehető 
legjobb szolgáltatás-ellátottsági szintjét. Amennyiben egy határ elválasztja a központi helyet 
az ellátási övezetétől, a megmaradt területekhez viszonyítva túl nagy lesz a centrum 
(„vízfej"), a leszakított terület pedig központhiányos, és ezért rosszul ellátott lesz, vagy 
fordítva, a megmaradt területek maradnak centrum nélkül (A jelenség szemléltetéséhez sajnos 
az egész mai magyar határszakasz alkalmas, összehasonlítva a Trianon előtti állapotokkal). Új 
központok kialakítása a határ menti területeken a magas költségek és a katonai megszállás 
kockázata miatt nem áll érdekében a nemzetállamoknak (a christalled elmélet a két 
világháború közötti időszakban született). A bizonytalan határ menti területek magas 
kockázati prémiumot jelentenek, így a termékeket is magasabb áron adják. Ez a fogyasztás 
más központi helyekre történő átcsoportosítását vonja maga után. Christaller következtetése 
tehát az, hogy sokkal több központi helyre van szükség a régió központi javakkal történő 
ellátásához, mintha a gazdasági törvényszerűségek működnének (Hansen, 1977). Látva 
azonban, hogy egyes cégek előszeretettel települnek a határok közelébe, később maga 
Christaller is oldotta nézetét, miszerint a határ kizárólag negatív hatású lehet a gazdaságra 
nézve (vámkezelésből, árukészletezésből, árkülönbségek indukálta kereskedelemből származó 
bevételek). Ráadásul nem minden központi Jószág" (koncertek, étkezés) számára korlát a 
határ. 

Lösch a határrégiók legfőbb problémáját szintén a gazdasági és politikai célrendszerek 
ütközésében látta. A gazdasági terület céljai prioritási sorrendben: prosperitás, kultúra, 
hatalom és folytonosság. A nemzetállam politikai céljai viszont éppen fordított sorrendben 
következnek. A politikai határok határrégiókra kifejtett negatív hatásai: a vámok gazdaságilag 
komplementer piacokat választanak szét; a nyelvben, szokásokban, nemzeti karakterben 
megmutatkozó különbségek a vámokhoz hasonló hatásúak; a közszerződések és a hivatali 
forgalom nem lépik át a határokat, valamint a határvidékek a leginkább veszélyeztetettek 
háborús konfliktusokban (Lösch, Hansen, 1977 hivatkozásában). Lösch pozitív tényezőként 
említi a vámelkerülő (vagy olcsó munkaerőre építő) cégberuházásokat a határok másik 
oldalán. 
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Ratti (1993a) szerint a nem túl zárt, „féligáteresztő", „filter" jellegű határok esetében, az 
ár-, bérszínvonal valamint a jogrendszer eltérései miatt különbözeti járadékra lehet szert tenni. 
Ezen kívül a vámkezeléssel, az átrakodással kapcsolatos tevékenységek további cégeket 
vonzanak a határ közelébe (a csempészvállalkozásokról nem is beszélve). 

Ezt a hatást Anderson és Hamilton (1999) határozza meg legkarakterisztikusabban. Itt a 
többnyire szürke vagy feketegazdasági tevékenységet maga a határ létezése indukálja. Az 
arbitrázsgazdaságokat (Altvater, 1998 nyomán) az eltérő politikák, közigazgatási 
intézményrendszerek, a kommunikáció, koordináció hiánya, valamint az ezek következtében 
fellépő ár-, kamat-, árfolyamkülönbségek, az eltérő adó és támogatási rendszerek nyújtotta 
lehetőségek, piactorzulások, vagy diszfunkciók (áruhiány) éltetik. Inkább termékek 
körforgásához, mintsem termeléséhez kapcsolódnak, bár olykor egész határon átnyúló 
termelési rendszerek épülnek arbitrázsra, mint az USA-Mexikó határ maquiladora 
modelljében.18 Az arbitrázs által generált határon átnyúló gazdasági tevékenységek ennek 
ellenére többnyire korlátozottak, rövid távúak, instabilak, informálisak. Bár a határfíiggő 
gazdaságok rendkívül rugalmasak a rövid távú politikai változások, valamint a globális és 
nemzetgazdasági hangsúlyeltolódások tekintetében, igazából merevek, konzervatívok abban 
az értelemben, hogy az államhatárok fenntartása az érdekük, azok lebontása helyett. Mint 
láttuk, Christaller és Lösch pozitívan ítélte meg az arbitrázsra épülő vállalati 
telephelyválasztásokat. Tény ugyan, hogy az arbitrázs opportunista gazdasági hasznot hozhat 
olyan területeknek is, amelyek egyébként forráshiányosak, mégis kiszorító hatásuk lehet a 
megalapozottabb, dinamikus határon átnyúló termelési hálózatok, klaszterek, tanuló régiók 
kialakulásában, és az érintett határrégió minőségileg gyenge, strukturálisan egyenlőtlen 
felépítésű marad (Anderson-Hamilton, 1999; Anderson-O'Dowd, 1999; Kratke, 1999). A 
hivatkozott szerzők tehát inkább negatívként értékelik a határok arbitrázsösztönző szerepét: 

„Amennyiben az arbitrázs az egyetlen oka a határ menti telephely választásának, akkor 
valójában más gazdasági szempontok szerint egy kedvezőtlen telephelyről van szó. Az 
arbitrázs eltorzítja a lokalizációs folyamatokat és általában a politikai gazdasági 
folyamatokat" (Anderson-Hamilton, 1999, 13.). 

Egy másik megközelítésben ugyanakkor a piaci torzulások továbbra is a határrégiók és 
- összességében a sokszínűségen, mint értéken keresztül - Európa telephelyi előnyeit erősítik, 
és - összhangban az 1999-ben Potsdamban elfogadott Európai Térségfejlesztési 
Perspektívával - nem feltétlenül kell felszámolásukra törekedni (Faludi, 2000). 

Gendarme hangsúlyozza, hogy a határterületek gazdasági fejlődése elsősorban 
gazdasági függőségük és eltérő kiindulási helyzetüktől függ, nem annyira a határok hatásától 
(bár természetesen azok léte, nem léte, minősége nem elhanyagolható szerepű). Ratti ezzel 
kapcsolatban arra hívja fel a figyelmet, hogy a határterületek hagyományos fejlődési 
problémái egyrészt az ország gazdasági centrumaihoz viszonyított távolsággal, másrészt azzal 
a kormánypolitikával magyarázhatóak, amelyben a szektoriális politika (agrár-, iparpolitika) 
kap prioritást a területi politikával (a régiókon belüli és régiók közötti szociális, gazdasági 
kapcsolatok, különbségek kezelésével) szemben (Ratti, 1993a). 

A növekedési pólus elméletet határrégiókra alkalmazva Gendarme megállapítja, hogy a 
határ csökkenti a pólusból a környező területekre, városokra kiinduló diffúziós hatásokat. A 
pólus így kevésbé tudja kihasználni a méretgazdaságosság és az agglomeratív tényezők (út-, 

18 A inaquiladorák olyan külföldi tulajdonban, ellenőrzésben vagy alvállalkozásban lévő mexikói üzemek, ahol 
időlegesen vámmentesen importált alkatrészeket gyártanak, vagy szerelnek össze külföldi felhasználásra 
speciális tarifális és adózási keretek között. Az üzemek nagy része (70-75%) az Egyesült Államokkal határos 
régiókban működik. Az Egyesült Államok és Mexikó példája figyelmeztető kell legyen az európai határon 
átnyúló együttműködésekben résztvevők számára. Az együttműködés lehetőséget ad ugyanis az erősebb, 
nagyobb nemzet számára, hogy saját érdekeit a kisebb és gyengébb partner rovására érvényesítse. Egy ellátó-
fogadó alárendelt kapcsolat alakulhat ki, és válhat tartóssá (Scott, 1996). 
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közműhálózat, képzési rendszer stb.) nyújtotta előnyöket. A határok megnyitásakor ismét 
érvényesülnek az említett hatások, és a pólus felőli oldalon iparosodás és urbanizáció indul 
(ennek fontos feltétele, hogy mái" a zárt határok idején is létezzen a pólus és a határon átnyúló 
közlekedési infrastruktúra). A határrégiók növekedési pólusai tehát profitálnak a határok 
megnyitásából. 

Ugyanakkor Gendarme jóval pesszimistább következtetésekre jutott a centrum nélküli, 
vagy éppen egy távoli centrumtól függő periférikus határterületek tekintetében. Félig nyitott 
határoknál a határon túli fejlett centrumokból érkező cégek szívesen fektetnek be a határ 
másik - periférikus - oldalán. Ide telepített cégeik egyfajta ugródeszka szerepét tölthetik be új 
piacok meghódításában, másrészt profitálnak az alacsonyabb bérszínvonalból. A tőkemozgást 
ugyanakkor mindkét állam gátolja nemzetgazdasági vagy nacionalista okokra hivatkozva 
(jelszavak: tőkementés, a haza kiárusítása). A munkaerő mozgására ez nem feltétlenül 
érvényes. Az áramlás iránya a magasabb bérek és egyéb más kedvező tényezők miatt a 
gazdasági centrum. Amíg a munkaerő még ingázó és adózó, a periféria hasznot húz az 
ilyenfajta munkaerőmozgásból (persze csak, ha nem feketemunkáról van szó - bár egyén 
szintjén így is), de teljesen függővé válik a szomszédos állam konjunktúrájától és politikai 
lépéseitől. Amennyiben kedvezmények adásával a működő tőke perifériára való beáramlását 
ösztönöznék, a kísérlet nem járhatna sikerrel a munkaerőhiány miatt. Gendarme tehát arra a 
következtetésre jut, hogy a periférikus határ menti területek nem profitálnak a határok 
átjárhatóvá tételéből, ellenkezőleg, függőségük növekszik. így a polarizációelméletben csak 
periférikus határrégiók esetében van szükség - a határok megnyitásánál pedig különösen -
területfejlesztési és rendezési politikára. Sokszínű, regionális belső piacok kiépítésével 
élénkíteni kell az interregionális cserekapcsolatokat, valamint a helyi lehetőségek hatékony 
kihasználását. 

Itt tehát szerepe van az együttműködésnek, azok formájának és a támogató politikának, 
amelyekkel Ratti bővebben is foglalkozik. Ugyan eltérő határdefiníción és vizsgálati fókuszon 
alapulva részben eltérő következtetésekre jut a határon átnyúló gazdaságok esélyei kapcsán, 
modelljét mégis fontosnak tartjuk összefoglalni, mert a határgazdaságtan területén az első, és 
mind a mai napig kiemelkedően átfogó modellkísérlet. 

2.2.2 Határok, hálózatok, támogató tér - Remigio Ratti modellkísérletei 

Remigio Ratti (1993a) elsőként tett kísérletet arra, hogy a telephelyelmélet berkein belül 
mind a határok, mind pedig a hálózatok témakörével foglalkozzon egy mikroökonómiai 
modellben, amely ugyan több szempontból ellentmondásos, mégis jelentős 
kezdeményezésnek tekintjük, ha másért nem a közgazdászok körében az évek során a 
térgazdaságtan számára kifejtett „reklámtevékenysége" végett. 

Ratti a tranzakciós költség elméletre (Coase, Williamson) alapozva igyekszik 
bemutatni, hogy a határok gát jellegéből származó bizonytalanság és magas tranzakciós 
költségek vagy vertikális integrációval, vagy a piac és a hierarchiák közti átmeneti intézményi 
formával, hálózatokkal csökkenthetők (Ratti, 1993a, 49.). Ez utóbbi intézményi forma 
ráadásul dialógusra alapul, amely rendkívül fontos a szinergikus hatásokat kereső kis- és 
középvállalkozások számára. így Ratti kulcsfontosságúnak tekinti a határok, vagy bármilyen 
gátló tényező vizsgálatát a hálózati jellegű köztes intézményi formák létrejöttében. 

Ratti interpretációjában (5-6. ábra) egy cég integrációjának mértéke a tranzakciós 
költségek (TC) és a belső szervezeti ellenőrzési költségek (CC) függvénye. A tranzakciós 
költségek külső adottságok.19 

19 Zavaró lehet, hogy Ratti a vízszintes tengelyen jelenítette meg a függő változót, mivel azonban mások (például 
Houtum) is így vették át, tárgyalták a modellt, ezen a gyakorlaton nem kívántunk változtatni. 
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Egy bizonyos tranzakciós költség szint alatt (TC-TC vagy TC'-TC') a cégen belüli 
szervezet ki- vagy továbbfejlesztése (hierarchia) előnyösebb. A szint felett ugyanakkor a 
cégek közötti együttműködés, kihelyezés (outsourcing), tehát piaci megoldások jellemzőek. 
Egyszerűbben: ha C O T C a piacot, ha CC<TC a hierarchiát választja a cég. Gát jellegű 
határoknál a nagyobb bizonytalanság miatt a tranzakciós költségek is magasabbak (TC-TC), 
és jelentős a piaci torzulás. 

A második lépcsőben Ratti bevezeti az integrációs igény fogalmát, ami az integráció 
mértékének preferenciagörbéje, és fordítottan arányos az ellenőrzési költségekkel. A cég 
stratégiáját már nem a külső tranzakciós költségek (TC) és a belső ellenőrzési költségek (CC) 
egyensúlya határozza meg, hanem az utóbbi és az integrációs igényé (pl. CC-DD). Az első 
preferenciagörbe esetében ez olyan egyensúlyi helyzetet jelent, ahol az ellenőrzési költség 
szintje alacsonyabb a piac által diktáltnál (TC-TC). Bár a határ miatti magasabb tranzakciós 
költség szint belső szervezeti megoldást implikálna, a cég mégis a piacot választja, helyet 
adva az átmeneti szervezeti formáknak. A tradicionális „termeljük, vagy vegyük meg" (make 
or buy) alternatíva felbomlik, és harmadik megoldásként megjelenik az együttműködés. Ha 
valamilyen oknál fogva a cégvezetés egyéni integrációs igénypreferenciája magasabb 
keresleti görbét jelent, olyan helyzet is kialakulhat, amiben ugyan a piaci tranzakciós 
költségek és a belső ellenőrzési költségek már piaci megoldást vetítenének előre, a cég mégis 
a kötöttebb formát preferálja. Itt ismét jelentős szerepet játszhat a hálózati típusú szervezeti 
forma. 

Ratti szerint nagy a valószínűsége annak, hogy ezek a köztes együttműködési formák, 
területfüggőek lesznek, mivel szükség van egy közös magatartási kódrendszer betartására, 
követésére (lásd az internettel kapcsolatos korábbi megjegyzésünket): 

„A párbeszéd távolsága korlátozott a közös kódrendszer és a szemtől szembe 
kapcsolatok iránti igény miatt. A közelség igénye azon a feltevésen alapul, hogy a közös 
kódrendszer egy közös nyelvvel, törvénnyel, értékekkel, társadalmi háttérrel, közös 
orientációs képességgel jellemezhető keretrendszerbe ágyazódik" (Christiansen, idézi Ratti, 
1993a, 42.). 

Mindezek ellenére Ratti konklúzióinak egyike az, hogy a határok nélküli Európa 
folyományaként egyes tranzakciós költségtényezők csökkenő trendjét feltételezve, egy 
szervezet szerepe és jelentősége egy hálózatban, valamint maga a hálózat jelentősége már 
magán a szereplők és az egész hálózat innovativitásán múlik, mind a belső ellenőrzési 
költségek minimalizálása, mind az értékalkotás terén. Eszerint a hálózati szervezeti forma 
vagy stratégia elveszti jelentőségét a nyitott határok következtében lecsökkent tranzakciós 
költségeknek köszönhetően, és a hálózati megoldást a hagyományosabb, innovációs 
perspektívából tekinti relevánsnak. 

„Nyitott határok esetében a határterületek gazdasági fejlődését többé már nem a 
politikai-intézményi különbségek, így a nemzeti hovatartozásból származó negatív vagy 
pozitív különbözeti járadékok, hanem sokkal inkább a határterületek valós komparatív előnyei 
határozzák meg" (Ratti, 1993a, 45.). 
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5. ábra A cégen belüli és cégek közötti integráció mértéke határokkal és határok nélkül 

Az integráció 
mértéke 

Forrás: Ratti, 1993a, 43. 

6. ábra Integrációs igény határokkal és határok nélkül 

Az integráció 
Fonás: Ratti, 1993a, 44. mértéke 
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Houtum disszertációjában (1998) sorra veszi mind Ratti eszmefuttatásának 
gyengeségeit, mind pedig az annak hátteréül szolgáló tranzakciós költség elmélet 
hiányosságait (Houtum, 1998, 54.). 

Mindkét esetben központi problémának tűnik az alapfogalmak (úgymint tranzakciós 
költség, ellenőrzési költség, integrációs igény és mérték), valamint ezek kapcsolatának, 
eltéréseinek tisztázatlansága, így például nem tudjuk, mi a különbség az átmeneti integrációs 
formák és a hierarchiák ellenőrzési költségei között, és milyen mechanizmusok befolyásolják 
ezeket. 

Problematikusak a bizonytalansággal, költségminimalizálással, korlátozott 
racionalitással, emberi természettel kapcsolatos (homo contractis) alapfeltevések. Ez utóbbi 
Houtum szerint a neoklasszikus homo economicus után újabb „exogén fekete dobozt" jelent 
(Houtum, 1998, 59). Szintén fontos észrevétel, hogy míg a tranzakciós költség elmélet 
statikus, egy tranzakció valójában sokkal inkább egy interakciós folyamat lehetséges 
végpontja. A tanulás, várakozások, tapasztalatok dinamikus valósága hiányzik a tranzakciós 
költség elméletből. Ráadásul miután a cél a költségminimalizás, minden bizonytalansági 
tényező - így a határátkelés is - egyszerűen tranzakciós költségnövekedésnek felel meg. Ez a 
határok gazdasági hatásainak nagyon leegyszerűsített interpretációját jelenti, ami ugyanakkor 
- mint arra már korábban utaltunk - megfelel a gazdaságelméleti főáram elképzeléseinek. 

„Mezoökonómiai" megközelítésében a határok összekötő jellegéből kiindulva Ratti 
három térkategóriát különböztet meg: a termelési és piaci terek kategóriái mellé, bevezeti a 
támogató tér, közeg fogalmát (Ratti, 1993a, 45-46.). 

Piaci tér: a cég, vállalkozás különféle piaci kapcsolatai, és az azok által kifeszített tér. 
Fontos jellemzők a kapcsolatok száma, intenzitása, struktúrája és a piacok környezethez 
viszonyított fejlődése. 

Termelési tér: azokat a térbeli funkcionális kapcsolatokat jelenti, amelyeket a termelés 
telephelye, valamint a termelés térbeli munkamegosztásának és rugalmasságának megfelelő 
szervezeti megoldások határoznak meg. 

Támogató tér, közeg: ez a nem kereskedelmi kapcsolatok három típusát jelenti: 
minőségi kapcsolatok a termelési tényezőkkel kapcsolatos szervezeti szinten (tőke- és 

információforrások, technológiai know-how, különleges kapcsolatok a humántőke terén); 
a vállalkozás stratégiai jellegű kapcsolatai beszállítóival, vevőivel, egyéb partnereivel 

(privilegizált információ csere, együttműködés, partnerség, szövetség, részleges integráció); 
valamint stratégiai kapcsolatok a környező szereplőkkel (közintézményekkel, 

hatóságokkal, területi közigazgatási szervekkel, magán és közegyesületekkel). 

Nyitott határoknál a szomszédos nyelvterülethez, kultúrkörhöz, jogrendszerhez való 
közelség, mint előnyös telepítési tényező jelenik meg a nemzetközi cégek számára. Ekkor a 
határok mentén működő gazdaság valóban határon átnyúló gazdasággá válhat, de ennek 
minősége természetesen nagymértékben függ a gazdasági szereplők „stratégiai 
viselkedésétől". A hálózatok szélesebb - nem csupán gazdasági - értelemben jelentős 
szerepet játszanak, hisz Ratti egy, az élet majd minden területére kiterjedő kooperációs 
hálózatban látja a határ okozta problémákra a leghatékonyabb megoldást. Ratti a funkcionális 
terek és a határfunkciók dimenziói mentén foglalja össze a korábban tárgyalt hatásokat és az 
azokra szerinte adható stratégiai válaszokat (7. táblázat). 
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7. táblázat A határok hatásainak és a határrégiók fejlesztési stratégiáinak osztályozása 

Térgazdasági paradigmák „Piaci tér" „Termelési tér" „Támogató tér" 

Határfunkciók 

Gáthatár 

Piaci terek elkülönülése 
(Christaller) 

Ellenőrzött piacok 
fejlesztési lehetősége 
(szabadkereskedelmi 
övezetek) 

A termelési terek területi 
korlátozása 

A „ vámgyárakhoz " 
hasonló telephelyi 
megoldások 

A gazdasági rend a 
politikai rendszer 
prioritásainak van 
alárendelve 

„Kapu városok" 

Filter határ 

A piaci terek torzulása 

A „helyzetijáradék" 
lehetőségének 
kihasználása 

Szegmentáció a 
termelésben 

A „különbözetijáradék" 
lehetőségének 
kihasználása 

Centrum-periféria logika 

A hierarchikus struktúrák, 
állami politikák 
támogatása 

Nyitott határ 

Normalizálódás 

Kereskedelmi 
specializáció a határnál 

Integrációs folyamat 

A közelség hatására épülő 
stratégiák 

Liberalizáció -
regionalizáció 

Horizontális 
együttműködési politikák 
(hálózat, környezet) 

Forrás: Ratti, 1993b 

Ratti következtetései ugyan egyszerűnek és nyilvánvalók tűnhetnek, mégis komoly 
kétségeket vetnek fel, további elméleti gondolatokat és empirikus kutatásokat provokálva. 
Éppen a Ratti által említett politikai-intézményi különbségek - kiegészítve az identitások 
terén tapasztalható eltérésekkel - késztetnek bennünket arra, hogy elfogadjuk Schmitt-Egner 
kritikáját a nyitott határ kategóriájának használatát illetően. 

Egyetértve Schmitt-Egnerrel (1998) és Houtummal (1998) - még ha tudatosan szűk 
gazdasági szempontból vizsgáljuk is a határokat - nem szabad elfelejtenünk a kultúra, a 
történelem és a tudati beállítottságok (mental maps) szerepét, hisz ezek nagymértékben 
befolyásolják a gazdasági szereplők viselkedését, különösen, ha a kis- és 
középvállalkozásokra gondolunk. Számos határkutató végkövetkeztetése, hogy a vámhatárok 
lebontása és a közelség önmagában még nem elég a sikeres együttműködéshez (Hassink, et al, 
1995; Hamm, 1996; Koschatzky, 2000; Tillart-Busse, 1994; Geenhuizen et al, 1996; Houtum, 
1998). Mint később látni fogjuk, ezt a szerző holland-német és osztrák-magyar határok 
mentén készített interjúi is alátámasztják. 

A szereplők stratégiai viselkedésével kapcsolatban arra a szinte már közhelyre kell 
felhívnunk kritikaként a figyelmet, hogy éppen a kis- és középvállalkozások, valamint a kis 
települési önkormányzatok azok a szereplők - és nem csak a határok közelében, de ott 
nagyobb valószínűséggel - amelyek pénzügyi és személyi korlátjaik miatt többnyire nem 
engedhetik meg maguknak a stratégiai gondolkodást és üzletvitelt, ki sem látnak a rövid távú, 
sokszor napi problémákból. 

Ezzel összefüggésben, még hangsúlyosabbá válik Schmitt-Egner második jelentős 
kritikája. A német szerző a neo-liberalizmus és neo-funkcionalizmus bélyegeit használva 
perdöntő hiányosságnak tartja a kollektív szereplők (régió, politikai hálózatok) figyelmen 
kívül hagyását. Ennek némileg ellentmond két tényező. Egyrészt ugyan csak érintőlegesen, de 
Ratti foglalkozik a közintézmények szerepével (a „támogató közeg" kapcsán). Ugyanakkor a 
kategória meghatározáson túl Ratti nem igazán fejti ki nézeteit a támogató közeget illetően, 
pedig tárgyunk szempontjából ennek lenne a legnagyobb jelentősége. 
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Meg kell említenünk azonban, hogy Ratti elméleti tanulmányán túl egy stratégiai 
megoldásokra összpontosító fejezetet is írt Reichmannal együtt szerkesztett kötetükben. 
Ebben a tanulmányban gyakorlati példákra alapozva a filter jellegű határokat és támogató 
közeget feltételezve úgy találta, hogy a határrégiók maguk és szereplőik a vertikális 
hierarchiák, nemzeti hatóságok felé fordulva csökkentik a határokból származó 
bizonytalanságukat (Ratti, 1993b, 7. táblázat). 

Schmitt-Egner kritikájának másik furcsasága, hogy ugyan a határkutatással foglalkozó 
irodalom áttekintése során még a határon átnyúló együttműködés sarokkövének tekinti a 
határon átnyúló hálózatépítést (30.), később nem tekinti kulcsfontosságúnak azt: 

„a hálózatelmélet csak korlátozott mértékben képes megragadni a határon átnyúló 
együttműködés dinamikáját, csupán a határon átnyúló együttműködés egy fázisával 
foglalkozik, amely még nem sokban különbözik az interregionális együttműködéstől" 
(Schmitt-Egner, 1998, 77.). 

Kollektív szereplőkről alkotott véleményét már ismertettük az első fejezetben, azonban 
hálózatokkal kapcsolatos nézeteit ő sem fejti ki részletesebben. Ennek ellenére ismét 
hangsúlyozzuk a területi igazgatás szereplőinek fontosságát, különösen a közép-európai 
makrorégióban, ahol a most alakuló, vagy már létező, újraformálódó és még kiforratlan 
területi adminisztrációs szintek helyüket keresve rendkívüli aktivitást mutatnak a regionális 
együttműködés területén (lásd 6. fejezet). Veggeland (1999) szerint a kormányközi és hálózati 
együttműködés elsősorban egy, a regionális integráció felé vezető új utat jelent, amely 
alternatívája mind a felülről lefelé építkező regionális politikának, mind pedig a szabályozás 
teljes hiányának a határon átnyúló regionaiizációban. Bár a határon átnyúló integrációs 
funkcióval kapcsolatban fentartásaink vannak, ez a következtetés összhangban van azzal a 
nézettel, amely - a hálózatokkal a figyelem középpontjában - az intézményi beágyazottság 
regionális politikai fontosságát hangsúlyozza. 

Houtum ezt az új, határon átnyúló együttműködési irányt már egyenesen a határkutatási 
főáramának (mainstream) keresztelte a határtudományok kutatási irányait összefoglaló 
táblázatában (Houtum, 2000a, 8. táblázat). Bár eddigi fejezeteinkben sokszor érezhetően 
szertelenül és szabadon kalandoztunk az itt felvázolt irányok között, dolgozatunkban 
későbbiekben a hangsúlyt a fősodor által kijelölt irányra szeretnénk helyezni, hisz 
dolgozatunk központi témakörét az uralkodó és potenciálisan felértékelődő határon árnyúló 
intézményi formák és együttműködési stratégiák - ezen belül is a hálózatok - lehetőségei, 
korlátai jelentik. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem fogunk más irányokat érinteni, és nem 
hivatkozunk a „szomszédos" irányzatok elemzési módszereire, eredményeire. 
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8. táblázat A határ és határrégió kutatás hangsúlyai 

Forrás: Houtum, 2000a, 73. (szűkítve) 
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2.3 Ahol a hálók összefonódnak - intézményi beágyazottság: a határrégiók 
problémáinak csodaszere? 

Elméleti fejtegetéseink végén segítségül hívjuk Blatter és Clement határon átnyúló 
együttműködéseket magyarázó keretrendszerét (Blatter-Clement, 2000, 88-89.).Tesszük 
mindezt azért, mert modelljükben karakterisztikusan szétválik a dolgozatunk eddigi részeiben 
is feszültségben álló funkcionalista és intézményi nézetrendszer a határon átnyúló 
együttműködések szükségességének indoklásában. 

7. ábra A határon átnyúló együttműködések motivációs modellje 

Forrás: Blatter-Clement, 2000, 88. 

A funkcionális nézetrendszer szerint alapvetően határon átnyúló „anyagi" 
összefüggések ('material' interdependencies) indukálják az ezeket irányító/menedzselő 
határon átnyúló intézmények létrejöttét (la). A magyarázat második lépcsője arra a 
racionalista feltevésre alapul, miszerint a határon átnyúló együttműködési formák a határ két 
oldalának érdekkonstellációjától függnek (1b). Az irányzat további kiterjesztése már az adott 
korszakban jellemző politikai paradigmák hatását is alapvető befolyásoló tényezőként említi 
(1c). A politikai paradigmák hatnak a téma vagy a probléma definíciójára, valamint 
megváltoztatják a szereplők közötti érdekstruktúrát. 

A határon átnyúló együttműködések másik motivációs vonulata a regionális szereplők 
olyan partnerkeresésére vezethető vissza, amely országukon belüli autonómiájuk növelését 
szolgálja (2a). A megközelítés első lépcsőben azzal a feltételezéssel finomodik, hogy a 
partnerkeresési motiváció szükségszerűen 'intézményi szűrőkön'^ megy át, mivel szervezeti 
kapacitást kell találnia, hogy relevánsán kifejezésre juthasson. így a szomszédos politikai 
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rendszerekben és az intézményi felépítésben megmutatkozó különbségek, ezek kölcsönös 
felismerése és elfogadása jelentősen befolyásolja a határon átnyúló együttműködést (2b). Az 
irányzat harmadik lépcsőben normatív-kognitív elemeket is tekintetbe vesz. Míg a 
funkcionális megközelítésben a politikai paradigmák (tartalmi vetület), addig itt politikai 
ideák (szabályok, szervezetek) hatnak, amelyek közül manapság a kontinentális integráció 
vezérmotívuma van legnagyobb befolyással az intézményi felépítésre. 

A funkcionális megközelítés képviselői közvetlen kapcsolatba hozzák a politika jellegét 
(érdekkonstellációt) a választott intézményi formával. Mindkét fél számára előnyös, produktív 
politikák (win-win szituáció) esetén az informális hálózatok, míg elosztási jellegű 
helyzetekben a formálisabb intézmények dominálnak. A racionalisták szerint a választott 
politika jellegét anyagi motivációk határozzák meg (lásd tranzakciós költség elmélet), míg 
mások szerint a társadalmi felépítés, beállítottság (social construction) szerepe döntő. Míg a 
funkcionális irányzatban a határon átnyúló ügyek és problémák dominálnak, a második 
megközelítés az intézményi kereteket állítja a figyelem középpontjába, hisz az intézmények 
támogathatnak és/vagy gátolhatnak bizonyos tevékenységeket, ráadásul formálják, 
meghatározzák a szereplők identitását. Az államberendezkedésben meglévő különbségeken 
(föderális, regionalizált, decentralizált, centralizált) túl a szubnacionális területi szintek 
külpolitikai mozgásterét a politikai kultúra és a nemzeti identitás domináns definíciója is 
jelentősen befolyásolja. 

Mivel egy elméleti keretmodellről van szó, hangsúlyozzuk, hogy a valóságban 
természetesen ezek a motivációk (és azok rétegzett lépcsői) ritkán érvényesülnek 
kizárólagosan. Keverednek, egymására épülve, erősíthetik, gyengíthetik az egyes tényezők 
különálló hatását. Az európai határrégiók fokozatos felértékelődésében egyaránt szerepet 
játszottak és játszanak a centrum-periféria viszonyok oldását, valamint a hatékonyság 
növelését szolgáló, funkcionális motivációk. 

Az elmúlt évtizedekben sokak szerint fokozatosan áttevődött a hangsúly az 
(újra)elosztás-központú politikai paradigmáról a hatékonyságorientált politikák felé, amelyek 
az önerős (endogén) fejlődési potenciál élénkítésére összpontosítanak, és az innovatív miliő 
kialakításában központi szerepet szánnak a helyi, akadémiai, magán- és közszféra 
szereplőiből álló hálózatoknak. Blatter és Clement szerint azonban még ennél is fontosabb az 
önmeghatározásban, mássággal kapcsolatos hozzáállásban (polity) megfigyelhető változás, 
hisz az európai politikai eszmerendszerre manapság jellemző többszintű kormányzás 
(multilevel governance) feloldotta a nemzeti identitás dominanciáját és teret készített a 
többszintes azonosulás lehetőségének (Blatter-Clement, 2000, 94). 

Ugyanakkor a különféle identitásrétegeknek többnyire olyan mélyen húzódó 
determinizmusuk van, amelyre egy állítólagos politikai paradigmaváltás, és emiek részeként a 
hálózati stratégia csak korlátozott mértékben és hosszú távon tud hatni. Korábban is utaltunk 
rá, hogy az azonosulás rétegei ugyan differenciálódtak, de a nemzeti identitás dominanciája 
még Európában is egyértelmű (Amerikáról nem is beszélve). A nemzetállamok dominanciáját 
feloldani hivatott hálózatosodás egyik legfőbb gátja mikroszinten épp maga a kialakult és 

20 Az angolszász politikatudományi nyelvhasználat különbséget tesz policy és polity között. Policy alatt a 
politikai folyamatok tartalmát, alapvető témáit, polity alatt pedig a politikai folyamatokat formáló szabályokat és 
szervezeteket értik. Előbbi megközelítés minden egyes ügynél a szereplők érdekeivel/preferenciáival kapcsolatos 
eltérő szituációkra/konstellációkra összpontosít, míg utóbbi a szereplők intézményi identitásait, valamint azt 
veszi figyelembe, hogy az érdekeltek mennyire tekintenek a „másikra" hasonló vagy idegenként (Blatter-
Clement, 2000, 87.). A politikai paradigmák (policy paradigm) a problémák, és megoldási módozataik uralkodó 
értelmezéseit jelentik, a politika eszmék (policy ideas) a legitim politikai rendszerek domináns koncepcióira 
vonatkoznak, és identitással, „másokkal" kapcsolatos felfogásokat, viszonyulást is magukba foglalnak (Hall-
Jachtenfuchs, idézi Blatter-Clement, 2000, 92.). 
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megszilárdult nemzeti identitás.21 Az „ördögi kör" feloldásához az uniós pénzek nem 
elegendőek, ugyanakkor a forrásszerzésben érdekelt szubnacionális közszféra (főként, ha 
évtizedekig elszigeteltségben működött, vagy éppen hogy csak megalakult) érthető módon 
hajlik a „partizán" szerepre. 

Az európai integráció azonban nem teszi elavulttá a nemzetállamokat, csupán 
megváltoztatja a privát és közszereplők közötti függőségi viszonyokat a különféle igazgatási 
szinteken, és azok között, hol a központi kormányzatok javára, hol szubnacionális igazgatási 
szintek érdekében, hol pedig magánérdekek szolgálatában (Börzei, 1997; Thielemann, 1998). 
Ez sok esetben nagyobb mértékű együttműködést eredményez a köz- és magánszereplők 
között, ahelyett, hogy gyengítené, vagy erősítené egyiket vagy a másikat. Kérdés, hogy 
határrégiók és határon átnyúló régiók esetében, az európai integráció „közeinézetében" is ez-e 
a helyzet. 

Ebben az összefüggésben érdekes, hogy Veen a határrégiókban, és a határon átnyúló 
együttműködésben látja kibékíthetőnek a kiegyenlítés (equity) és a hatékonyság (efficiency) 
elsődlegességéről folytatott örökösnek tűnő területfejlesztői vitát (Veen, 1993; lásd még Scott, 
1996, Schack, 1997), az Európai Térségfejlesztési Perspektíva pedig a kiegyensúlyozott, 
policentrikus és fenntartható fejlődés szlogenjével igyekszik kezelhetővé varázsolni a 
konfliktust. 

Elméletileg mindkét területi léptékben (határon átnyúló helyi, és transznacionális), 
valamint mindkét területpolitikai irányzatban (kiegyenlítés és hatékonyság elvű) fontos 
szerephez juthat a hálózatépítés, csak más hangsúlyokkal (ezt egyébként az uniós támogatási 
politika is tükrözi - lásd a későbbi fejezetekben). Kérdés, hogy ezek a gyakorlatban milyen 
szerepet kapnak. 

Az elméleti rész alapján felvetődő további kérdések: Létezik-e és ha igen hogyan 
működik a Ratti által definiált „támogató közeg" az európai határrégiókban, határon átnyúló 
régiókban? A jelenlegi hálózatos intézményi formák valóban hálózatként funkcionálnak-e? 
Soeters kategóriáit használva hol állnak az infra-, szocio- és szuperstruktúra hálózati 
„életgörbén", vagy Rodemann fejlődési lépcsőit tekintve a közszférában: motivációs, 
politikai, vagy intézményi hálózatok-e? Ha konszenzus alakult ki a támogató hálózati 
stratégia alkalmazásának szükségességéről, akkor milyen intézmény legyen a „pók a hálóban" 
(eurorégiók, fejlesztési ügynökségek, kamarák, egyetemek, városok, cégek), és milyen 
ezeknek az intézményeknek a motivációs struktúrája? A centrum-periféria viszonyok oldása 
és a saját pozíciói javítása a cél a területi identitás erősítésével, vagy inkább a funkcionális 
külső kapcsolatok, szinergiák erősítése? 

21 Észak-Amerikában a határon átnyúló együttműködés inkább a gazdasági, környezeti, tehát funkcionális 
dimenzió mentén élénkül (Blatter-Clement 2000, Scott 1999a,b), sőt a nemzeti identitás esetleges gyengülése 
miatti félelem nem ritkán kinyilvánított akadálya az együttműködések fejlődésének, vagy kialakulásának 
(Meyers-Papademetriou, 2000). 
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3 A határon átnyúló együttműködések fejlődése Nyugat-
Európában 

„Az egységes piac megvalósítása lehetővé fogja 
tenni, hogy a határon átnyúló együttműködés 
revansot vegyen a Történelmen és az Államon " 
Christian Mestre (1992) Az egységes jj<iac 
megvalósításának hatása a határ menti régiókra 

3.1 A határon átnyúló együttműködések felértékelődési folyamata 

A nemzeti határok gát jellege az elmúlt évszázadok - de talán leginkább a XX. század -
történelmi eseményeinek következménye. A XIX. század folyamán és a XX. század elején 
már volt ugyanis példa intézményesült határon átnyúló együttműködésre (pl. a Rajna 
Központi Navigációs Bizottsága), de a világháborúk megszakították a beindult folyamatokat 
(Blatter-Clement, 2000). A határok nagyon gyakran egységes régiókat, etnikai csoportokat 
vágtak szét. Kevés kivételtől eltekintve Európa-szerte érvényesült a tendencia, hogy a 
szomszédos államok egymással szembeni ellenséges viszonya a lakosság mobil részének a 
határrégiókból való elvándorlásához vezetett, ami tovább erősítette a határterületek 
periférikus voltát. 

Az 50-es évektől kezdődően néhány észak- és nyugat-európai szomszédos ország 
(Németország-Franciaország, Hollandia-Németország, Norvégia-Svédország-Finnország) 
megpróbálta oldani a határok negatív hatásait, és igyekeztek a határok kapocs jellegét 
hangsúlyozni. Ugyanakkor hamar megmutatkozott a helyi és regionális közigazgatási szervek 
jogi és adminisztrációs kompetenciájának hiánya, ami jelentősen csökkentette a törekvések 
esélyeit. Ennek következtében egyesületeket, szövetségeket kezdtek alapítani a közös 
problémák megoldása és az együttműködés élénkítése érdekében (a holland-német határ 
mentén, és a francia-német-svájci határháromszögben). A határrégiók állampolgárai és 
közösségei ragadták magukhoz a kezdeményezést, valamint nyomást gyakoroltak a különféle 
politikai és közigazgatási szervekre. Szándékaik később az Európa Tanács és az Európai 
Határrégiók Szövetsége (AGEG/AEBR) támogatásával egyre nagyobb sikerrel jártak. A 
Szövetséget, amely jelentős támogatást kapott a német és holland kormányoktól, a határon 
átnyúló együttműködést élénkítő projektek szponzorálására, a jobb érdekérvényesítési 
lehetőségek biztosítására hozták létre 1971-ben politikusok, tervezők, kutatók. Tagjai 
önkormányzati, nemzeti, Európa Parlamenti és természetesen eurorégiós képviselők. Ez az 
összetétel biztosította a szoros kapcsolatot az Európai Bizottsággal és az Európa Tanáccsal 
(Scott, 1996). Az Európa Tanács igen aktív volt kapcsolatépítésben a hetvenes évek elején. 
Útjára indította a területi tervezésért felelős miniszterek európai konferenciáját (1971 Bonn) 
és a határrégiók európai konferenciáját (1972 Strasbourg). Már a bonni konferencián is 
javaslat született a határterületek számára felállítandó tervezési bizottságokról, azzal a céllal, 
hogy ezek a területfejlesztési tervek, infrastruktúra és környezetvédelem határon átnyúló 
ügyeivel rendszeresen foglalkozzanak (Blatter-Clement, 2000). A strasbourgi konferencia 
már inkább az alulról jövő kezdeményezések jegyében zajlott. Bemutatták a tagállamok 
külügyminisztereiből álló Miniszterek Tanácsának a már létező határon átnyúló 
együttműködési formákat, azok távlatait, valamint a létező, megoldásra váró problémákat 
(Malchus, 1991). Az első konferenciák élémkítően hatottak a régiók és az államok határ menti 

22 Christian Mestre a strasbourgi Róbert Schuman Egyetem elnöke (2002) 
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térségekkel kapcsolatos politikájára (Például az NSZK majd minden határánál kétoldalú 
területfejlesztési tanácsok alakultak). Az 1975-ben, Innsbruckban tartott konferencián már az 
együttműködés olyan új területei is szerepeltek, mint a természet és tájvédelem, határon 
átnyúló nemzeti parkok. 1980-ban, Madridban aláírták (nem minden tagállam) a Területi 
Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határmenti Együttműködéséről szóló Európai 
Keretegyezmény (Madridi Konvenció). Az 1984-ben, Borkenben (NSZK - EUREGIO !) 
megrendezett 3. konferencián a környezeti problémák mellett nagy hangsúly fektettek a határ 
menti ingázók problémáinak tárgyalására, valamint a határon átnyúló együttműködések 
kulturális kérdéseire. A következő 1987-es zaragózai konferencia főleg a madridi 
keretegyezmény hatásaival foglalkozott (Malchus, 1991). Összességében 1972 óta hét 
konferenciára került sor az Európa Tanács és az AEBR szervezésében, de a 90-es években 
tapasztalható élénkülés nyomán számos más szervezet, kutatóintézet rendez konferenciát a 
témakörben, szinte nem telik el hónap anélkül, hogy ne lenne határokkal kapcsolatos 
konferencia valahol Európában. 

A többoldalú keretegyezményekben többnyire államközi egyezmények és különböző 
területi közigazgatási szervek közötti szerződések feltételeit fektetik le. Jelentőségük sajnos 
korlátozott, hisz csak kereteket adnak, ajánlásokat fogalmaznak meg, amelyek nem 
kötelezőek az aláírókra nézve, így nem feltétlenül kerülnek be a nemzeti törvénykezés 
kereteibe. A két legjelentősebb ilyen jellegű keretegyezmény az 1977-es Északi Egyezmény 
(Nordic Agreement), és a már említett Madridi Konvenció. Előbbiben Finnország, Dánia, 
Norvégia és Svédország megállapodtak, hogy önkormányzataik határon átnyúló 
együttműködéseit ugyanúgy kezelik és ösztönzik, mint önkormányzataik országon belüli 
együttműködéseit, és azokat a nemzeti törvényhozás megfelelő átalakításával is segítik. Az 
Európa Tanács hasonló tartalmú, de bővebb, egyezménymodellekkel és szerződésmintákkal 
kiegészített Madridi Konvencióját 1999-ig 33 ország írta alá (Magyarországon 1997-ben 
iktatták törvénybe; 1997 XXIV. Törvény). A fent említett ajánlás vagy keret jellegen túl a 
gyakorlati alkalmazás legfőbb akadálya a szomszédos országok különböző mértékű 
centralizációja, valamint eltérések az állami adminisztrációban és a jogrendszerben.23 Látva a 
Madridi Konvenció nemzeti keretek közötti alkalmazásának nehézségeit 1995-ben kiegészítő 
protokollt fogadtak el, amely lehetővé teszi a közjogi keretek között folytatott határon átnyúló 
együttműködési formák kialakítását is (ezt 1999-ig 14 állam ratifikálta - AEBR 2000). 

Az aláíró országok egy része (Benelux Államok, Németország, Franciaország, 
Olaszország) ugyanakkor már korábban, vagy párhuzamosan kiegészítő egyezményekben 
foglalt állást a "helyi és regionális önkormányzatok határon átnyúló együttműködéseinek 
támogatásáról. A Konvenció jelentősége tehát abban áll, hogy jogi alapvetése későbbi 
kétoldalú egyezményeknek. 

A két-, illetve háromoldalú egyezmények közül széles körben elterjedtek az államközi 
bizottságok, amelyek legfőbb célja a határon átnyúló területi tervezés fejlesztése. Bizonyos 
együttműködési területeken speciális intézmények, megállapodások jöttek létre (pl. közös 
nemzeti park, kölcsönös segítségnyújtás természeti katasztrófák esetén, környezetvédelem -
főleg folyókkal kapcsolatban stb.). 

23 Idézet a Madridi Konvencióból: „Minden Szerződő Fél kötelezi magát arra, hogy előmozdítja és ápolja a saját, 
valamint a többi Szerződő Fél joghatósága alá tartozó, területi önkormányzatok, illetőleg hatóságok közötti 
határmenti együttműködést". A 4. cikkelyben paradox módon épp azokról a problémákról esik szó, amelyek 
később magának az egyezménynek is korlátjául szolgáltak: 

Minden Szerződő Félnek törekednie kell arra, hogy megoldja mindazokat a jogi, adminisztratív és technikai 
problémákat, amelyek akadályozzák a határaienti együttműködés fejlődését és megfelelő működését, és 
úgyszintén ebben a tekintetben a szükséges mértékben egyeztetnie keil valamennyi érdekelt Szerződő Féllel" 
(Európai Keretegyezmény a Területi Önkormányzatok illetőleg Hatóságok Haíármenti Együttműködéséről 
(1992). Európai Egyezmények Sorozata, 106, 1-17.) 
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Tárgyunk és esettanulmányunk hatóköre szempontjából jelentős kétoldalú megállapodás 
az 1991-ben aláírt és 1993-ban ratifikált Német-Holland Egyezmény, amely lehetővé teszi 
helyi önkormányzatoknak határon átnyúló jellegű^ magán, illetve közjogi szerződések 
megkötését. A Németország, Alsó-Szászország, Észak-Raj na-Vesztfái ia és a Holland 
Királyság közötti egyezmény három fontos együttműködési formát fogalmaz meg: 

• közjogi egyezményeket, szerződéseket, 
• döntéshozó fórumként működő munkaközösségeket (Arbeitsgemeinschaft), 
® és jogi személyiséggel rendelkező közjogi célszövetségeket (Zweckverband), amelyek 

képviselhetik tagjaikat határon túli szinten is. 

1996 januárjában Franciaország, Luxemburg, Németország és Svájc írt alá egyezményt 
a területi közigazgatási szervek és egyéb közintézmények (tehát már nem csupán helyi 
önkormányzatok) határon átnyúló együttműködéséről. A Karlsruhei Egyezmény először 
definiál a közjog bázisán alapuló, jogi személyiséggel rendelkező egységes intézményeket 
ohatáron átnyúló helyi célszövetségek - Grenzüberschreitender Örtlicher Zweckverband), és 
német részről az alkotmánynak megfelelően nem zárja ki bizonyos hazai jogosítványok 
határon átnyúló intézményekhez való utalását. így lehetővé válhat például egy olyan 
víztisztító létrehozása, amelynek ugyan központja Németországban van, de francia 
háztartásoknak is számlázhat, tehát a szomszédból is beszedheti a díjakat (Schulz, 1997). A 
célszövetség tehát elvileg harmadik jogalanyra (pl. polgárokra) vonatkozó kötelezettségeket 
állapíthat meg, bár a szerződés konkrétumokban már több cikkelyben is szűkíti az említett 
lehetőséget (Beyerlin, 1998). Ennek ellenére a Karlsruhei Egyezmény lehetővé teszi a határon 
átnyúló együttműködés intézményi megerősítését, és azt, hogy a résztvevők hosszú távú 
elkötelezettségeiket biztosabb jogi alapokra építsék. A meglévő jogi és intézményi 
lehetőségeket sem használják ugyanakkor ki (9. táblázat), ami annak tudható be, hogy az 
együttműködések résztvevői - nem ismervén eléggé a feltételeket, szabályozásokat - félnek 
alávetni magukat a szomszédos ország jogrendszerének (Marcou, 1997), hisz minden eddigi 
szerződésben, egyezményben a székhely szerinti ország jogrendszere érvényesül a választott 
együttműködési formára vonatkozóan (Beyerlin, 1998). 

9. táblázat A holland-német határ eurégiói a tagok és az intézményesülés mértéke, jogi 
státusza szerint 

% 

Forrás: Denters et al, 1998, 145. (szűkítve) 

54 



A határon átnyúló együttműködések fejlődése Nyugat-Európában 

3.2 Az határőr, átnyúló együttműködések uniós támogatásai 

A kilencvenes évektől kezdődően mondhatni „új időszámítás" kezdődött a határon 
átnyúló együttműködések történetében. Bár az Európai Közösség politikája sosem 
foglalkozott azelőtt közvetlenül a határ menti területek problémáival, később az Európai Unió 
nem mehetett el szótlanul azok mellett a problémák mellett, amelyek az Egységes Európai 
Piac, majd a Monetáris Unió tervei kapcsán a határ menti területeket érintették, érintik. Más 
politikák keretében foglalkoztak ugyan határ menti problémákkal (Közös Agrárpolitika, 
közlekedéspolitika), de külön speciális területként még a Közösségek regionális politikája 
sem foglalkozott a határokkal. Az egyetlen közvetlenül erre a kérdésre vonatkozó közősségi 
tevékenység az Írország és Észak-Írország határ menti területein kialakult gazdasági és 
kulturális helyzet javításával kapcsolatos. Az is jellemző, hogy az Európa Parlament tagjai a 
80-as évek eleje óta hiába sürgették a Közösségeket, hogy írja alá az Európai 
Keretegyezményt (a Madridi Konvenciót), ami lehetővé tenné a határon átnyúló 
együttműködés jogi kereteinek harmonizálását és az együttműködés fokozását (Mestre, 1992). 
Tovább erősítette a konkrét politika és intézkedéscsomag kialakításának kényszerét a kelet-
közép-európai átalakulás. A meglévő belső határok gazdasági leépítése, valamint a külső, új 
határterületek átalakulása egy nagyszabású közösségi kezdeményezést, az Interreg programot 
hívták életre. 

10. táblázat A határokon átívelő térségi együttműködések uniós támogatási programjai 

Forrás: Saját szerkesztés 
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3.2.1 Az lnterreg program j elentősége 

Az Interreget, amely a strukturális alapok által támogatott egyik legfontosabb közösségi 
kezdeményezés, az Unió két fő céllal hozta létre 1990-ben: a gazdasági fejlődés és az 
integráció elősegítése. Egyrészről tehát az lnterreg határ menti területek speciális problémáit 
hivatott kezelni, másrészt a határon átnyúló (integrációs célzatú) hálózatok kialakítását 
célozza. Madártávlatból úgy tűnik, hogy az Európai Unió kohéziós országaiban és külső 
határterületeinél a fejlesztési célkomponens, míg a belső, fejlettebb magterületeken az 
integratív, hálózatépítési funkció dominál (RBI-DIW, 1998). Az lnterreg kifejezett célja 
"lendületet biztosítani a belső határokon átnyúló hálózatok kialakulása és fejlődése érdekében, 
valamint bekapcsolni ezeket a hálózatokat a nagyobb közösségi hálózatokba" (AEBR, 1995; 
Houtum1998). Esettanulmányaink ezeket a feltevéseket, célokat is tesztelik a kiválasztott 
régiók vonatkozásában. 

Az lnterreg I. program mintegy 1,034 milliárd ECU értékben nyújtott pénzügyi 
támogatást az arra érdemes programoknak. Az 1994/99-es periódusra ez az összeg már 3,4476 
milliárd ECU, a közösségi kezdeményezésekre szánt 13,9 milliárd ECU mintegy negyede 
(Ebből 2,4 jutott közvetlenül a határon átnyúló együttműködésekre, 0,5 milliárd az energia 
hálózatokra, a fennmaradó összeg nagy részét pedig nemzetközi vízügyi együttműködésekre 
költötték) (A strukturális alapok megoszlását a 8. ábra szemlélteti). 

A koncentráció elvének megfelelően a 2000-2006-os programperiódusra négyre 
csökkentették a közösségi kezdeményezések számát. A programkoncentráció 
forráskoncentrációt is jelent, hisz míg a 13 közösségi kezdeményezésre 13 milliárd euró jutott 
addig a négyre 10,4 milliárd. Ebből az lnterreg 4,875, az Urban 700, a Leader 2,02, az Equal 
2,847 milliárd euróval részesedik.24 Egyes vélemények szerint azonban a koncentráció csak 
látszat, hisz a négy kezdeményezés alatt számos alcél (köztük régi kezdeményezések, 
támogatási jogcím) bújik meg, így igazából csak átcímkézés történt, a rendszer csak első 
ránézésre lett világosabb, átláthatóbb. Az lnterreg program mindenesetre nem ad meggyőző 
cáfolatot erre a vélekedésre. 

8. ábra A strukturális alapok és a Kohéziós Alap költségvetésének megoszlása 2000 és 2006 

• l-es Célterület 
• 2-es Célterület 
• 3-as Célterület 
• Kohéziós Alap 
• Közösségi kezdeményezések 
• Innovatív Akciók 
• Halászat (nem l-es Célterület 

8. ábra A strukturális alapok és a Kohéziós Alap költségvetésének megoszlása 2000 és 2006 
között (milliárd euróban) 

1,11-1 

Forrás: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/intro/regions5_en.htm 2002.-04-30 

24 Az Urban program a hanyatló városok és városrészek rehabilitációját szolgáló innovatív stratégiákat 
támogatja, a Leader az aktív rurális társadalmi, gazdasági szereplőket kívánja összehozni új, a fenntartható 
fejlődés elvének megfelelő helyi stratégiák kialakítása érdekében, az Equal pedig a munkaerő-piaci 
egyenlőtlenségeket és diszkriminációt kiváltó tényezők kiküszöbölését célozza. 
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11. táblázat A Interreg ül tagállamok szerinti allokációja 

Tagállam 
Közösségi 

kezdeményezések 
összesen 

Közösségi 
kezdeményezésekből 

Interreg III 

Tagállamok 
Interreg III 
részesedése 

Millió euró % Millió euró % % Euró/fő 

Belgium 209 2,0 104 50 2,1 10,1 
Dánia 83 0,8 34 41 0,7 6,4 
Németország 1 608 15,4 737 46 15,1 9,0 
Görögország 862 8,3 568 66 11,7 53,8 
Spanyolország 1 958 18,8 900 46 18,5 22,8 
Franciaország 1 046 10,0 397 38 8,1 6,7 
Írország 166 1,6 84 51 1,7 22,0 
Olaszország 1 172 11,2 426 36 8,7 7,4 
Luxemburg 13 0,1 7 54 0,1 15,9 
Hollandia 651 6,2 349 54 7,2 21,8 
Ausztria 358 3,4 183 51 3,8 22,5 
Portugália 671 6,4 394 59 8,1 39,3 
Finnország 254 2,4 129 51 2,6 24,9 
Svédország 278 2,7 154 55 3,2 17,3 
Egyesült Királyság 961 9,2 362 38 7,4 6,1 
Hálózatok 152 1,5 47 31 1,0 -

EU15 10 442 100,0 4 875 47 100,0 12,9 

DG Regio és Eurostat adatok alapján saját szerkesztés (1999-es árakon, 200l-es népességadatokkal) 

A rendeleti megfogalmazás a határ menti NUTSIII-as területkategória megadásán túl 
nem tesz különbséget a határtérségek objektív szempontok szerinti, esetleg mérőszámokhoz 
kapcsolt támogatási besorolásában. Az Európai Unió regionális politikája arra enged 
következtetni, hogy Brüsszelben bizonyos szempontból minden határ menti térséget 
hátrányosnak, és ezért az Interreg programon keresztül támogatandónak tekintenek (hisz a 
határokon kevés kivételtől eltekintve többnyire különböző kulturális, nyelvi, szociális és jogi 
rendszerek kerülnek érintkezésbe, ami problémákhoz vezethet). Ez a koncepció - mint az 
osztrák-magyar esettanulmány során látni fogjuk - sok kritikát kapott az elmúlt időszakban. 
Ráadásul nem vagyunk meggyőződve arról, hogy a 11. és 12. táblázatot alaposabban 
kielemezve (az érintett lakosság, vagy terület arányában elkészített kimutatások alapján) nem 
találnánk bizonyos térségi hangsúlyokat (Görögország, Portugália, Spanyolország). Erre 
azonban jelen dolgozat korlátozott keretei között nincs lehetőségünk. 

Az Interreg „közös finanszírozású" program volt 1999-ig, amely használta az ERDF 
(Európai Regionális Fejlesztési Alap), ESF (Európai Szociális Alap), EAGGF (Európai 
Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap), valamint a tagállamok forrásait (nemzeti, 
regionális és helyi szinten egyaránt). Jóval átláthatóbb viszonyokat teremt az EU 
finanszírozás szintjén, hogy a közösségi kezdeményezéseket nem a strukturális alapok teljes 
kalapjából együttvéve finanszírozzák, hanem az egyes kezdeményezéseket a hozzájuk 
legközelebb álló alapból támogatják. így az Interreg az Urban programmal együtt a 
Regionális Fejlesztési Alapból kap pénzeket. 
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12. táblázat Az lnterreg források megoszlása 
(határszakaszok, transznacionális régiók és interregionális együttműködési vonatkozásában 
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FrN/EST - Finnország/Észtország 14 

F/D PAMINA - (Elszász/Badem-Württenberg) 13 

D/DK - Sonderjylland/Észak-Schleswig 13 
D/L/B - Németország/Luxemburg/ Belgium 
(német ajkú közösség) 

11 

D/DK - Fyn/KERN 9 

D/DK - Storstrom/Schleswig-Holstein 9 

FIN/S Skargárden (Islands) 8 

UK/MRC - Gibraltár/Marokkó 0,4 

* - nem végleges 
TRANSZNACIONÁLIS PROGRAMOK 
ÉSZAK-NYUGAT-EURÓPA (UK, IRL, F, B, 
NL, LUX, D) 

330 

CANARIAS/MADEIRA/ACORES (E, P) 145 

CADSES (D, AUT, I, GR) 132 

ÉSZAKI TENGER (UK, B, NL, D, DK, S) 122 

ATLANTI ÍV (UK, F, IRL, E, P) 122 

NYUGATI MEDITERRÁNUM (E, F, I, P, UK) 97 

BALTI TENGER (DK, D, S, FIN) 97 

ARCHIMED (GR, I) 82 

DÉLNYUGAT-EURÓPA (E, P, F, UK) 66 

ALPOK TÉRSÉGE (F, D, I, AUT) 59 

ÉSZAKI PERIFÉRIA (FIN, S, UK) 21 

KARIB TÉRSÉG (F) 16 

REUNION (F) 0,5 

INTERREGIONÁLIS PROGRAMOK 
Dél-Európa 122 

Északnyugat-Európa 90 

Kelet-Európa 51 

Északkelet-Európa 27 
Forrás: saját szerkesztés az Európai Bizottság adatai alapján 
htW/euroüa.eu.int/comm/reaional oolicv/interree3/abc/abc en.htrr 

Az Interreg segélyprogram legfontosabb céljai nem sokat változtak az 1990-es indulás 
óta (AEBR, 1995): 

» Segíteni az EU külső és belső határ menti területeit a nemzetgazdasági és Unión belüli 
elszigeteltségükből adódó speciális fejlődési problémáik leküzdésében. 

• Támogatni a belső határokon átnyúló együttműködési hálózatok kialakulását és 
fejlesztését, valamint ezen hálózatok bekapcsolását egy szélesebb közösségi hálózatba az 
Egységes Európai Piac fejlesztése érdekében. 

• Segíteni az Unió külső határait, hogy felkészüljenek új szerepükre, amely abból 
származik, hogy immár a Belső Piac határai is egyben. 

• Válaszolni a külső uniós határok menti harmadik országokkal adódó új együttműködési 
lehetőségekre. 

A harmadik Interreg ciklus kiemelt célja a Közösség gazdasági és társadalmi 
kohéziójának növelése a határon átnyúló, a transznacionális és az interregionális 
együttműködések, valamint a közösségi területek kiegyensúlyozott fejlesztésének 
támogatásával. Ezen belül az Interreg-IllA program célja a szomszédos hatóságok közötti 
határon átnyúló együttműködések támogatása határon átnyúló gazdasági és társadalmi 
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központok fejlesztése érdekében közös, a fenntartható területi fejlődést szolgáló stratégiák 
segítségével (European Commission, 2000). 

Az lnterreg program korábbi tapasztalatai alapján három tevékenységcsoport 
különíthető el: határon átnyúló programok közös tervezése és bevezetése; a határrégiók és 
különféle közhivatalaik, magánszervezeteik, önkéntes szerveződéseik közötti 
információáramlás elősegítését szolgáló intézkedések bevezetése; közös intézményi és 
közigazgatási struktúrák kialakítása az együttműködés elősegítése és fenntartása érdekében. 

Az lnterreg program által leggyakrabban támogatott területeket és azok részesedését a 
forrásokból a 9. ábra szemlélteti. 

9. ábra Az lnterreg I. program felhasználási területei 

Képzés és egyéb 
tevékenységek 

11% 

Vidékfejlesztés 
6% 

Környezet 
10% 

Közlekedés, 
kommunikáció 

45% 

Turizmus és üzleti élet 
28% 

Forrás: AEBR, 1995 

Az lnterreg III-A program prioritásai némi változást mutatnak az előzőekhez képest, 
többek között hangsúlyosabbá vált a hálózatépítés és az intézményi együttműködés (European 
Commission, 2000): 

ifc * 

• A partvidék, vidék- és városfejlesztés támogatása; 
• A vállalkozói szellem erősítése, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések és a 

kisvállalkozások fejlesztése (a turisztikai vállalkozásokat is ideértve); 
• A munkaerő-piaci integráció és a társadalmi beilleszkedés előmozdítása; 
• Az emberi erőforrások, a kutatási, technológiafejlesztési, oktatási, kulturális, 

kommunikációs és egészségügyi eszközök közös használata a termelékenység 
növelése és a fenntartható munkahelyek kialakítása érdekében; 

® A (helyi, globális) környezetvédelem előmozdítása, az energiahatékonyság 
növelése, megújuló energiaforrások támogatása; 

® Információs, kommunikációs, közlekedési hálózatok és szolgáltatások fejlesztése^ 
(különösen a környezetbarát közlekedési ágaknál), valamint a víz és energiaellátó 
rendszerek ja vitása; 

• A jogi és közigazgatási együttműködések fejlesztése a gazdaságfejlesztés és a 
társadalmi kohézió érdekében; 

® A határon átnyúló együttműködés intézményi és emberi feltételeinek fejlesztése a 
gazdaságfejlesztés és a társadalmi kohézió érdekében. 
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Fontos ezek mellett megemlíteni, hogy a rendeletek több helyen is hangsúlyozzák annak 
fontosságát, hogy az egységes belső piac kialakításának következtében a határok mentén 
munkájukat elvesztőknek máshol alternatív foglalkoztatási lehetőséget biztosítsanak (a 
vámokkal, vámkezeléssel kapcsolatos tevékenységek megszűnése miatt - Interreg II, 94/C 
180/13-as EU határozat). Fontos kiemelni, hogy az infrastrukturális fejlesztéseknél a fő cél a 
határ menti területek, régiók fejlesztése, és nem az ezeken a területeken áthaladó tranzit 
élénkítése. 

3.2.2 Az Interregen kívüli támogatások az Európai Unióban 

A közösségi kezdeményezések közé tartozó Interreg programon kívül az innovatív 
akciókon (kísérleti projektek, kutatások, tanulmányok) belül is találunk határrégiókat érintő 
projekteket. A jelenlegi programozási periódusban a strukturális alapok költségvetésének 
0,5%-a, körülbelül egymilliárd euró jut innovatív akciókra. 

Az ERDF 10. cikkelye alá tartozó innovatív akciókra összesen 326,5 millió ECU-t 
fordítottak 1991 és 1993 között. Az akciók legfontosabb célja a négy kiemelt prioritás -
regionális fejlesztés, határon átnyúló együttműködés, interregionális együttműködés, városi 
problémák kezelése - közül a határon átnyúló együttműködések támogatása. Ebből az alapból 
támogatták a LACE program létrejöttét és fejlődését, valamint az ATLANTIS kezdeményezés 
keretein belül - mintegy 4 millió ECU-vei - a speciális fejlődési problémákkal küzdő atlanti 
partvidék régióit. A LACE kezdeményezést Az Európai Határrégiók Szövetségének 
segítségével, valamint az Európai Bizottság pénzügyi támogatásával 1990-ben indították 
(LACE - Linkage Assistance and Cooperation for the European Border Regions -
Együttműködés és Kapcsolati Segítségnyújtás az Európai Határrégiókért). Célja a határon 
átnyúló együttműködések figyelemmel kísérése, működésének vizsgálata, támogatatása. A 
minden európai határrégió számára nyitott program elsősorban a tapasztalat és 
információcsere fórumául szolgál, és többek között határrégió-hálózatok (pl. közös 
piackutatás céljából), egyeztetett elosztási és reklámpolitikák kialakítását (közös teijesztési-, 
reklámstratégiák a határrégiók vállalkozásainak) támogatja. A határon átnyúló 
együttműködések terén elért eredményeket, tapasztalatokat, fontosabb adatokat egy 
adatbázisban gyűjtik (AEBR, 1995). Az innovatív akciók második jelentős célterülete az 
interregionális együttműködés. Itt számunkra a legfontosabb az ECOS/OVERTURE program, 
amelyet Magyarországon Phare forrásokból finanszíroztak. Ez lehetővé tette és teszi nyugat-
és kelet-európai önkormányzatok együttműködését. 

A RECITE (Regions and Cities in Europe) kezdeményezés a városok és régiók 
interregionális együttműködését támogatta két programozási cikluson keresztül. 

Az Interreg programot munkaügyi téren kiegészítő kezdeményezés a Szociális 
Főigazgatóság (exDGV) alá tartozó határon átnyúló EURES program. Az EURES 
(EURopean Employment Services) általános célja az uniós munkalehetőségekkel, 
munkakeresőkkel, munka- és életkörülményekkel, a munkaerő-piaci helyzettel kapcsolatos 
információhálózat kialakítása. A határrégiók - külön alprogramként - jelentős szerepet kaptak 
a kezdeményezésben, amelynek éves nagyságrendje körülbelül 6 millió ECU volt a 
kilencvenes évek végén. 

Az EURES hálózat speciális határrégiós struktúráit a legnagyobb munkaerő-
mobilitással jellemezhető területeken hozták létre információ közvetítési és konzultációs 
céllal. A hálózatban részt vesznek munkaügyi szervezetek, szakképzési intézmények, a 
munkaadók és munkavállalók érdekképviseletei, regionális hatóságok és az Európai Bizottság 
(EURES, 1997). A legtöbb ilyen határon átnyúló hálózat az Unió magterületein található 
(Benelux Államok, Nyugat-Németország, Észak-Franciaország) közvetetten utalva a 
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kohéziós fejlettség földrajzi rádiuszára. Pozitív fejlemény ugyanakkor, hogy a legújabb 
hálózatok nem csupán a hagyományos (Kék Banán), és új (Földközi tenger partvidéke, 
Alpok-Adria térség) gazdasági sikertérségekben, hanem azokon kívül is megjelentek (Galícia 
- Észak-Portugália, Észak-Írország - Írország, Dánia - Svédország). 

10. ábra A határon átnyúló EURES program területei 

1. H.N.F.K. 
2. Scheldemond 
3. EUREGIO Gronau / 

Enschede 
4. EURES Maas-Rhin 
5. P.E.D 
6. Saar-Lor-Lux-

Rheirtland/Pfalz 
7. EURAZUR 
8. TRANSALP 
9. Schleswiq-

SDrivIland 
10. EURALP 
11. EUREGIO Rhein-

Waal 
12. INTERALP 
13. Ems-Dollart 
14. PYREMED/PIRIME 
15. Northern 

Ireland/Ireland 
16. TransTirolia 
17. DESUND 
18. Galicia/ReoiDNorte 
19. Oberrhein 
20. Tornedalen 

Forrás:http://www.eurppa.eu.int/comm/emplovment social/elm/eures/en/about/cross/index.htm 2002-04-04 

3.2.3 A Phare program 

A Phare az Európai Unió segélyprogramja, amely a közép- és kelet-európai országok 
gazdasági és társadalmi reformjait szolgáló programokat finanszírozza (Phare: Poland and 
Hungary Aid for the Reconstruction of the Economy - Segély Lengyelországnak és 
Magyarországnak a gazdasági újjáépítéshez). Alapvető célja a piacgazdaság kialakításának 
támogatása és az európai integrációra való felkészülés elősegítése. A Phare legfontosabb része 
az EU tagsághoz vezető stratégia a társadalom tagjainak tudati felkészülésén keresztül 
Központi kérdés a jogharmonizáció, a privatizáció és az államháztartási reform segítése, a 
humán erőforrások fejlesztése, a gazdaságfejlesztés, elsősorban a kis- és középvállalatok 
vonatkozásában. 

Az 1995/99-es Phare ciklusra az Unió állam és kormányfői mintegy 6,69 milliárd ECU-
t szavaztak meg, ebből Magyarország 425 millió ECU-vel részesedett. Az 1990 és 1994 
közötti időszakban 4,248 milliárd ECU vált szabaddá a kontinens keleti fele számára, hazánk 
502 millió ECU támogatást kapott, részesedésünk 12%-os volt, szemben a következő ötéves 
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ciklusra jellemző 6,3%-os aránnyal. A támogatás mértéke tehát abszolút összegben és relatíve 
is csökkent, főként mert fokozatosan bővült a programban részvevő országok köre. Az ujabb 
programozási periódusban már előcsatlakozási alapokról beszélhetünk, hisz a Phare 
kiegészült az ISPA és SAPARD programokkal. A tagjelölt országok tervezett részesedéseit a 
három programból a 13. táblázat mutatja. 

13. táblázat A Phare, Ispa és Sapard programok éves indikatív allokációja 2000-től (millió 
euró) 

PHARE 
indikatív 

éves 
allokáció 

SAPARD 
indikatív 

éves 
allokáció 

ISPA indikatív éves 
allokáció 

Összesen 

A P H A R E 
éves indikatív 

allokáció 
(1995-1999) 

nemzeti 
programok 

minimum maximum minimum maximum 
Bulgária 100 52,1 83,2 124,8 235,3 276,9 83 
Csehország 79 22,1 57,2 83,2 158,3 184,3 69 
Észtország 24 12,1 20,8 36,4 56,9 72,5 24 
Magyarország 96 38,1 72,8 104 206,9 238,1 96 
Lettország 30 21,8 36,4 57,2 88,2 109 30 
Litvánia 42 29,8 41,6 62,4 113,4 134,2 42 
Lengyelország 398 168,7 312 384,8 878,7 951,5 203 
Románia 242 150,6 208 270,4 600,6 663 110 
Szlovákia 49 18,3 36,4 57,2 103,7 124,5 48 
Szlovénia 25 6,3 10,4 20,8 41,7 52,1 25 
Összesen 1085 520 1040 2645 730 
Összesen a 
CBC 
forrásaival 
együtt 

1577 

Forrás: Európai Bizottság rwww.inforegio.com). 2002, április; MEH Segélykoordinációs Titkárság, 2000, április 

3.2.4 A Phare CBC program 

A kelet-közép-európai átalakulás lehetővé és szükségessé tette a határon átnyúló 
együttműködések élénkítését az Unió keleti határterületei és a reformországok perifériái 
között egyrészt az integráció előkészítése és elősegítése, másrészt a határ menti területek 
speciális fejlődési problémáinak leküzdése érdekében, amelyek itt a több évtizedes 
elszigeteltség miatt még élesebben rajzolódnak ki. így az Interreg kezdeményezés példájára 
az Unió a Phare Program keretei között az 1994-es közősségi költségvetésben létrehozta a 
határon átnyúló együttműködési kezdeményezést (Phare CBC - Cross-Border-Cooperation -
Program). 

Amellett, hogy a Phare CBC program nélkülözhetetlen része az EU tagságot megelőző 
integrációs stratégiának, legfőbb célja a határ menti területek társadalmi, gazdasági 
fejlődésének ösztönzése, a határral kapcsolatos speciális problémák megoldása, vagy 
legalábbis ennek elősegítése a helyi népesség érdekeinek figyelembe vételével és a környezeti 
elvárások folyamatos figyelemmel kísérésével elsősorban az EU-val szomszédos kelet-közép-
európai országokban. Az Európai Tanács esseni csúcstalálkozóján 1994-ben döntöttek a CBC 
kezdeményezés kiterjesztéséről, így szomszédos, nem EU-tag, de Phare jogosult kelet-közép-
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európai országok is részesülhetnek a segélyekből. így például a magyar-román, a magyar-
szlovén és később a magyar-szlovák határra is kiterjesztették a Phare CBC program 
hatókörét. Fontos cél a kétoldalú hálózati jellegű együttműködés fejlesztése, támogatása és 
kialakítása, valamint a szomszédos területek jelentős életszínvonal- és fejlődésbeli 
különbségeinek leküzdése. 1994-ben 150, 1995-ben 169 millió ECU, 1996-tól kezdődően 
évente 180 millió euró forrást biztosítottak a program számára. Utóbbi összeg nagy részét a 
(118 millió euró) a tagjelöltek és az Unió közötti határokra allokálták, 34 millió jutott a 
tagjelöltek közötti határokra, 21 millió a nem tagjelöltek és az Unió közötti határokra, és 7 
millió a Balti tengerrel határos tagjelölteknek. 

3.3 Tapasztalatok, kritikák 

Ugyan mind az lnterreg, mind a Phare CBC program alapvető célja a valóban határon 
átnyúló, vagy ilyen hatású kezdeményezések támogatása, a tapasztalatok sokkal inkább azt 
mutatják, hogy a források a tagjelölt országokban a központi regionális célú pénzeszközök 
kiegészítéséül - olykor helyettesítéséül is - szolgálnak. Többnyire olyan főleg 
infrastrukturális, környezetvédelmi - ráadásul főleg nagytérségi, tehát nemzeti prioritásnak 
tekinthető - projekteket finanszíroznak, amelyek megvalósítására (állami forrásokból) előbb 
vagy utóbb amúgy is sor került volna, vagy más uniós forrásokból is finanszírozható lett 
volna (Scott, 1997; Schwab,1996; Stryjakiewicz, 1996). Ez alapjaiban mond ellent a 
programok célkitűzéseinek, valamint az addicionalitás és szubszidiaritás elveinek, 
ugyanakkor a forrásszűke miatt érthető. 

Az egymáshoz csak igen korlátozottan kapcsolódó lnterreg és Phare CBC programokról 
összefoglalóan megállapítható, hogy nem optimális eszközei a határon átnyúló 
együttműködés támogatásának. Előbbi csupán egy „regionális luxusprogram", utóbbi pedig 
egy „nemzeti bázisinfrastruktúra program" (Schwab, 1996). Illés (1997) ezzel kapcsolatban 
utal arra az osztrák-magyar viszonylatban is ismert problémára, hogy a kelet-németországi 
tartományok számára - az l-es célterületi besorolás miatt - az lnterreg pénzek „csupán a 
habot jelentik a tortán", míg a lengyel területeken a fejlesztések elsődleges forrásai között 
tartják számon a Phare CBC pénzeket (lásd 14. táblázat). 

Az összehasonlítás valósághűbb képet adhatna akkor, ha ismernénk, és integrálni 
tudnánk az általános Phare program határrégiókat érintő összegeit, és a szomszédos 
tartományok egyéb közösségi kezdeményezésekből (pl. LEADER), alapokból (ESF - Európai 
Szociális Alap), valamint más címeken (2, 5b célterületek) kapott forrásait. Ugyancsak 
érdekes lenne egy hasonló táblázatban megvizsgálni az Uniós források arányait a 2000-2006 
közötti periódus vonatkozásában, azonban a dolgozat írásának időpontjában a szükséges 
adatok még sok esetben hiányoztak. Annyit azonban már az ismert főösszegekből is látni 
lehet, hogy lényegi változások nem várhatóak. A 2000-2006-os periódusban a csatlakozni 
kívánó országokkal határos Cél l-es és 2-es besorolású területek 16 milliárd euróval 
gazdálkodhatnak. A majd ötmilliárdos lnterreg keretből 818 millió euró jut ezekre a 
területekre, ezen belül is Ausztria és Németország határterületeire (mint a csatlakozás által 
leginkább „sújtott" területekre) 737 millió euró van betervezve, az uniós lnterreg költségvetés 
mintegy 15%-a. A Phare CBC keretében évente 103 millió eurót határoztak meg a 
tagországokkal határos régiók számára a 2000-2002-es periódusra (European Commission, 
2001). Mindezek ismeretében, és a táblázat adatait elnézve nem csodálkozhatunk azon, ha 
eltérő lelkesedéssel és érdeklődéssel találkoztunk az Európai Unió külső határainál a régió Cél 
l-es státuszától függően. 
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14. táblázat Az Európai Unió által nyújtott támogatások az érintett határ menti területek 
népességére vetítve a Többéves Keretprogramok alapján (ECU/fő) 

Object ive-1 
területek (1994-99) 

In t e r r eg I IA (1994-99) P h a r e C B C (1995-99) 

Németország 
(Mecklenburg-
Vorpommem, 
Brandenburg, 
Sachsen, 
Thüringen) 

425,4 

Németország 
(Mecklenburg-
Vorpommern, 
Brandenburg, 
Sachsen, Nieder-
Bayern) 

28,9 

Németország 
(Mecklenburg-
Vorpommern, 
Brandenburg, Sachsen) 

30,7 90,6 

Lengyelország (Szczecin, 
Gorzów Wielkopolski, 
Zielona Góra, Jelenia 
Góra) 

Németország 
(Mecklenburg-
Vorpommem, 
Brandenburg, 
Sachsen, 
Thüringen) 

425,4 

Németország 
(Mecklenburg-
Vorpommern, 
Brandenburg, 
Sachsen, Nieder-
Bayern) 

28,9 

Németország (Sachsen, 
Nieder-Bayern) 28,6 94,3 

Csehország (Észak-és 
Nyugat-Bohémia) 

Ausztria 
(Burgenland) 

601 
Ausztria 
(Oberösterreich 
Niederösterreich, 
Wien, Burgenland, 
Steiermark, 
Karnten) 

4,6 

Ausztria 
(Oberösterreich 
Niederösterreich, 
Wien) 

1 48 
Csehország (Dél-Bohemia, 
Dél-Moravia, Johesesky) 

Ausztria 
(Burgenland) 

601 
Ausztria 
(Oberösterreich 
Niederösterreich, 
Wien, Burgenland, 
Steiermark, 
Karnten) 

4,6 
Ausztria 
(Oberösterreich, 
Niederösterreich, 
Burgenland) 

1,6 16,1 
Szlovákia (Bratislava város 
és megye, Senica, Tmava, 
Galanta, Dunajska Sreda) 

Ausztria 
(Burgenland) 

601 
Ausztria 
(Oberösterreich 
Niederösterreich, 
Wien, Burgenland, 
Steiermark, 
Karnten) 

4,6 

Ausztria 
(Burgenland) 40 35,3 

Magyarország (Győr-
Moson-Sopron, Vas, 
Zala) 

Ausztria 
(Burgenland) 

601 
Ausztria 
(Oberösterreich 
Niederösterreich, 
Wien, Burgenland, 
Steiermark, 
Karnten) 

4,6 

Ausztria (Steiermark, 
Karnten) 5,1 15,3 

Szlovénia (Gorenjska 
Gornja Savinjska Koroska 
Podravje Pomurje) 

Olaszország (Friuli-
Venezia-Giulia, 
Veneto - 1997-99) 

9 
Olaszország (Friuli-
Venezia-Giulia,Veneto 
- 1997-99) 

9 48 
Szlovénia (Gorenjska, 
Goriske Cost and Karst 
régió) 

Saját szerkesztés 

Ezen kívül a Phare CBC program más mechanizmus szerint működik. Az Interreg és a 
Phare CBC program döntési centrumai gyakran messze esnek egymástól, a költségvetések 
szigorúan külön kezelendők, hogy elkerüljék az Interreg és Phare CBC programra szánt uniós 
pénzek keveredését. Közép-Kelet-Európában általában a központi kormányzatok, az Európa 
Bizottsággal összhangban döntenek az uniós pénzeszközök projektek közötti elosztásáról, az 
uniós centrumtérségekben a központi szervek, a tartományok és az eurorégiók többnyire 
közösen határoznak (lásd a 5. fejezetben az EUREGIO példáját). Mindezek tetejébe persze a 
döntéshozók érdekkonfliktusai is fékezhetik, gátolhatják a támogatások kiutalását. 
Természetesen az Unióban is vannak olyan tartományok, amelyek nem szívesen osztják meg 
az eurorégiókkal a projektek finanszírozásával kapcsolatos döntési hatáskörüket. Ez jellemző 
például a centralizáltnak tekinthető bajor közigazgatás és az Inn-Salzach Eurorégió 
kapcsolatára (Liberda, 1996). 

A Régiók Bizottsága szerepkörének korlátozottságát mi sem példázza jobban, hogy 
ugyan már 1996-ban felhívták az Európai Bizottság figyelmét a Phare CBC és az Interreg 
program közötti anomáliákra és a feszültségek feloldásának szükségességére (COR, 1996), a 
programkészítők, programkoordinátorok, projektgazdák mind a mai napig szenvednek az 
eljárási mechanizmusok különbözősége miatt. Tipikusan egy klasszikus centralizált állam 
olyan problémájával állunk szemben, amikor két eltérő fejlettségű, felépítésű szervezet a 
kormányprogramnak és érdekeinek megfelelően - költségvetési háttérrel - együttműködne, de 
a felsőbb (legfőképpen minisztériumi) szinten tisztázatlan, koordinálatlan viszonyok ezt 
megakadályozzák. Bonyolító tényezők esetünkben „csupán" az eltérő jogrend, nyelv, kultúra 
stb., valamint az, hogy míg az uniós oldalon többnyire kialakult, évtizedek során 
megszilárdult, és átlátható területi igazgatási intézményrendszer működik, addig a 
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csatlakozásra váró országokban a területi adminisztrációs rendszert - és elsősorban a 
középszintet - az előző programozási ciklusban még rendkívül sok bizonytalanság, 
„gyerekbetegség" j ellemezte. 

15, táblázat A Phare CBC és az lnterreg program főbb eltérései a kezdetekkor 

INTERREG PHARE CBC 
Célok Társadalmi gazdasági kohézió Hangsúly az átalakuláson, csatlakozáson 
Jogosul t t e rü le tek Minden határrégió EU tagállamokkal határos területek 
Programozás Management-orientált dokumentum Szektor-orientált dokumentum 
Finanszí rozás Többéves program Indikatív, éves finanszírozási döntések 
Döntések Tagállamok vagy régiók szintjére 

decentralizált 
Centralizált (EC) a pénzügyi tervezetre 
alapozott 

Forrás: RBI -DIW, 1998, 9. 

Az állandó kritikákat követő változtatások nyomán több területen csökkentek a 
szakadékszerü különbségek a két program között. így hamar felhígult a jogosultságot 
mereven az EU szomszédsághoz kötő szabály, és a csatlakozásra váró egymással szomszédos 
országok is részesedhettek bizonyos (inkább jelképesnek tekinthető) összegekkel. A Kis 
Projekt Alap (Small Project Fund) pedig - még ha ugyancsak kis volumenben is - lehetővé 
tette a szektoriális kényszerek oldását, és a program helyi érdekeltekhez való közelítését. Az 
lnterreg operatív programjának mintájára ma már a Phare CBC keretében is több évre szóló 
tervezeteket fogadnak el. 

A folyamatos és kitartó - a két kezdeményezés nagyobb összhangját célzó -
reformtörekvések ellenére azonban a Phare CBC lebonyolítási folyamata sokkal 
centralizáltabb és lassabb, a programozási periódusok még mindig nehezen egyeztethetők 
össze. 

Az InterreglIIA forrásai a hagyományos helyi határon átnyúló együttműködések 
elősegítése érdekében a Phare CBC programmal párosíthatok, míg változás az előzőekhez 
képest, hogy a transznacionális együttműködést támogató lnterreg IHB a Phare CBC helyett 
az ISPA, illetve az általános Phare program forrásaihoz csatolható. Problémát jelent 
ugyanakkor, hogy az ISPA keretében csak 5 millió euró feletti infrastrukturális és 
környezetvédelmi projekteket, a Phare keretében pedig csak 2 millió euró feletti projekteket 
lehet támogatni (COR, 2000). 

A Phare CBC program projektekre vonatkozó uniós prioritásai jelentős mértékben 
behatárolják a szereplők mozgásterét. A „soft" irányelvektől a projekt minimális 
nagyságrendjének kemény tényezőjéig (2 millió euró) ez jelentős mértékben „tereli" az alulról 
jövő kezdeményezéseket. Nagyobb szabadságfokon készülő és valóban helyi indíttatású 
határon átnyúló társadalmi jellegű projektek többnyire a Kis Projekt Alapból remélhetnek 
forrásokat (1996 óta). A nagy projekteknek ellenben látványos („kitáblázható"), mérhető 
eredményekkel kell kecsegtetniük, ennek megfelelően nagyobb központi (EU, nemzeti 
kormányzatok) figyelmet keli kapniuk. Jellemzően a kisebb volumenű, „puha projektek" 
esetében van lehetőség a régiók, megyék (esetleg eurorégiók), helyi szereplők aktívabb 
részvételére. Ez a potenciál 2002-től valóságban is tesztelhető, hisz fennáll a „grant scheme" 
(pályázati alap) alkalmazásának „lehetősége". Ennek keretében a döntéshozók a közös 
programdokumentumban kijelölt intézkedések közül kiválasztanak egyet, és ennek keretében 
több - 2 millió euró értékhatár alatti - projekt is támogatható, ezáltal könnyebben 
előteremthetőek a társfinanszírozás forrásai. Hátrány viszont a lassabb és nehézkesebb 
végrehajtás. Tapasztalataink szerint a kötelező projektméret csökkentése nagyobb mozgásteret 
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ad, ugyanakkor a támogatási konstrukció irányának, céljának kiválasztásában az eltérő 
fejlettség és érdekek miatt még jelentős nézeteltérések adódnak a felek között. 

3.4 Közösségi akció a határrégiókért 

Felmérve a korábban felvázolt problémák egy részét, a tagállamok határrégióit érintő 
csatlakozással kapcsolatos ágazati kihívásokat, valamint általában a határrégiók integrációs 
folyamatban betöltött fontosságát az Európai Bizottság közösségi akciót kezdeményezett. Egy 
teljesen új eszköz helyett azonban kisebb újdonságok bevezetésével és elenyésző addicionális 
források bevonásával a korábbi intézkedések továbbfejlesztését ígérték, hatékonyabb 
koordinációt és erőforrás átcsoportosítást kezdeményeztek. Az akciók között kiemelt szerepű 
a határon átnyúló infrastruktúra kialakításának ösztönzése. 10-ről 20%-ra emelik az olyan 
határon átnyúló TEN projektek (TransEuropeanNetworks) maximális közösségi támogatását, 
amelyeknek különösen magas a résztvevő országok számára kimutatható hozzáadott értéke 
(European Commission, 2001). A finanszírozás érdekében 150 millió eurót különít el a 
Bizottság a 2003-2006-os periódusra (az összegből 50 millió re-allokáció nyomán áll 
rendelkezésre). Az Európai Parlament kísérleti projektet indított 2001-ben 10 millió eurós 
kerettel azon régiók és szektorok megsegítésére, amelyeket leginkább érintenek majd a 
csatlakozás társadalmi gazdasági költségei. 7,5 millió eurót információk közvetítésére, 
csatlakozással kapcsolatos képzésre, workshopok, találkozók szervezésére fordítanak az uniós 
és tagjelölt határrégiók kis- és középvállalkozásainak hálózatos együttműködése érdekében. A 
maradék 2,5 millió euró az Euro Info Centrumok hálózatának továbbfejlesztését szolgálja 
(2002-ben 5 millió euróval kívánják meghosszabbítani a kezdeményezést - European 
Commission, 2001). 

Az Európai Bizottság szeretné javítani a Phare CBC és az Interreg programok közötti 
koordinációt, és úgy vélik, az eurorégiók egyre fontosabb szerepet játszanak a határ két 
oldalának integrálásában. 

A hasonló méretű és természetű projektek érdekében programorientáltabb megközelítést 
vezetnek be a Phare programban. Ezt a célt szolgálja, a már említett „grant scheme" rendszer 
is, a nemzeti Phare programokhoz hasonló akciók ösztönzése (gazdasági infrastruktúra, 
termelő szektor, és humánerőforrás fejlesztés), valamint a többéves programozás bevezetése. 

Bár üdvözlendő a Bizottság határrégiókat illető kezdeményezése, a közösségi akció az 
említett intézkedések mellett nagyrészt meglévő forrásokra, programokra való hivatkozások 
gyűjteménye olyan ígéretekkel, amelyek szerint ezekben a programokban (l-es és 2-es 
célterületek, Leader, Equal stb.) is nagyobb figyelmet szentelnek majd a határrégióknak (és 
különösen a keleti határterületeknek). A döntéshozói gyakorlat ismeretében, évek multán 
lehet majd eldönteni, hogy ez a közösségi akció egy, az aggodalmaskodók (Németország, 
Ausztria) megnyugtatását szolgáló látványos kirakatakció, vagy valós hangsúlyeltolódást 
eredményező fontos lépés. 

3.5 Á transznacionális együttműködések felértékelődése 

A kilencvenes évek közepétől a határon átnyúló együttműködések egy szélesebb térségi 
dimenziója is felértékelődött, különösen területi tervezési szempontból. 

Látva a felmerülő jogi és hatásköri problémákat az Unió területfejlesztési 
minisztereinek (CEMAT) 1997 júniusában, Noordwijkben tartott ülésén a német miniszter 
kiemelt prioritásként hangsúlyozta a területfejlesztési, -rendezési tervek és egyéb területi 
vonatkozású intézkedések határon átnyúló egyeztetését, mint az európai területfejlesztési 
politika fontos eszközét (Selke, 1997). Az ülésen mutatták be hosszú és úttörő jellegű 
előkészítő munka eredményeként az Európai Térségfejlesztési Perspektíva (ESDP - European 
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Spatial Development Perspective) első változatát, majd két évvel később Potsdamban 
fogadták el a végleges verziót (1999). 

Bár integrált területi tervezési aspektusból közelíti meg a kérdéskört, az ESDP szintén 
jelentős hangsúlyt fektet a határon átnyúló együttműködési hálózatokra: a határon átnyúló 
területeken különös jelentőségűek a városcsoportok, klaszterek együttműködései; a regionális 
és nagyobb közlekedési hálózatok kapcsolódásainak fejlesztése; a veszélyeztetett 
környezetvédelmi területek menedzsmentje (European Commission, 1999). 

„A határon átnyúló városhálózatok, együttműködések eszközül szolgálhatnak a 
határközeli területek hátrányos helyzetének leküzdésében" (European Commission, 1999, 
22.). 

A területi tervezési együttműködés célzott ösztönzése már az lnterreg IIC programban is 
megjelent, és a harmadik lnterreg program keretében is jelentős szerepet játszik a 7 
transznacionális régióban zajló együttműködés élénkítése (lásd 12. táblázat). 

Az lnterreg és ESDP célok később visszhangra találtak a transznacionális és határon 
átnyúló munkaanyagokban,jövőképekben, fejlesztési tervekben: 

„A határok légiesítése nem csupán fizikai és intézményi előfeltételek megteremtését 
jelenti, hanem kapcsolatok, interakciók sűrű szövetét is. Eurorégiók, városok és régiók közötti 
testvérkapcsolatok, közös infrastruktúra-fejlesztési projektek, a közös természeti és kulturális 
értékek megőrzése, együttműködés a foglalkoztatás területén, kis- és középvállalkozások 
együttműködése egyaránt az európai térségi integráció elemei"... „Az együttműködéseket 
minden szinten és szférában ösztönözni kell: a nemzeti adminisztrációk, regionális, helyi 
önkormányzatok között, gazdasági, politikai és társadalmi intézmények, valamint 
vállalkozások kőzött. A városok és régiók közötti partnerségi kapcsolatok és hálózatok 
különösen fontosak.. Figyelembe véve a 16000 km hosszú szárazföldi határszakaszt, a határon 
átnyúló együttműködésnek és az eurorégiók alapításának prioritást kell élveznie" (Vision 
Planet, 2000, 12., 58. a CADSES régió jövőképe - Central, Adriatic, Danubian, South-Eastern 
European Space). 

Északnyugat-Európa Térbeli Jövőképe (Spatial Vision for North-West Europe - 2000) 
valamivel merészebb vállalkozás. Ugyan az ESDP-ben lefektetett irányvonalak mentén halad, 
mégsem marad azok (és más „európai" prioritások) puszta megismétlésénél, hanem jövőképet 
vázol egy homályosan lehatárolt Északnyugat-Európáról (11. ábra). Példa arra a folyamatra, 
amit az elméleti bevezetésben Paasi szavaival a területiség területiségekké alakulásával 
jellemeztünk. Amit 1993-ban Hingel még nemzeteken átnyúló kohéziós területeknek (cross-
national cohesive areas) nevezett, később transznacionális makroterekként - ugyan valljuk 
meg őszintén kissé felhígulva - kaptak létjogosultságot az Európai Térségfejlesztési 
Perspektívában, de már annak előkészítése során is. 

„Az ezeken a területeken beiül tapasztalható viszonylag erős kohézió következtében azt 
várhatjuk, hogy a kommunikáció, az információcsere, az áruk és szolgáltatások, tőke és 
munkaerő körforgása virágozni fog megnövelve az állampolgárok kötődését és a területté 
alakulás folyamatát" (Hingel, 1993, 28). 

Ugyanakkor az új szintekre (régió, határon átnyúló régió, transznacionális makrorégiók, 
terek, Európai Unió) áthelyezett területiség és az elméleti részben említett örökös 
határmegvonások kérdését érinti az észak-nyugat-európai jövőkép szerzőinek dilemmája: 
azzal, hogy erre a területre koncentrálnak, nem jönnek-e létre új határok, gátak a terület körül. 
A kétség kívül fennálló veszély kivédésének szándéka vezette az alkotókat, amikor a térkép 
formában bemutatott vízió elmosódott határaival, és számos környezetbe mutató nyíllal, a 
terület nyitottságát, homályos lehatárolását kívánják közvetíteni. Az már egy más - bár 
mindenképpen izgalmas - kérdés, hogy a perifériaként és maradék elven kezelt, ám rendkívül 
összetett CADSES térségben (12. ábra), hogyan kezelhető a területiségből, területiségekbe 
való átmenet. Az is nyitott még az északnyugat-európai tervezők előtt, hogy vajon egy 
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transznacionális területi jövőkép - ahogy jelenleg is - csupán a globális centrumokra és a 
nagyvárosi (metropolitan) hálózatokra koncentráljon, vagy kitérjedjen olyan határon átnyúló 
középvárosi hálózatokra, mint például a MHAL (Maastricht, Hasselt, Aachen, Licge); vagy az 
ANKE (Arnhem, Nijmegen, Kleve, Emmerich - bővebben lásd a következő fejezetben) 
(Spatial Vision for North-West Europe - 2000). 

A transznacionális együttműködések kapcsán azt is érdemes megjegyezni, hogy maguk 
a résztvevő területi tervezők is elismerik, hogy a transznacionális hálózatok hatásai még 
bizonytalanok. Kérdésként merült fel, hogy hol és hogyan kellene ilyen hálózatokat szervezni 
úgy, hogy azok az ESDP szellemében hozzájáruljanak egy kiegyenlítettebb és feimtarthatóbb 
fejlődéshez, a növekedés igazságosabb eloszlásához. A hálózatokkal kapcsolatos elméleti 
fejezetünkben már utaltunk a helyi informális és a formalizáltabb transznacionális hálózatok 
fontos, egymást kiegészítő szerepére. Selke a transznacionális együttműködések 
felértékelődési folyamatával kapcsolatban szintén arra figyelmeztetett, hogy ezeknek az 
együttműködéseknek nem szabad elhomályosítaniuk a határon átnyúló együttműködések 
jelentőségét, ellenkezőleg, segíteniük kell azokat. Ez meglehetősen nagy kihívást jelent a 
CADSES térségben, hisz itt majd 16000km hosszúságú határ húzódik, több mint az uniós 
belső határok összhossza (Selke, 1997). Tehát, amennyiben Északnyugat-Európa Térbeli 
Jövőképénél üdvözöljük a szélek elmosódott impresszionizmusát, akkor látnunk kell azt, hogy 
a CADSES térségben egy ehhez hasonló elképzelés ma még "hipervíziónak" tűnne. 

Túlzott „aggodalmakra" azonban azért sincs ok, mert a Bizottság hangsúlyozza, hogy a 
transznacionális (Interreg IIC, Interreg DIB) és interregionális (Interreg HIC) 
együttműködésekre a források szűkössége miatt korlátozott mértékben, és csak indokolt 
esetekben használhatók fel Phare CBC források társfinanszírozási célokra (Európai Bizottság, 
2001), és korábban már utaltunk az egyéb források bevonásának nehézségeire. Ilyen 
„továbbfejlesztett" feltételek mellett nehezen értelmezhető az Interreg alprogramok 
végrehajtását támogatni hivatott 47 millió eurós hálózatépítési keret, amit a korábban említett 
közösségi akcióban emeltek ki. 

Az említett forrásoldali aszimmetriák tehát igazából nem csökkeimek, arról nem is 
beszélve, hogy a tagjelölteknek 2002 elején kiosztott uniós költségvetési pofonok azt vetítik 
előre, hogy a tagállami költségvetések és választópolgári szavazatok hosszabb távon is 
megvétózzák az egységes, határok nélküli Európai Uniót, előző fejezetünk magasztos, terület-
és nemzetállam-független új középkori víziójáról nem is beszélve. 

Az itt felsorolt számos kritikai megjegyzés ellenére az Interreg és a Phare CBC 
programok, valamint az államközi egyezmények együttesen jelentős lendületet adtak és 
adhatnak az eddig passzívabb határon átnyúló intézményeknek. Előbbiek jelentősen 
megnövelték a pénzügyi érdekeltséget, utóbbiak, bár bürokratikusabb keretek között, de 
mégis jogilag megalapozottabbá tették az együttműködési lehetőségeket. Az Interreg 
függőség azonban több szempontból is veszélyes lehet. Egyrészről a pénzek apadása esetén 
maga az intézmény léte is veszélybe kerülhet, amennyiben a külső finanszírozás éveiben nem 
sikerül pótlólagos - legjobb esetben helyi - forrásokról gondoskodni, másrészt az Interreg 
program folyamatai lassúak., körülményesek és legtöbbször felsőbb közigazgatási 
(leggyakrabban központi) ellenőrzéssel járnak együtt, ami alapjaiban kérdőjelezi meg a 
program egyik alapcélját, a decentralizáció ösztönzését. Ezek a gondolatok azonban már a 
következő fejezethez, az együttműködések általános intézményi tapasztalataihoz vezetnek 
bennünket 
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11. ábra Északnyugat-Európa jövőképének szerkezeti váza 

C#ntrai 2mm 

InUmt Joiw 

A jövőkép négy zónára osztja a transznacionális teret (nyílt zóna, sziget zóna, központi zóna és belső zóna). 
Kulcselemei a külső kapcsolatok, valamint a központi zóna túlterhelt tengelyeit (vastag vonalak, pl. London-
Lille-Párizs) és centrumait (sötét gömbök, pl. Randstad) potenciálisan tehermentesítő alternatív kapcsolati 
elemek (szaggatott vonalak, pl. Észak-Anglia-Randstad) és városi centrumok, városhálózatok (világos gömbök, 
pl. Brüsszeli agglomeráció és a Saar-Lor-Lux). 
Forrás: Spatial Vision Group (2000) 
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12. ábra Több országgal határos régiók és fontosabb határátkelők a VISION térben 

Warsxawa 

ratiBlava 

Chiüínib Budapest 

Bucunutí Zagreb 

Sarajevo 

Ilatoui vagy több ars/ággal halmos régiók 

i-< Nemzet kiizi vasúti hatátálkelö j tiaus/eiiiupai küzlekedei tengely eken 

x Nenutjik&zi küzuti hataralkelü a ttans^eorópai ko/lekedei tengelyeken 

^ ^ Nemzetközi tenget i határátkelő 

Forrás: Vision Planet, 2000, 54. 
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4 Párhuzamos hálózatok és hierarchiák - határ menti 
Intézményi struktúrák 

„Az államhatárok erős szakadást okoznak az igazgatási 
rendszerekben, valamint a 'beágyazottságban5, és ha ez 
utóbbi valóban feltétele a fejődésnek, akkor a regionális 
irányítási rendszerek szükségességéről szóló általános 
érveknek a határvidékeken kiemelt létjogosultsága van. 
Különösen igaz ez akkor, ha a fejlődést nem csupán 
gazdasági növekedésnek tekintjük, hanem ennél többnek, 
amelybe a demokrácia önmagában is hasznos elemként 
tartozik" (Anderson-Hamilton, 1999, 3.). 

„Európában a határon átnyúló regionális problémák 
annyira komplex természetűek, hogy a túl egységes 
megoldások nem találkoznak az érintett közösségek 
várakozásaival" (Council of Europe, 2000, 15). 

Fogalmakkal, térgazdasági elméletekkel, fejlődési trendekkel foglalkozó eddigi 
fejezeteinkben a kérdések megválaszolásának elméleti hátterét és programkörnyezetét 
igyekeztünk felvázolni, és csak érintőlegesen foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy a határon 
átnyúló együttműködési folyamatok milyen keretek között zajlanak. Tettük ezt azzal a 
megfontolással, hogy dolgozatunk második felében erre a kérdéskörre helyezhessük a 
hangsúlyt. Korábbi elméleti fejezeteinkhez kapcsolódva azt vizsgáljuk, hogy az elteijedt 
határon átnyúló együttműködési formák kulcselemei-e a „támogató közegnek", milyen 
történelmi, társadalmi, gazdasági beágyazottságuk, és sikerül-e hatékonyan támogatniuk a 
definíciók során bemutatott szélesebb értelmű határok lebontását, feloldják-e a hálózatok a 
hagyományos területiséget. 

Először általános európai tapasztalatainkat mutatjuk be, majd dolgozatunk ötödik és 
hatodik fejezeteiben két esettanulmányon keresztül közelképet készítünk egy hagyományos 
nyugat-európai és egy dinamikus kelet-európai határrégióról. 

% • 

4.1 Az eurorégiós minta 

A holland-német határ mentén az ötvenes évek végén alapított EUREGIO mintájára az 
eurorégiós intézményi modell az évtizedek során a legszélesebb körben alkalmazott határon 
átnyúló együttműködési formává fejlődött. 

Az eurorégiók többnyire a magánjog bázisán létrehozott, legtöbbször tanácsadói és 
promóciós funkcióval felruházott politikailag informális határon átnyúló testületek, amelyeket 
helyi önkormányzatok, de számos esetben regionális vagy nemzeti hatóságok, sőt néhol 
kormányzaton kívüli szervek (non-governmental organisations - NGOs), például kamarák 
kezdeményeznek (Scott, 1996). Elsődleges céljuk a közvélemény formálása, a határon átnyúló 
régiók két vagy többoldalú kezdeményezések fókuszpontjaként való elfogadtatása, ennek 
megfelelően gazdasági, ökológiai, szociális problémák közös megoldása, ezen túl az 
együttműködés intézményesítése és központi források megszerzése a célok megvalósítása 
érdekében. Az Interreg program létrejötte óta a belső uniós határoknál többnyire szintén az 
eurorégiók feladata az uniós pénzek elosztására javaslatok, programok kidolgozása, valamint 
a projektjavaslatok koordinálása. Az eurorégió elméletileg intézményi keretként szolgál, ahol 
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a magán és közszereplők informális és formális határon átnyúló kapcsolatokat létesíthetnek és 
ápolhatnak (Houtum, 1998). Tulajdonképpen egy közvetítő testület az uniós, nemzeti, 
regionális tervelképzelések, és a helyi határon átnyúló regionális fejlesztési koncepciók között 
(Scott, 1996; Schack 1997). 

„Az eurorégió nevet akkor használják, amikor egy olyan területet akarnak megjelölni, 
ahol kölcsönös interregionális, vagyis határokat áthidaló gazdasági, szociális, kulturális, 
illetve más jellegű kapcsolatok léteznek két, vagy több állam, illetve helyi önkormányzataik 
között. Az eurorégió tehát egy behatárolt földrajzi területet jelöl, amely két vagy több ország 
adott területét foglalja magába, amelyek megállapodtak abban, hogy összehangolják 
tevékenységeiket a határmenti térségek eredményesebb fejlesztése érdekében" (Süli-Zakar, 
1999). 

A fogalmi meghatározásokat tárgyaló fejezetünk fényében vitára adhat okot a 
meghatározásban az interregionális kifejezés. Talán a Süli-Zakar féle értelmezés az, 
elteij edtebb, amely szerint az interregionális együttműködés magába foglal minden közép- és 
alacsonyabb szintű határon átnyúló együttműködést. Ebben a felfogásban a határon átnyúló, 
lokális, regionális (de mindenképpen szomszédos) kapcsolatok csak egy részhalmazt 
képeznek. Ez a részhalmaz az eurorégiók színtere. 

Egy másik értelmezésben (Perkmann, 1997) az interregionális jelző csak az egymással 
nem szomszédos területek együttműködése kapcsán használatos. Perkmann a szomszédos 
területek kapcsolatára a határon átnyúló együttműködés (cross-border co-operation) kifejezést 
használja (lásd az első fejezetet). 

Maga az interregionális - régiók közötti - kifejezés önmagában az általános értelmezést 
támasztja alá, más kérdés, hogy az eurorégiók Európa-szerte a szűkebb, közvetlen határon 
átnyúló együttműködések keretei. Talán az egyetlen kivétel éppen a Kárpátok Eurorégió, 
amelyet az Európai Határrégiók Szövetsége is az állami vagy makroregionális szintű nagy 
nemzetközi együttműködések közé sorol (Alpok-Adria Munkaközösség, Alpi Országok 
Munkaközössége, Északi Országok Tanácsa). 

Bárányi (2000) tapasztalati alapon különbséget tesz makro- és mikroszintű eurorégiók 
között. Annyiban értünk egyet ezzel a tipizálással, hogy vannak olyan eurorégiók, amelyeket 
túlnyomórészt, vagy kizárólagosan régiók, megyék, tehát középszintű közigazgatási egységek 
alkotnak, és vannak olyanok, amelyekben inkább a helyi szereplők (települések, városok, 
kistérségek, kamarák) játsszák a vezető szerepet. Ezek természetesen nem élesen 
elválasztható kategóriák, azonban a Kárpátok Eurorégió és az Duna-Körös-Maros-Tisza 
Eurorégió olyan kivételek, melyek igazából felülről „lógnak ki" a makro típusból. 

Az egyszerű tapasztalati munkadefiníciók Európa nyugati felében sem szokatlanok. „Az 
eurorégió az európai régió rövidítése, és valamiféle határon átnyúló együttműködést jelöl, 
többnyire közintézmények között" (Hassink et al., 1995, 68.). A „szervezett határrégió" (uo.) 
a lehető legtömörebb, ám meglehetősen minimalista meghatározás - főként, ha 
visszagondolunk a határrégió kapcsán felvetődött értelmezési problémákra (első fejezet). Az 
„európai integrációs folyamat motorjai" értelmezés (Gabbe, 1997a, 12.) pedig inkább sokat 
hangoztatott jelszó, esetleg a vágyálmok kategóriájába tartózó jövőkép, semmint tudományos 
meghatározás. 

A (potenciális) eurorégiós feladatok hangzatos szlogenek helyetti tömör összefoglalását 
Liberda adja (13. ábra). 
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13. ábra Egy eurégió általános feladatai 

Forrás: Liberda, 1996, 43. 

Az eu- vagy eurorégiók szervezeti felépítése egy tipikus hierarchikus irányítási 
rendszert takar. A szervezeti felépítés modelljéül a holland-német eurégiók (főként az 
EUREGIO) szolgáltak, de természeten számtalan kisebb helyi módosítás, variáció alakult ki. 
Az alapséma azonban többnyire adott, nem változott (14, 15, 33. és 44. ábrák). 

Fontos különbség az lnterreg irányító vagy kormányzó bizottságok tekintetében 
tapasztalható. Itt még az Unión belül is vannak eurégiók, amely nincsenek bevonva (vagy 
csak nagyon marginális szerepben) az lnterreg program végrehajtásába (pl. Inn Salzach 
Euregio - Liberda, 1996) (Az eredeti modell, az EUREGIO felépítéséről az esettanulmányban 
lesz szó). 

Az Európai Unión kívül pedig általában egyelőre a területi középszintek megerősödése, 
a régiók nagyobb szerepvállalása a tét, és a korábban bemutatott Interreg-Phare CBC 
anomáliák szándékoktól függetlenül sem teszik lehetővé az eurorégiók érdemi részvételét a 
döntéshozatali folyamatokban. Az igazi csaták Brüsszel és a központi kormányok, nem pedig 
kormányok és régiók, főképp nem eurorégiók között zajlanak. 
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14. ábra Az eu- vagy eurorégiók általános felépítése 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Ha el akarjuk helyezni az eurorégiókat az európai határon átnyúló együttműködések 
rendszerében, hierarchiájában, akkor a tapasztalatok alapján legalább két szinten jeleníthetjük 
meg őket, attól függően, hogy a területi szereplők közül a középszintűek, vagy inkább a 
helyiek dominálnak. A korábban említett kategorizálás tehát inkább a mikro és mező szint 
vonatkozásában állja meg a helyét, a makroszint nem jelenti az eurorégiók hatékony 
együttműködésének színterét. 

16. táblázat Az eurorégiók helye az európai határon átnyúló együttműködési hierarchiában 

Partner Az együttműködés 
szintje 

Intézmények25 

Európai Unió, 
Európa 

Nemzetek feletti Maastrichti Szerződés, 
EU-jogszabályok, -
határozatok, -
ajánlások; európai 
szervezetek (pl. 
AEBR); 

Nemzetállamok Makro Államközi szerződések 
(pl. Német-Holland 
Egyezmény, 
kormánybizottságok, 
nemzeti törvényhozás) 

transznacionális 
együttműködések, 
munkaközösségek 

Regionális 
testületek 

Mező Regionális bizottságok, 
szövetségek, 
területfejlesztési 
bizottságok, közös 
parlamentáris tanácsok, 
munkaközösségek, 
eurorégiók 

Helyi testületek 

* 

Mikro Munkaközösségek, 
eurorégiók, 
városhálózatok, 
célszövetségek, 
testvér-települési 
kapcsolatok 

Fonás: Schulz, 1997, 37. (módosításokkal) 

Természetesen a létező együttműködési formák változatosabbak annál, hogy egy ilyen 
egyszerű áttekintő táblázatba valamennyit be lehessen foglalni. így a fenti kategorizálásba 
nehezen sorolhatók be a nemzetek feletti, de nem uniós regionális együttműködések, mint pl. 
Alpok-Adria Munkaközösség (a Kárpátok Eurorégió is inkább ez utóbbi csoporttal 
rokonítható). 

25 Az intézmények fogalmát itt szélesebb értelemben használjuk, mint általában a dolgozat egésze során. 
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Az eurorégiók az, ötvenes években éledő európai együttműködés helyi 
megnyilvánulásaiként kezdtek megjelenni a német-francia-svájci (Regio Basiliensis), 
valamint a német-holland határokon (az elnevezést először ez utóbbi területeken használták). 

A Regio Basiliensis 1963-as megalakulása óta folyamatosan a nemzeti keretekből 
kilépő regionális identitás kialakítására törekszik a Felső-Rajna völgyben. A svájci kantonok 
(Bázel kanton és Bázel város) támogatásával informális és formális munkakapcsolatok jöttek 
létre a helyi önkormányzatok, egyetemek, az üzleti szféra és a magasabb közigazgatási 
szintek regionális képviselői között. Bázel Svájcon belüli periférikus fekvése miatt a német 
(Freiburg) és francia (Colmar) partnerek szerint gyakran túlzottan önös érdekektől vezettetve 
harcolt a gazdasági és politikai elszigetelődés ellen. Ez erős kétségeket támasztott a regionális 
identitás kialakulásával kapcsolatban. Napjaink legnagyobb nehézsége a közös regionális 
politika megteremtése, amely leginkább a három fél intézményrendszerének „tehetetlenségi 
erejére" vezethető vissza (Scott, 1996). Jól jellemzi a helyzetet, hogy a Karlsruhei Egyezmény 
reményt keltő lehetőségeit mindezidáig szinte alig használták ki. 

Az első, és éppen ezért gyakran etalonként emlegetett eurorégió az EUREGIO 
(Enschede-Gronau székhellyel), amelyet formálisan 1965-ben hoztak létre (Az alapítás már 
1958-ban megtörtént, de a jogi bejegyzés még váratott magára). Az EUREGIQ-t gyakran, 
mint követendő példát mutatják be különféle fórumokon elsősorban azért, mert ez a 
legszervesebben fejlődő határon átnyúló intézmény, amely még azelőtt építette ki 
szervezetrendszerének és eljárás-mechanizmusainak főbb elemeit, mielőtt az lnterreg 
programról egyáltalán szó esett. Napjainkban már hasonló mintaértéket képvisel az Euregio 
Maas-Rhein (EMR) is (Maastricht székhellyel - 1976), nem kis részben a hármashatárnak 
köszönhető speciális helyzet miatt. A későbbiekben ugyanakkor látni fogjuk, hogy többen 
kételyeiket fejezték ki az Interreg-fuggetlen modellszerepet illetően. Azt is meg kell 
jegyeznünk, hogy Gronauban van a már említett AEBR központja, „tradíciói" mellett 
természetesen ez is szerepet játszik „mintaértékében". Az EMR „kísérleti labor" jellegét sem 
vitatjuk, hisz itt öt régió és három nemzet nagyrészt sikeresnek tekinthető együttműködéséről 
van szó, ám utóbbi esetben sem elhanyagolható szempont Brüsszel közelsége és a maastrichti 
székhely... A mindennapos közös ebéd közben, után „elfér" egy kis lobbyzás... Ez 
természetesen inkább katalizáló hatású lehet, hisz mint látni fogjuk a következő fejezet 
történelmi áttekintéséből, a szóban forgó határrégiók - és különösen az EMR -
hagyományosan erős határon átnyúló kapcsolatokkal rendelkeztek. 

Kezdetben az eurorégiók nagy sikerrel szerveztek kulturális rendezvényeket, 
tanulmányutakat, diákcsere akciókat a határrégiókban, amelyek azonban mind a mai napig 
fontosak maradtak, hisz elősegítik a kölcsönös megértés, tolerancia kialakulását, a másik 
megismerését, előítéletek leépítését. A tervezés és megvalósítás eszköztárának bővülésével 
már lehetőség nyílott stratégiai fontosságú feladatokban való részvételre is, így a közlekedési 
hálózat fejlesztése, ipari szerkezet-átalakítás és a munkanélküliség leszorítása is a fő 
prioritások közé kerülhetett. Természetesen egyik eurorégió sem vállalta fel - még csupán 
helyi szinten sem - a határon átnyúló együttműködések átfogó felülvizsgálatát. Sokkal inkább 
egy fórumként működnek, amelyek érdeklődést, figyelmet keltenek a társadalomban, de 
ugyanakkor formálják is a közvéleményt. Leegyszerűsítve egy határon átnyúló 
lobby intézményről van tehát szó, amely a megfelelő szinteken koherens regionális 
érvrendszert igyekszik felvonultatni a határ menti problémák megoldása érdekében (Scott, 
1996; Liberda, 1996). 

Az Európai Bizottság - mint láttuk - nagy hangsúlyt fektet a valódi határon átnyúló és 
transznacionális tevékenységekre. A valós határon átnyúló együttműködések jellemzői a 
programozásra, projektkiválasztásra, finanszírozásra kiteijedő közös döntéshozatali 
mechanizmusok, és közös adminisztratív struktúrák (COR, 2000). A Régiók Bizottsága 
ugyanakkor ellenzi, hogy az eurorégiók létezése legyen az lnterreg finanszírozás feltétele. 
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Más „Unióhoz közeli források" is kiemelik az eurorégiók szerepét, de fontosnak tartják (mint 
általában maguk a főszereplők), hogy ne képezzenek új irányítási, kormányzati szintet (RBI -
OIW, 1998). 

Ugyan az erőfeszítések intézményi koordinációja és koncentrációja uniós pénzek 
reményében alapjában véve indokolható és jogos stratégia, azonban az uniós célok és a 
bevezetőben említett magasztos európai posztmodem helyzetelemzés tükrében nem biztos, 
hogy haszontalan a kritikusabb hangvétel. Következő alfejezetünkben az általánosabb, 
európai tapasztalatokat foglaljuk össze elsősorban a holland-német, német-lengyel és végül 
röviden a magyar határok kapcsán. 

4.1.1 A német-lengyel tapasztalatok dióhéjban 

Schwab (1997), Grimm (1996) és Scott (1997) részleteiben tárgyalják a német-lengyel 
eurorégiók problémáit és egyetértenek abban, hogy az intézmények nem tudták valóra váltani 
az alapításkor táplált, túlzott reményeket. Míg egyrészről a társadalmi kapcsolatok, kulturális 
és sportesemények jelentőségét alábecsülik a szereplők (Scott, 1996, 1997), addig a másik 
oldalon a régiók túl erőteljes megjelenítése csalódott „fogyasztók" tömegeihez vezethet: szép 
csomagolás, szegényes tartalom (Grimm, 1996). 

Jellemzőnek mondható a német-cseh-lengyel hármashatáron fekvő Euroregion NeiBe 
példája, amely a holland-német eurégiók mintájára alakította ki szervezetrendszerét (15. ábra 
és 33. ábra). Az alakulás óta eltelt évek alatt marketing tevékenységben behozta, sőt némely 
vonatkozásban le is körözte a mintarégiókat. A sorozatos eurorégiós ülések, konferenciák, 
valamint az ezekről szóló sokat ígérő médiajelentések, az eurorégiós térképsorozat azonban 
együttesen azt a hamis látszatot keltették, mintha itt valami kialakult, jól működő 
kooperációról lenne szó. Pedig a határon átnyúló együttműködés eurorégiós szervezeti 
kereteinek kialakítását nem a partnerrégiók strukturális vagy funkcionális egysége, hanem 
éppen az összetartozás hiánya ösztönözte, nem kis mértékben a Phare pénzekből való 
részesedés lehetőségétől vezettetve. Jellemző, hogy tényleges együttműködés csak a 
közvetlenül a határ mellett fekvő közösségek között alakult ki, és még az egyes partnerrégiók 
regionális tervezéssel foglalkozó intézetei közötti együttműködés is inkább lazának mondható 
mintsem mindennaposnak és jól magalapozottnak (Grimm, 1996). 

Általában az eurorégiók - bár a határon átnyúló tervezés szintjének szükségessége liívta 
életre őket - önkéntes természetüknél, csupán tanácsadó funkciójuknál fogva, igazi 
hatáskörök, döntési kompetenciák nélkül csak menedzsment és kommunikációs készségükben 
bízhatnak a fejlesztési célok, projekttervek kidolgozása és megvalósítása során (Scott, 1997; 
RBI-DIW, 1998), gyakorlatilag pedig egyáltalán nem alkalmasak ez utóbbi funkciók 
betöltésére (Schwab, 1996). A kommunikációs tevékenység csak ritkán erősségük a határon 
átnyúló együttműködésben szereplőknek, olyannyira, hogy az egyik legfőbb kritika is ezzel 
kapcsolatos. Mindenapi problémát jelentenek a nyelvi nehézségek. Gyakran önérzetes, 
németül jól beszélő lengyelek is csak azután hajlandóak nyelvismeretük használatára, miután 
lengyelül szólt hozzájuk a német érdeklődő. Hogy mennyire nem utolsó szempontról van szó, 
azt jól szemléltetik egy rendkívül fontos projekt körül kialakult bonyodalmak. Az Oderinsel 
(Odera-sziget) néven ismert kezdeményezés keretében az Odera folyó egyik szigetén fekvő 
egykori szovjet laktanya közös hasznosítását tervezték. A technikai és adminisztratív részletek 
tisztázása (vámügyi kérdések, útfejlesztés, hídépítés) csak lassan zajlott. Időközben 
felbukkant egy jelentős japán befektető, aki azonban látva a folyamatok lassúságát és a 
körülmények tisztázatlanságát egy idő után odébbállt. Ennek legfőbb kiváltó oka egy 
félreértés volt, ami abból adódott, hogy az egyik rendelettervezetről a lengyel fél helytelenül 
fordított szövegverziót kapott, amit úgy értelmeztek, hogy a közős vámkezelés címszavával a 
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német fél lengyel területeket kíván a német vámkezelőség fennhatósága alá vonni, 
„annektálni". Mire a félreértéseket tisztázták a befektető meggondolta magát... (Scott, 1995). 

15. ábra Az Eurorégió NeiBe szervezeti télépítése 

Titkárság 
Cseh rész (pénzalap) /Német rész (pénzalap) / Lengyel rész (pénzalap) 

Forrás: Stryjakiewicz (1996, 37.) 

Ugyan jellemző a határon átnyúló agglomerációs kapcsolatok fokozatos újjáéledése, 
várospartnerségek kialakulása, határon átnyúló szolgáltatásszervezés, de hiányoznak az 
informális hálózatok (Rodeman, 1997), rossz az információáramlás, korlátozott a stratégiai 
gondolkodás, nem megfelelő a menedzsment és kommunikációs know-how, nem jöhetett létre 
integráció a tervezési kooperációban szerepet vállaló intézmények között (Scott, 1997; 1998; 
1999a; Perkmann, 1997). Még ha adottak is a felsorolt képességek, és ígéretes 
projektkezdeményezések születnek, sokszor nem, vagy csak nehezen lehet megvalósítani 
őket, hisz hiányoznak a szükséges döntési kompetenciák. 

A kommunikáció nem csupán a partnerek tekintetében hagy kívánnivalót maga után. 
Egy lengyel faluban végzett felmérés (bár csak 191 embert kérdeztek meg a 25-50 éves 
korcsoportból) is alátámasztja az előbbi tényt, valamint Perkmann és Scott véleményét, 
miszerint az eurorégiók és a határon átnyúló együttműködés ügye többnyire egy szűk 
elitréteget érint csupán (Perkmann, 1997; Scott, 2000). A válaszadók többsége (43-48%) 
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negatívan ítélte meg a különféle területi igazgatási szintek erőfeszítéseit a határon átnyúló 
együttműködések tekintetében, 57% egyetlen közös német-lengyel vállalkozást, vagy 
projektet sem tudott említeni. 4% hallott már a térség 1992-ben alapított eurorégiójáról, a Pro 
Európa Viadrina eurorégióról (12% két általános iskola együttműködését említette a képzés és 
kultúra területén a 70-es évekből az NDK és a Lengyel Népköztársaság között; Stryjakiewicz, 
1996). 

Érdekesség, hogy a bizottsági megrendelésre dolgozó programértékelő konzorcium 
(RBI - Research voor Beleid International, valamint DIW - Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung, 1998) ugyan hasonló tényekre alapozva, de jóval pozitívabb összképet 
fest Németország keleti (lengyel, cseh) és Ausztria északi (cseh) eurorégióiról. Ami független 
szakértőknek elégtelen kapcsolattartás és hálózatépítési törekvés (havonta egy telefon), az a 
konzorcium értékelésében pozitív felhanggal rendszeres kapcsolatokat, valamint 
hálózatösztönzést, közös projekteket jelent. Az eltérő értelmezések némi közeledését jelzi 
ugyanakkor, hogy míg Scott (1998, 1999a, 2000) - általában, nem csupán a német-lengyel 
eurorégiók kapcsán - az intézményi forma európai integrációval kapcsolatos esetleges 
szimbolikus, merészebb megfogalmazásban pénzszerző, pusztán promóciós célú értékéről 
spekulál, addig a két intézet pszichológia szerepüket hangsúlyozza (RBI - DIW, 1998). A 
különféle szerepek kapcsán nem mehetünk el Pascariou megjegyzése mellett sem, aki ugyan a 
magyar-román határ együttműködési tapasztalataira alapozva vélte úgy, hogy az eurorégiók 
„kis Európa Tanácsok", míg a Phare CBC program menedzsmentek „Európai Bizottságok 
kicsiben" (Pascariou, 1999), mégis úgy véljük megállapítása szélesebb kelet-európai 
vonatkozásban is elgondolkodtató. 

16. ábra Eurorégiók Németország keleti (lengyel, cseh) határainál 
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4.1.2 A holland- -német tapasztalatokról röviden 

A holland-német határon átnyúló intézményeket is többen kritizálták, mondván nem 
érték el a kívánt és elvárható gazdasági kohéziós szintet (Schwab, 1997; Hamm, 1996), és az 
intézmények túl bürokratikusak ahhoz, hogy valódi határon átnyúló hatású projekteket 
tudjanak menedzselni (Keller-Stamm, 1997; Perkmann, 1997; Rodeman, 1997). További 
problémát jelent a legitimáció, az egyértelmű felelősségi rend (accountability) és a 
demokratikus ellenőrzés hiánya (Denters et al, 1998). 

Jellemző, hogy a modellértékűnek beállított EMR szervezeti struktúrája csak 
korlátozottan volt alkalmas az elfogadott intézkedések végrehajtására, egészen addig, míg „az 
1976-óta Csipkerózsika álmát alvó eurégiót 1990-ben lnterreg herceg milliós csókkal fel nem 
ébresztette" (Soeters, Liberda, 1996, 62. utalásában). Ugyanakkor túlzás és a tények 
leegyszerűsítése holland szerzők (Hassink, et al. 1995, 68.) kijelentése, miszerint az lnterreg 
kezdeményezés vezetett az új intézményi jelenség kialakulásához, bár tény, hogy 
megerősödésükben nagy szerepet játszott. 

Az 1990-94-es lnterreg ciklusban a holland-német határszakasz eurorégiói számára 
kiutalt összesen 72,8 millió ECU összegből az EUREGIO 26-, az EMR 22 millió ECU-vel 
részesedett, míg az éves saját - tagönkormányzatok, -szövetségek, -kistérségek által 
biztosított - források ennek csupán töredékét jelentik, bár az is siker, hogy létezik ilyen. A 
tagdíj mindkét eurégióban összesen félmillió euró körüli ősszeg. Lényeges különbség van 
azonban a források keletkezését illetően, hisz míg az előbbi, testület az EUREGIO-ba való 
belépéskor kötelezi például a társulni szándékozó várost egy bizonyos éves tagdíj 
befizetésére, addig utóbbinál minden az Euregióhoz - fekvésénél fogva automatikusan -

17. ábra Eurégiók a holland határ mentén 

Forrás: Houtum, 1998, 7. (ez az egyetlen olyan forrás, amely Euregio Twenteként jelöli az 
EUREGlO-t. Bizonyos források az Euregio Rijn-Ems-Ijssel nevet is használják) 
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tartozó partnerrégió hozzájárul az éves költségvetéshez. Ez tulajdonképpen felveti a 
hatékonyság, potyautas probléma és a demokratikus elvek ütközését. Északon előfordult az, 
hogy egy Enschedétől 100 km-re fekvő város is tagja az EUREGIO-nak (nem titkoltan az 
Interreg pénzekből való részesedés szándékával), és a határ mentén fekvő kistelepülés nem 
akarván tagdíjat fizetni kimaradt az együttműködés fórumából, de az egyes programok -
például infrastrukturális beruházások, turizmus élénkítését szolgáló reklámkampányok - itt is 
éreztették negatív vagy pozitív hatásaikat. Délen ugyanakkor szinte már hagyományosak az 
Euregio és szövetségbe tömörülő nagyvárosai (MHAL) közötti érdekellentétek (főleg a 
vidékfejlesztés kontra infrastruktúrafejlesztés kérdésében). 

A kezdetben meglévő alulról felfelé (bottom up) való építkezés eszméjét fokozatosan 
felváltotta a „top-down", felülről jövő ösztönzés gyakorlata. Az eleinte még helyi jellegű 
kezdeményezéseket az EU felkarolta, modellértékűvé emelte, a nemzeti és tartományi 
kormányzatok, regionális, megyei testületek pedig az államberendezkedés és az 
érdekstruktúra függvényében katalizálják, vagy „takarékon tartják" ezeket az intézményi 
építkezéseket. 

Az EUREGIO mondhatni kihasználta a „korai indulás" előnyeit, és úttörő szerepét, ahol 
tudta, megpróbálta kamatoztatni mind a mai napig. A sikertörténethez azonban az is hozzá 
tartozik, hogy a holland-német eurégiók nemzetközi összehasonlításban speciálisan kedvező 
körülmények között fejlődhettek: 

1. Nem tapasztalhatók jelentős különbségek a politikai és kulturális közeget illetően, 
valamint többnyire közösek a környezeti, és hasonlóak a szociális problémák; 

2. a gazdasági környezet mindkét oldalon hasonló strukturális problémákkal 
jellemezhető, ami e területek viszonylagos marginalizálódásához vezetett (persze 
eurégiónként különböző mértékben); 

3. az EU és a NATO évtizedeken keresztül ösztönözte a nemzetközi kooperációt, és 
ezáltal csökkentette a nemzeti érzékenységet szuverenitási és biztonsági 
kérdésekben, 

4. aminek következtében az Unión belüli nemzeti érdekeket sokkal inkább gazdasági 
és kulturális, semmint bizonság-politikai és területvédelmi tényezők befolyásolják; 

5. az elsők között alapított, illetve a később szerencsés feltételek között fejlődő 
eurégiók rendkívül fontos intézményi szálakat, kapcsolati hálót tudtak kialakítani, 
pl. EUREGIO - AEBR (Scott, 1996). 

4.1.3 Kapcsolati opportunizmus vagy hálózati nyitottság az európai határon átnyúló 
együttműködésekben? 

Európa-szerte jellemző az együttműködés résztvevőinek opportunizmusa: a stratégiák 
sokszor az uniós forrásokhoz való hozzáférés esélyeinek függvényében változnak.2 A 
nyugat-lengyel határtérségekben egyes kistérségek (gmyna) kiléptek az eurorégióból, miután 
észlelték, hogy meglehetősen csekély az esélye annak, hogy részesedjenek a Phare CBC 
forrásokból. A La Manche csatorna mentén előfordul, hogy a partnerek egyik 
programperiódusról a másikra meggondolják magukat, és új határon átnyúló testületet hoznak 

26 Megjegyezzük persze, hogy ez nem specifikusan határrégió probléma. Írország gyors gazdasági fejlődésének 
következtében kénytelen volt „komolyan" venni a régióépítés problémáját, és látszatrégióit a források 
megszerzése érdekében optimálisra szabni, megerősíteni. Emellett összúniós lobbyhadjárat következtében -
melynek azért persze a kohéziós országok voltak a zászlósai - sikerült elérni a kizsilipelés (phasing out) eljárást, 
mely szerint az l-es célterületi besorolást (uniós átlag 75%-a alatti GDP) elvesztő területek forrásai csak 
fokozatosan csökkennek a 2000-2006-os programperiódusban. 
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létre, bízva abban, hogy így nagyobb eséllyel pályázhatnak az uniós forrásokért (Church-
Reid, 1997). 

Tengeri kitekintés: a La Manche csatorna regionalizmusa 

Anglia és Franciaország között a Csatornán átnyúló együttműködések számos formációja 
alakult ki, és formálódik folyamatosan attól függően, hogy melyik csoportosulás kecsegtet a 
legtöbb pénzügyi forrással, potenciális befolyással. így a francia Somme és Seine-Maritime 
megyék Picardie régió részeként East Sussex-szel társultak uniós források megszerzéséért, 
miután Picardie és Essex közös pályázata korábban sikertelennek bizonyult. Az 1995-ben 12 
önkonnányzat részvételével létrehozott - később bővülő - Arc Manche együttműködési hálózat 
vezéreszméi („az egész több a részek összegénél", valamint, hogy a nagyobb léptékű 
együttműködés nagyobb eredményt fog hozni, mint a 2-3 tagú eddigiek - Transmanche Region, 
Transmanche Euroregion) nem bizonyultak reálisnak, nagyrészt éppen a finanszírozási 
problémák miatt. A résztvevők némelyike elkezdte racionalizálni az együttműködésekben való 
részvételét, és csak a leggyorsabban, legnagyobb valószínűséggel sikerrel (forrásokkal) 
kecsegtetőkre koncentrálnak (East Sussex). Mások ugyan fenntartották Arc Manche tagságukat, 
de hangsúlyozták korlátozott elkötelezettségüket, fenntartották annak lehetőségét, hogy azonnal 
kilépnek, ha a már korábban létezett, vagy más együttműködések jobb eredményekre adnak 
reményt (Church-Ried, 1997). Mint később kiderült a tét nem volt kicsi: a végső formáció 
(Kent/Sussex - Nord Pas de Calais/Picardie) a 2000-2006-os programozási periódusban a tervek 
szerint 108 millió euróval gazdagszik (a mintegy 50 InterreglUA program közül ez a hatodik a 
forrásrangsorban). 

A hálózatok és a határon átnyúló kezdeményezések ilyen mértékű flexibilitása erősen 
megkérdőjelezi tartósságukat, valamint a különböző szintű önkormányzatok politikájában 
elfoglalt helyük jelentőségét. 

Többek között ez is hozzájárul ahhoz, hogy eurorégiók területi lehatárolása sokszor 
rendkívül bizonytalan. Nem tisztázottak a tagság kritériumai, így a mindenkori közösségi, 
járási gazdasági, politikai érdekek a meghatározóak (láttunk erre példát elméleti 
fejezetünkben, a határrégió lehatárolások nehézségei kapcsán is: Saar-Lor-Lux - lásd 1. 
ábra). 

Német-lengyel relációban gyakori kritika, hogy túl sok eurorégió jött létre, amelyek 
ráadásul nem egyeztetik céljaikat, stratégiáikat, sokkal inkább rivalizálnak egymással 
(természetesen a források megszerzése kapcsán; Church-Reid, 1995). A jövőben célszerű 
olyan kezdeményezésekre is hangsúlyt helyezni, melyek az eurorégiók egymással való 
együttműködését erősítik, és közös, az egész határvidék érdekében folytatott 
lobbytevékenységet tesznek lehetővé (Scott, 1995; Stryjakiewicz, 1996; Roch-Scott-Ziegler, 
1997). Smit holland tapasztalatokra alapozva úgy véli, hogy az eurorégiók kedvező 
feltételeket biztosíthatnak a határrégiók további integrációjához. Sok minden történik a 
rendkívül fontos információszolgáltatás területén, de hatékonyságukat korlátozza az egyes 
eurorégiók eltérő struktúrája, tagjaik részben eltérő érdekrendszere, a határrégiókban játszott 
viszonylag mérsékelt szerepük (Smit, 2001). 

Ezzel kapcsolatban felvetődött annak a lehetősége, hogy egy nemzeti határhoz egy 
keretprogramot rendeljenek speciális, kisebb együttműködési zónák szerinti alprogramokkal. 
A Régiók Bizottsága ugyanakkor úgy vélte, hogy az lnterreg IDA régiók saját szakpolitikái 
prioritásai nem sűríthetők bele egy teljes nemzeti határra vonatkozó központi programba. 
Nem egyeztethető össze az alulról felfelé építkezés stratégiájával az adminisztratív és 
pénzügyi döntéshozatal eltávolítása a határrégiók horizontális - regionális, helyi és társadalmi 
szereplők közötti - partnerségétől. Minden programnak autonómnak kell maradnia (COR, 
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2000). Érthető az egy kalap alá vételtől való félelem, hisz mint az esettanulmányokból látni 
fogjuk, ahogy problémás a magyar megyék (pl. Borsod-Abaúj-Zemplén és Győr-Moson-
Sopron, vagy akár Zala és Győr-Moson-Sopron) együttműködése, úgy hasonlóan nehézkes 
lenne a hollandiai észak (Groningen) és dél (Limburg) prioritásait összeegyeztetni. Annál is 
inkább mivel egyes területek szinte már saját tradíciókkal rendelkeznek a helyi határon 
átnyúló együttműködések szervezésében (különösen Limburg és Twente - lásd a 5. fejezetet). 

Alfejezetünk jelentőségét a mai magyar helyzet is alátámasztja. A kilencvenes évek 
vége felé egyfajta vadregionalizmus kialakulásának lehettünk tanúi, hisz a magyar megyék 
többsége megpróbálta maximalizálni lobbytevékenységét, és minden lehetséges regionális 
(vagy regionálisnak avanzsált) együttműködésben igyekezett valamilyen módon részt vállalni 
legfőképpen kormányzati és uniós források rövid távú megszerzése reményében. 

Miután az eurorégiók intézménye lassan a hazai területfejlesztési szóhasználatban is az 
uniós forrásgarancia szinonimájaként jelenik meg, nem csodálkozhatunk azon, ha az 
eurorégiók gombamód szaporodnak határaink mentén, olyannyira, hogy hazánk éles 
versenyben áll Csehországgal az eurorégió-sürűség fiktív mutatójának tekintetében (1000 
határkilométerre eső euroregiók száma). Magyarország határai mentén az utóbbi években 
tizennégyre nőtt az eurorégiók (vagy eurorégió kezdemények) száma: Duna-Dráva-Száva 
Euroregionális Együttműködés, Ipoly Eurorégió, Vág-Duna-Ipoly Eurorégió, Nyugat 
Pannónia Eurégió, Kárpátok Eurorégió, Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió, Sajó-Rima 
Eurorégiós Együttműködés, Kassa-Miskolc Eurorégió, INTERREGIO, Neogradiensis 
eurorégió, Dráva-Mura Eurorégió, Hármas Duna-vidék Eurorégió, Hajdú-Bihar-Bihor 
Eurorégió, Bihar-Bihor Eurorégió. így az összehangolt érdekérvényesítésre és cselekvésre 
nálunk is egyre inkább szükség lenne. A Külügyminisztérium koordinációs szerepe mellett 
fontos lenne erősíteni a regionális/helyi szintű tapasztalatcserék fórumát, esetleg a TERET 
(Területfejlesztési Régiók Egyeztető Tanácsa) kezdeményezés mintájára, vagy annak 
keretében. 

Kezdetben, ha egyes megyék kimaradtak is az alakuláskor, igyekeztek csatlakozni, vagy 
legalábbis melegen tartani a kapcsolatokat az eurorégiókkal. Egyes esetekben ez 
túlméretezett, politikai „túlsúlytól szenvedő" intézmények kialakulásához vezetett, amelyek a 
másik oldalról a gazdasági ésszerűség mérlegén viszont könnyűnek találtattak, hisz már a 
hatékony kapcsolattartás lehetősége is megkérdőjelezhető (Kárpátok Eurorégió, Duna-Kőrös-
Maros-Tisza Eurorégió). Ugyanakkor a Lajtától és az Oderától keletre bizonyos körökben 
minden gyanús, ami határokkal kapcsolatos, vagy határokon átnyúló, határon túli. 
Térségünkben rendkívül erős szimbolikus értékkel bírnak a határok a központi kormányzatok 
számára, ezért a határrégiók, eurorégiók rendkívül kényes kutatási területek lehetnek. Nem 
véletlen, hogy a Kárpátok Eurorégió észak-keleti határa Lvovon túli területeken húzódik, és 
az sem,? hogy komoly, de nem elsősorban intézményi, gazdasági hatékonysági alapokra 
helyezett kritika éri a magyar részvételű eurorégiókat némelyik román földrajztudós részéről 
(titkos magyar revizionista célok, nagyhatalmi érdekek befolyása) (Deica-Alexandrescu, 
1995). 
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18. ábra Eurorégiók népessége (Németország nyugati és keleti határainál, valamint az első 
magyar eurorégiókban) 

Lakos (millió) 

Nyugat Pannónia Eurégió 

Duna-Száva-Dráva Eurorégió 

Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió 

Kárpátok Eurorégió 

E. Pro Európa Viadrina 

Euroregion Egrensis 

E. Bayr./Bohmerwald 

Euroregion Pomerania 

Euroregion Elbe/Labe 

Euroregion Erzgebirge 

Euroregion Neisse 

Ems- Dollart-Region 

EUREGIO Gronau 

Region Rhein-Waal 

euregio rhein-maas-nord 

Euregio Maas-Rhein 

Saar-Lor-Lux 

PAMINA 

Regio Basiliensis 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

-ST 

Forrás: Schulz, 1997, 36. kiegészítésekkel 

A kritikák ellenére egyrészt látnunk kell, hogy mivel egy alapvetően demokratikusnak 
és nyitottnak hitt intézményi formáról van szó egy rendkívül érzékeny közegben (Kárpát 
medence, Északnyugat-Balkán), rendkívül nehéz és politikailag szinte kivitelezhetetlen a 
potenciális partnerek „eltanácsolása". Másrészt - hazánk uniós csatlakozását szem előtt tartva 
- egyet kell értenünk azzal a vélekedéssel, amely az intézményi szempontból kétséges 
együttműködéseket stratégiailag fontosnak tartja, elsősorban a Schengeni Egyezményből 
potenciálisan fakadó, valamint a rég- és a közelmúlt történelemi eseményei következtében 
már létező szakadékok áthidalásában. így ezek az inkább makroregionálisnak tekinthető 
együttműködések hangsúlyosabb politikai (kül-, védelmi politikai) szerepet játszhatnak 
(Hajdú, 2000) annak ellenére, hogy egy kötetlenebb intézményi formában esetleg 
hatékonyabban tudnának működni az együttműködés kezdeti stádiumában. 

A magyar eurorégiók intézményi életgörbéjének felfutó ágában tapasztalt 
gyermekbetegségeket (túl nagy méret, túl sok résztvevő) lassan a közvetlenül érintettek is fel-
és elismerik, kezelik. A többlépcsős - politikai ciklusok indukálta - bővítési folyamat után a 
Kárpátok Eurorégió hatalmas területén belül több helyi, megyei jellegű eurorégiós 
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kezdeményezés indult be, vetődött fel (Kassa-Miskolc, Sajó-Rima, Bihar-Bihor Eurorégiók). 
Elhamarkodott lenne ugyanakkor a mennyiségi „termelés" láttán az intézményi forma 
érettségéről beszélni. Ahogy a megnyíló, szegény kelet-európai piacok áhították - sokszor 
szinte bármi áron - a nyugati árat és a külföldi forrásokat, befektetéseket, úgy a hazai 
önkormányzati szféra is sokszor kritika és helyi igények figyelembe vétele nélkül adaptálja a 
csodaszernek hitt intézményi modellt, főként mivel elmaradott és periférikus helyzetének 
oldását, de legfőképpen uniós pénzeket vár cserébe. A kínálati oldalon pedig az eurorégiók 
„feltalálói" - bármennyit és bármennyiért is szónokolnak a helyi megoldásokat favorizálva 
(jelszó: önerős, endogén helyi fejlődés) - titkon remélik, hogy keleten még sokaknak el tudják 
adni a nyugaton lassan leszállóágba kerülő, kimerülő, egyre statikusabb modelleket, kitolva 
ezzel az intézményi életgörbe érettnek hitt szakaszát. 

„Manapság számos tanácsadó cég és profi lobbycsapat érvel általában az uniós 
határrégiók, határon átnyúló régiók és ezen belül speciálisan az eurorégiók fejlesztéséért, 
hiszen így marketingeszközökként határon átnyúló együttműködési stratégiákat, 
célrendszereket adhatnak el helyi önkormányzatoknak, megyéknek, régióknak" (Houtum, 
2000a, 66.). 

A fentiekben persze nem csak eurorégió és határspecifikus témát érintünk. A Phare és 
egyéb uniós programokkal kapcsolatban igen sokszor vetődött fel a „tanácsadás" ilyen jellegű 
kritikája. 

Ezen túl - anélkül, hogy ehelyütt részletekbe bocsátkoznánk - el kell mondanunk, hogy 
a német-lengyel határhoz hasonlóan kezdetben (és sok esetben még most is) a magyar 
eurorégiókra is jellemző volt a hiányos informális kapcsolatrendszer, amit a jól fejlett vagy 
fejlődő tanácsadói hálózat sem pótolhat. Szerencsére azonban a különféle területi szintek 
(régió, megye, kistérségek, települések) képviselői többnyire maguk is felismerik a 
hiányosságokat, és reális hosszú távú várakozásokat táplálnak a határon átnyúló közös 
társadalmi gazdasági tér kialakulása kapcsán, még ha nem is mindig ez az ember első 
benyomása a sajtójelentéseket olvasva, hallgatva, nézve. 

4.1.4 Kitekintés: gazdasági integráció kicsiben? 

A 30-40 éves hagyományokkal rendelkező nyugat-európai eurorégiók kiadványait 
böngészve, tájékoztatóit hallgatva óhatatlanul felmerül a kérdés: milyen eredmények születtek 
az európai integráció kísérleti laborjaiban az innovatív vállalkozói együttműködések területén, 
hogyan teljesítenek az uniós fejlődés és kohézió feltételezett „motorjai" az uniós 
centrumtérségekben. 

A gazdaságra szűkítetve vizsgálatunkat, szereplők tekintetében a kis- és 
középvállalkozások körében, tevékenységek terén pedig az innováció vonatkozásában kellene 
elvileg hálózatokra lelnünk. Az irodalom áttekintése, személyes konzultációk alapján azonban 
nem túl pozitívak a benyomásaink. Európa legfejlettebb, centrumtérséghez tartozó, 
együttműködés szempontjából „legkorábban ébredt" és legjobb körülmények között fejlődő 
határrégióiban sem találtunk intenzív hálózati együttműködéseket az említett szereplőkkel és 
területeken. A holland-német határon a kis- és középvállalkozások körében végzett 
vizsgálatok alátámasztják a korábban az eurorégiók kritikájaként említetteket. Meg kell 
azonban jegyeznünk, hogy ezek a felmérések sokszor csupán a kapcsolatokat, egyszerűbb 
együttműködéseket igyekeztek feltérképezni, és hálózati mélységű kapcsolatrendszerek 
vizsgálatára nem vállalkoztak (igazából nem is vállalkozhattak). 

27 A magyar határrégiókról, eurorégiókról azok lehetőségeiről, korlátairól bővebben lásd Hardi Tamás 
disszertációját: Az egységes határrégiók kialakulásának feltételei (lehetséges határrégiók a Kárpát-medencében), 
Győr-Pécs, 2001, szeptember 
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Till art és Busse az építőipari és szolgáltatóipari együttműködéseket vizsgálta (Tillart-
Busse, 1994). Az eredményekből kiderült, hogy probléma az idő és piacismeret, német 
oldalon a nyelvismeret hiánya. Sok esetben elegendő a növekedéshez a hazai piac kereslete is, 
főként a határtól keletre a volt kelet-német tartományok tekintetében. Ugyan az információs 
és tanácsadói szolgáltatások széles tárházával találkoztak a kutatók, ám ez korántsem szűkült 
az eredetileg vizsgálati területként megjelölt Euregio Rhein-Waalra, és nyilvánvalóan két 
különálló, főprofilban nemzeti tanácsadással foglalkozó infrastruktúráról volt szó. 

Az északi Ems-Dollart Régióban - ugyan főként az acéliparhoz kötődő üzemek, cégek 
körében - készített felmérésből is az derült ki, hogy inkább a holland cégek érdekeltek az 
együttműködésben, a német oldalon elegendő a partner és megfelelő méretű a piac (Dijk— 
Zanen, 1998). A határon átnyúló üzleti kapcsolatok kialakítása terén a megkérdezettek 80% -a 
tekintette problémának az információhiányt, 70%-a az eltérő jogi kereteket. A válaszadók fele 
a hiányzó határon átnyúló infrastruktúrát, 40%-a a nyelvi korlátokat említette gátló 
tényezőként. Az 1978 óta létező Ems-Dollart Régióban több mint 80 szervezet tevékenykedik 
a régió érdekében, ennek ellenére a határon átnyúló együttműködésben érdekelt üzemek 
körében végzett felmérés alapján eddig ritka az olyan együttműködés, amelyben mindkét fél 
számára sikerült költségelőnyöket biztosítani (Dijk-Zanen, 1998). 

Hamm az Eurégió Maas-Nord példájával támasztotta alá az eurégiókkal, mint az uniós 
fejlődés motorjaival kapcsolatos kétségeit. Egy a feldolgozó és szolgáltató szektorban 
tevékenykedő vállalkozók között végzett felmérés szerint az eurégióban csak nagyon ritkán 
veszik igénybe a szomszédos területeken nyújtott üzleti szolgáltatásokat. A német 
vállalkozóknak csak 0,3 %-a fordul szolgáltatásokért az Észak- és Közép-Limburg 
tartományokban működő cégekhez, vállalkozókhoz. Ha a német félnek hollandiai 
szolgáltatásokra van szüksége tevékenysége folytatásához, akkor azt leginkább a szolgáltató 
szektor hollandiai centrumában, a Randstad területén keresi. A holland vállalkozók 
ugyanakkor gyakrabban - mintegy 2,4%-ban vesznek igénybe németországi szolgáltatásokat. 
A megkérdezett német feldolgozóipari vállalkozóknak több mint fele, a szolgáltató szektor 
vállalkozóinak pedig mintegy háromnegyede vélte úgy, hogy az Unió egységes piaca nem sok 
változást jelent számára (a hollandok egy kicsit optimistábbak). Az együttműködés legfőbb 
gátjának a kormányzati beavatkozást tartják. Emögött a munkaerőköltség, a környezetvédelmi 
és adózási jogszabályok közötti különbségek húzódnak. Ahhoz hogy a határok a 
szolgáltatóipar szereplői számára is leomoljanak az egyes nemzeti szabályozások további 
harmonizációjára lesz szükség, egyébként az Eurégió csupán egy mesterséges regionális 
tervezési egység marad (Hamm, 1996). 

A kép nem válik szebbé akkor sem, ha olyan határrégiók tapasztalatait vizsgáljuk, 
amelyeket az európai integráció kísérleti laborjainak tekintenek sok tekintetben hasonló 
kulturális gyökereik, és együttműködési hagyományai miatt. 

Koschatzky (2000) megállapítja, hogy a Rajna még mindig jelentős kulturális és 
intézményi korlátot jelent az elzászi és badeni cégek számára. Ha a nemzeti határok vesztenek 
jelentőségükből, és az innovátorok egyre inkább úgy próbálják növelni helyi 
kompetenciájukat, hogy környékbeli külső specialistákat keresnek, akkor a szomszédos, de 
eltérő nemzeti imiovációs rendszerekhez tartozó régiók közötti interregionális kapcsolatoknak 
elvileg gyarapodniuk kell. Ha a földrajzi távolság számít a tudás és információcsere 
tekintetében, akkor a hasonló kulturális háttérrel rendelkező határon átnyúló régiók ideális 
előfeltételül szolgálnak a cégek és kutatóintézetek közötti szoros kapcsolatoknak. A Regio 
Basiliensis kezdetben passzívabb ám intézményileg meglehetősen erős két északi térsége 
ugyanakkor nem igazán tekinthető integrálódó régiónak, és a határon átnyúló tanulási 
folyamat sem mutat jelentős dinamikát. A legfőbb okok: a francia intézményrendszer 
bonyolultsága, az intézményi nyelvezet, a mentalitásbeni különbségek, a francia bürokrácia és 
centralizmus, valamint a zárt piacok, a nemzeti szállítók dominanciája (Koschatzky, 2000). 
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Természetesen sok múlik a határrégiók intézményi struktúráján. így például nem csoda, 
hogy az Euregio Maas • Rheinben a német vállalkozók nem tódulnak tömegével innovációs 
potenciált kutatva a határon túlra, hisz a nyelvi korlátok mellett (ami a közös dialektus miatt 
sokszor nem is olyan éles) az aacheni régióban van Európa legnagyobb műszaki egyeteme 
számos kapcsolódó kutatóintézettel, összefonódó vállalkozásokkal (sokszor a végzős diákok 
és korábbi konzulenseik kapcsolatára épülnek az egyetemi-vállalkozói kapcsolatok). 
Eurorégiós szinten a hasonló folyamtok kialakulását diákcserékkel, kölcsönös gyakorlatokkal 
lehetne elősegíteni (Hassink, et al., 1995). 

Észak-Flandria és Dél-Hollandia kulturálisan, gazdaságilag is közeli régiói között sem 
alakultak ki a remélt kis- és középvállalkozói hálózatok (Houtum, 1998). Ugyanakkor nem 
szabad elfelejtenünk, hogy a vállalkozók, kutató intézetek, technológia transzfer centrumok 
közötti kapcsolatok gyakran államokon belül sem túl erősek, és számos nemzeti fejlesztési 
tervben szerepel ezeknek a kapcsolatoknak az erősítése. Ez alól hazánk Nemzeti Fejlesztési 
Terve sem képez kivételt: 

„Magyarországon a vállalkozások kapcsolatai egymás közt is alacsonyak, azonban 
súlyos gondot okoz az üzleti és más - tudományos, oktatási - szféra közti együttműködés 
hiánya. Az ezt kialakító tényezők egy része, például a gazdasági átalakulást kísérő általános 
bizalmatlanság, a gazdasági intézmény- és szabályozórendszer stabilizációjával 
párhuzamosan oldható meg." (NFT helyzetelemzési rész, munkaanyag). 

A földrajzi közelség tehát önmagában még nem elég a vállalkozók közötti hálózatok 
kialakulásához (Geenhuizen et al, 1996; Koschatzky, 2000; Houtum, 1998). Ratti „nyitott 
határ" kategóriája, ahol a gazdasági kohézió elé a politikai-intézményi különbségek már nem 
vonnak gátat, tehát nem állja meg a helyét Nyugat-Európa centrumtérségeiben sem. Ráadásul 
a határok hivatalos lebontása még kevésbé jelenti a határ két oldalán élők beállítottságának, 
orientációjának, tudatának harmonizációját (Kamann, 1993). Ezeket a beállítódások 
jelentősen befolyásolják a társadalmi gazdasági szereplők viselkedését, és nem alakíthatók át 
egyik napról a másikra. Erre talán legjobb példa a Berlini Fal leomlása után 10 évvel, a 
befektetett márka milliárdok ellenére tapasztalható Wessi-Ossi ellentét Németországban. 

19. ábra A privátszféra eurégiós „érzékenysége" 

Forrás: AEBR/LACE 1999, Michel Vrancx grafikája 
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20. ábra A nyelv és a kultúra szerepe 

Forrás: AEBR/LACE 1999, Michel Vrancx grafikája 

A gazdaságfejlesztés területén az eurégióknak elvileg a határon átnyúló innovatív 
hálózatok kialakulását kellene szolgálniuk, a valóságban azonban inkább csak 
háttérmotorként, rásegítő katalizátorként működhetnek kapcsolatközvetítő, tanácsadói, 
információszolgáltató és koordinációs tevékenységükkel. Kérdés, hogy a földrajzi közelség 
mennyiben segítette az intézményeken belül és intézmények közötti hálózatok kialakulását. 

4.2 Eurorégió(s) hálózatok? 

Ha az eurorégiók egyik fő célja a határon átnyúló hálózatépítés, akkor jogosan vetődik 
fel a kérdés: maguk az eurorégiók mennyiben tekinthetők hálózatoknak. 

Rodemann (1997) a hálózatépítési elméletek (Fürst, Soeters) fogalomrendszerébe 
ágyazva vizsgálja az eurorégiós intézményrendszer „érettségét". A német-lengyel eurorégiók 
kapcsán arra a megállapításra jut, hogy azok kvázi intézményi hálózatok, amelyek anélkül 
jöttek létre külső pénzügyi ösztönzésre, hogy a határon átnyúló kapcsolati hálók a korábbi 
fejlődési fázisokon keresztülmentek volna (motivációs, politikai hálózatok - lásd 1. fejezet.). 
Egész egyszerűen ugyanis ezek a szükséges informális hálózatok korábban nem léteztek, nem 
úgy, mint a holland-német mintáknál, ahol megvolt a problémaorientált önszerveződés 
következtében kialakult bizonyos mértékű kötődés. Rodemann tehát a hiányzó informális 
kapcsolati hálót, és az ennek következtében hiányzó emocionális azonosulást (mint 
alapfeltételt) látja az eurorégiós „csalódások" (gazdasági jellegű, ténylegesen határon átnyúló 
projektek alacsony száma) legfőbb okának (Rodemann, 1997). Ha már korábban említettük a 
viszonylag kedvező holland-német keretfeltételeket, akkor a történelmi „beágyazottság" 
fontosságát hangsúlyozva meg kell jegyezzük, hogy a kelet-európai, határokon átnyúló, 
érzelmi kötődéseken alapuló hálózatok kialakulásának esélyét a múlt század sajnálatos 
történelmi eseményei nagymértékben korlátozzák. A legutóbbi határmódosítások és a 
kitelepítések mély nyomokat hagytak a határvidékek lakosságában. A nagyhatalmak a II. 
világháború utáni potsdami értekezleten például az Odera-Neisse vonalat állapították meg 
történelmileg indokolt, egyben a legrövidebb és legbiztonságosabb német-lengyel határként. 
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Lengyelország nyugaton jelentős, nagyrészt germanizált területeket kapott (Kelet-Pomeránia, 
Mark-Brandenburg, Alsó- és Felső-Szilézia), amelyekre a keleten Szovjetunióhoz csatolt 
kétszer akkora területről mintegy 4 millió lengyel érkezett. Az 1945-ig itt élő mintegy 7 
milliós német lakosság nagy része (4 millió) a hadsereggel együtt menekült német földre, 
további kétmillió németet a lengyel hatóságok telepítettek ki 1946 és 1947 között. A német 
kitelepítéseket a lengyelek egy része a háborús bűnök miatti jogos büntetésnek tartotta, és az 
új nyugati határokra, mint a „történelmi igazságszolgáltatásra" tekintett, és a külföldiek ez 
iránti kételyeit még évtizedek múlva is mereven elutasította (Szokolay, 1996). 

Úgy véljük ugyanakkor, hogy a keserű történelmi örökségen túl az eurorégiók általános 
struktúrája, feladatai, lehetőségei jórészt maguk is behatárolják saját belső hálózati - és külső 
hálózatépítésre ösztönző - kapacitásukat. Mint láttuk, klasszikus hierarchikus felépítést 
tükröznek, és az egyes szinteken van potenciális lehetőség horizontális hálózatok 
kialakulására. Az lnterreg kapcsolatok egyértelműen egy meglehetősen merev hierarchia 
részeivé teszik az eurégiókat, hisz a határrégiókat és a határon átnyúló együttműködést 
befolyásoló uniós és állami központi határrégió-politikák hierarchikus rendszerben szűrődnek 
lefelé, mígnem a kormányzaton kívüli szereplők részvétele szóba jöhet (Scott, 2000). 

A felülről-lefelé („top-down") ösztönzés benyomása az lnterreg kapcsolatok explicit 
szervezeti megjelenése nélkül is megfigyelhető. A bajor-osztrák határon fekvő Inn-Salzach 
Eurégió „lehetőleg nagy összegű uniós támogatások megszerzésére létrehozott 
érdekközösség..." , és „ha első látásra úgy tűnt, hogy a régió az erőfeszítések határon átnyúló 
összehangolásával a saját kezébe veszi fejlődését, közelebbről nézve kiderült, hogy ez kettős 
vonatkozásban is régión kívülről irányított: egyrészt az EU, másrészt - osztrák oldalon - a 
tartomány részéről" (Liberda, 1996., 69.,71). A bajor adminisztráció a felső-ausztriai 
ösztönző-felügyelő állásponttal szemben ráadásul európai kompetenciáit is félti és őrzi: 5 
járás már olyan súlyt képviselhet, hogy közvetlenül - München megkerülésével -
fordulhatnak Brüsszelhez (uo, 58.). 

Az lnterreg pénzek másrészről azonban sok esetben intenzívebb horizontális 
együttműködést indukáltak a közszférában, hisz a hierarchia majd minden szintjén találunk 
egyfajta hálózati kapcsolatrendszert (területi tervezők, polgármesterek, környezetvédelmi 
ügynökségek képviselői, akadémikusok, megyék, régiók, tartományok, minisztériumok, uniós 
igazgatóságok képviselői). Ezek a kapcsolatrendszerek azonban meglehetősen 
technokratikusak, támogatási elveknek és prioritásoknak megfelelő projektek köré 
csoportosulnak, és ritkán egészülnek ki a magánszektor kapcsolataival, kis- és 
középvállalkozások együttműködési hálózataival. Ráadásul az eurorégiók és tagszervezeteik 
akciói csekély visszhangra találnak a lakosság köreiben - még ha a saját magukról közvetített 
kép mást is mutat (Liberda, 1996; Scott, 1999a, 2000; Perkmann, 1999). Sikertelennek 
bizonyultak az eurorégiók a magán- és közszféra közötti - helyi és regionális fejlesztést célzó 
- új típusú társulások (public - private partnerships, alliances) megteremtésében. Nem sikerült 
olyan atmoszférát teremteniük, amely lehetővé tenné a vállalkozói hálózatok kialakulását, 
vagy legalábbis ösztönözné a vállalkozásokat a határ menti fekvésből származó lehetőségek 
szokásost (pl. egyszerű ár arbitrázs) meghaladó mértékű kiaknázására (Scott, 2000; 
Geenhuizen et al. 1996). „Talán a különféle szereplők közötti koordinációs politika 
komplexitása és nehézségei miatt a regionális együttműködési kezdeményezések és hálózatok 
meglehetősen zárt rendszerek benyomását keltik, amelyekben elsősorban a közvetlen hálózati 
szereplők döntéseit igyekeznek befolyásolni, de korlátozott ezen intézkedések külső 
(multiplikatív) hatása" (Scott, 1999a, 613.). 
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4.3 Változtatási javaslatok^ továbblépési lehetőségek 

Több kutató (Perkmann 1997; 1999; Rodemann 1997; Schwab; 1997, Scott; 1998) 
kevésbé kötött és hierarchikus intézményi formákban gondolkozik az eurorégiók kritikája 
nyomán. 

Már létező intézmények mellett - egyetemek, helyi önkormányzatok, az üzleti szféra és 
külső szakértők bevonásával - informális hálózatokban innovatív és rugalmasabb tervezési 
módszerek, keretek (pl. regionális fejlesztési fórumok, dialógusok) alkalmazhatók, de ebben 
kulcsfontosságú a régiók kezdeményező szerepe (Scott, 1998). 

Az egyes munkacsoportok és azok munkaértekezletei (workshopok), mint laza 
(szakmapolitikai hálózatok egy korábbi fejlődési fázishoz való visszatérést jelentenek ugyan, 
de a kevésbé formalizált keretek miatt hatékonyabb, cselekvésorientált dialógust és 
projektorientált munkát tesznek lehetővé kistérségi szinten - elvileg. Ahol azonban a legtöbb 
projekt kapcsán hiányoznak a hálózatok működésének alapvető feltételei, a bizalom és az 
információáramlás, valamint az önérdekek korlátozása, ott kevés esélye van a pozitív 
informális fejleményeknek. 

Perkmann (1997, 1999) a titkárságok szerepét is hangsúlyozza az eurorégiók fejlődését 
illetően. A munkacsoportokkal együtt ezek, mint egyfajta „fejlesztési ügynökségek" - ha 
ugyan saját pénzeszközökkel nem is, de - speciális ismeretekkel, jobb esetekben 
hálózatépítési képességekkel rendelkeznek, így gyakran projekt-kezdeményező és helyi 
hálózati menedzser szerepet töltenek be. Míg az eurorégió tanácsok „kormányközi" jellegűek, 
addig a titkárságok dolgozóiknak létérdeke az eurorégió, ezért személyes elkötelezettjei a 
határon átnyúló együttműködés ügyének, és megpróbálják magukat függetleníteni a 
különböző külső érdekcsoportoktól, leginkább a kormányzó és ellenőrző bizottságok tagjaitól 
(Perkmann, 1997; 1999).28 Az eurorégiókat ugyanakkor gyakran éri kritika a hiányzó 
szakértelem és stratégiai gondolkodás miatt. A titkárságok a legtöbb esetben túlterheltek. 

A legjobb megoldás talán egy intézményesültebb és egy informálisabb, hálózati jellegű 
együttműködési forma együttes kialakítása lenne. Az eurorégiókra, mint formalizált 
intézményi hálózatokra mindenképpen szükség van a hiányzó határon átnyúló tervezési szint 
és a segélyek koordinálása miatt, de a másik oldalon elengedhetetlen egy kommunikatívabb, 
rugalmasabb információközvetítő és cselekvési szint létrehozása, amely némileg 
tehermentesítené az eurorégiókat, valamint biztosítaná az eddig hiányzó funkciókat. Ezt a 
szerepet a politikai hálózatként működő, horizontális jellegű munkaközösség jelenthetné 
(Rodemann, 1997). 

A két vagy többoldalú nemzetközi megállapodások szerepét majd minden szerző 
hangsúlyozza. A Holland-Német, a BENELUX és a Karlsruhei Egyezményekhez hasonló 
dokumentumok bizonyos mértékű autonómiát, hatásköröket biztosítanak a határon átnyúló 
euroregionális intézmények számára a közjog bázisán. Schack (1997) ugyanakkor a 
keretszerződésekben, egyezményekben látja bizonyítottnak, hogy a határok továbbra is a 
kommunikáció szabályozásának eszközei az államok kezében, annak ellenére, hogy a bennük 
biztosított lehetőségeket - mint arra korábban is utaltunk (4.1) - eddig kevés határrégió 
használta ki. 

A legtöbb kutató (így pl. Scott, Vonk) a gazdasági együttműködés mellett, valamint 
létrehozásának előfeltételeként kiemeli a határon átnyúló valódi párbeszéd kialakításának, 
valamint a kulturális, emberi kapcsolatok ápolásának fontosságát, ugyanakkor ismét 
hangsúlyozzuk a korábban a hálózatok kapcsán már idézett gondolatot, miszerint nem 

28 Valószínűleg az állítás második felét Perkmann egy olyan helyzetben értelmezi, ahol már nem döntő az 
Interreg és Phare CBC források szerepe, ellenkező esetben nehezen tudjuk elképzelni, hogy az egyes titkárságok 

. annyira tiltakoznának a különféle bírálóbizottságokkal fenntartandó jó kapcsolatok ellen... 
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elsősorban a kulturális különbségeknek kell csökkennie, hanem az ezzel kapcsolatos 
tájékozatlanságnak. 

4.3.1 Városhálózatok 

Fogalmi meghatározásokkal foglalkozó fejezetünkben már utaltunk a város-régió 
területi ellentétpárra, mint a „space of places versus space of flows" gondolatkör egy 
vetületére. Az ellentétpár határon átnyúló jelleggel is érvényesülni látszik. A nyolcvanas 
évektől kezdődően a határ menti városok egyre gyakrabban szerveződnek informális 
hálózatokba bizonyos konkrét feladatokra hol az eurorégiók mellett, annak keretein belül, hol 
azok ellenében (Keller-Stamm, 1997). A megalakítás legfőbb indoka sokszor az eurorégiók 
"tehetetlenségi ereje", hisz a merev formalizált intézmény nem bizonyult alkalmasnak 
bizonyos - főként a városok érdekeit érintő - feladatok gyors és hatékony megoldására. A cél 
tehát pragmatikusabb, célzottabb és közvetlenebb együttműködési formák kialakítása volt a 
méretgazdaságossági előnyök és pozitív externáliák közös megteremtése, kihasználása és a 
negatív externáliák közös kivédése, feloldása, valamint az ezeket elősegítő közös lobbymunka 
érdekében. Említésképpen néhány ilyen kezdeményezés: MHAL - Maastricht, Heerlen, 
Aachen, Liöge, Hasselt/Genk; LINEA - Eindhoven, Venlo, Roermond, Mönchengladbach, 
Krefeld; Trier-Luxemburg - Trier, Bitburg, Wittlich, Hermeskeil, Luxemburg; ANKE -
Arnhem, Nijmegen, Kleve, Emmerich; Hengelo/Enchede-Münster-Osnabrück 
városháromszög (amelyről első esettanulmányunkban még ejtünk szót). 

A MHAL együttműködés létrejöttének legfőbb motivációs tényezői is az Euregio 
Maas-Rhein keretei között zajló középszintű (provinciák, régiók) együttműködés 
meglehetősen visszafogott eredményei voltak (Hassink et al, 1995). A hálózat célja a határon 
átnyúló együttműködés, főként az infrastruktúra, gazdaság- és városfejlesztés területén. A 
MHAL városszövetségnek projektorientációja révén fontos szerepe lehetne abban, hogy 
"polgárközelivé" tegye a határon átnyúló együttműködést. Ebből a szempontból azonban nem 
feltétlenül modell értékű a példa, hisz a városszövetség kormányzati kezdeményezésre jött 
létre, és talán éppen ennek következtében maradt el az alapcélként hangoztatott informális, 
hatékony szervezeti struktúra, valamint az átlátható döntéshozatal (ezzel szerették volna 
kiküszöbölni a bizottságok és albizottságok, különféle munkacsoportok, teamek közötti 
megosztottságot, zavart). így ugyanis minden felsőbb területi szint beleszólást és tagságot 
követelt az elnökségben, az összekötő- és projektcsoportokban. 

A városhálózati kezdeményezések ösztönzése 1988-tól kezdődően öntött hivatalos 
formát, amikor a 4. holland nemzeti területfejlesztési és rendezési jelentés a közös európai 
belső piac fejlődésével kapcsolatban nagyobb szerepet szánt a nemzetközi kapcsolatoknak. 
Kiemelt fontosságúnak ítélte a határrégiókat a nemzetállamok fejlődésében, így 
kezdeményezte a MHAL hálózatot, amely később az érintett országok kétoldalú 
területfejlesztési és rendezési bizottságain keresztüljutott el az alsóbb szintekig (Reis, 1994; 
Hassink, et al, 1995). Tehát az eurégiókhoz hasonlóan az eleinte alulról induló 
kezdeményezéseket felkarolta a felülről és kívülről jövő ösztönzés, ráadásul később az 5. 
holland nemzeti területfejlesztési és rendezési jelentés (Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening) 
egyik súlyponti eleme lett a városhálózati struktúra fejlesztése (21. ábra). 

A városhálózatban gondolkodó holland területfejlesztés lényege a fontosabb városi 
területek kedvezőbb európai pozicionálása. Egyedi városok már nem tudják a munka és 
életkörülmények, szolgáltatások, parkok, közlekedési rendszerek teljes körét biztosítani, 
ellentétben a nagyvárosi (metropolitan) területekkel és városhálózatokkal, ráadásul mindezek 
együtt a vidéki területek fejlesztése szempontjából is előnyösek, vallják a holland tervezők. 
Kulcsmotívumok a változatos városi és vidéki környezet, az elérhetőség optimális színvonala, 
valamint a szociális infrastruktúra (VROM, 2001). 
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Ezzel párhuzamosan Németország területfejlesztésében is hangsúlyos szerepet kapnak a 
városhálózatok, így nem csoda, hogy az eurégió boom után a 90-es években gomba módra 
szaporodtak a határon átnyúló városhálózatok is (22. ábra). 

A népszerűség ellenére azért itt is érdemes felhívni a figyelmet néhány tényezőre. Még 
ha alulról építkező is egy városhálózat, általában problémaként merül fel az egyes résztvevők 
eltérő súlya, érdekellentétek akadályozzák a „nagyok" és „kicsik" együttműködését, főként, 
ha ez a helyzet határon átnyúló jelleggel alakul ki. Egy közös repülőtér telephelyének kérdése 
sokszor belföldön is komoly probléma nemhogy határon átnyúlóan, mint azt a belga-holland-
német határon fekvő eurégió városainak több mint 10 éves vitája is példázza. A gazdasági 
pozíció mellett az eltérő hatáskörök, kompetenciák okozta problémák akkor jelentkeznek 
élesen, amikor az együttműködés keretében konkrét fejlesztési programokat, projekteket 
kívánnak megvalósítani a felek. Ilyenkor a városhálózati struktúra túlterheltté válik, az 
együttműködés laza grémium jellege tarthatatlan, szükségessé válnak a „keményebb", 
biztosabb intézményes együttműködési formák (Keller-Stamm, 1997). A MHAL 
kezdeményezés mérsékelt eredményeinek hátterében is az áll, hogy a közös fejlesztési 
perspektíva elfogadása után a nemzetközi munkacsoport feloszlott, és a konkrét akciók, 
projektek megvalósítását a regionális, illetve helyi önkormányzatokra hagyták. A „magukra 
maradt" helyi szereplők pedig kapacitások vagy hajlandóság híján nem igazán törekedtek a 
stratégiainak felvázolt projektek megvalósítására (Vonk, 2000). Az elméleti részben tárgyalt 
paradoxonok szerepe itt valóságossá válhat, hisz a többnyire leterhelt önkormányzati 
apparátusok napi tevékenységeik mellett nem szívesen vállalják fel a bizonytalan kimenetelű 
pluszfeladatot, és külön közös intézmények érdekében sem ruháznak be szívesen. 

A hálózatok időleges, törékeny felépítése, egy semleges közvetítő struktúra, és 
tanácsadói, moderátori feladatok szükségessége felveti a külső tanácsadók esetleges szerepét 
(Stamm, 1998), amiak ellenére, hogy korábban (1.5.3 és 4.1.3 alfejezetek) már említettük a 
külső tanácsadókkal kapcsolatos fenntartásainkat. A MHAL esetében azért nem jött létre egy 
ilyen külső monitoring szerepű regionális ügynökség, mert félő volt, hogy nyomást gyakorol a 
már létező hatóságokra, önkormányzatokra (Vonk, 2000).29 

% 

29 Vonk tanulmányában foglalkozik egy határon átnyúló ipari park „kálváriájával". Mivel nem képezi 
disszertációnk szűkebb értelemben vett tárgyát, ezért csak utalunk arra, hogy az Aachen és Heerlen között 
tervezett park nehézségei más megvilágításba helyezik az uniós külső határ menti hasonló kezdeményezéseket, 
és megerősítik feltevésünket arra vonatkozóan, hogy mennyire mások az európai integráció mintaterületei 
közelnézetben, valamint hogy mennyire nem lebecsülendők a határok elsőre kevésbé látványos jogi, intézményi, 
kulturális vonatkozásai. Vonk tanulságos és világos előadása interneten is hozzáférhető: 
http://www2.studentlitteratur.se/europastudier/02.pdf 2002-09-03 
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21. ábra A holland városhálózat-fejlesztés kiemelt területei 

V á r o s h á l ó z a t o k fej lesztés i terve 

itíJ'i J 'rnt*, 

i j i-tTt * ri 

Forrás http://www.vrom.nl/ 2002-02-06 
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22. ábra Városhálózatok a német területfejlesztésben 

További problémát jelent a vidéki térségek, perifériák aggodalma, miszerint a városok 
az ő rovásukra fejlesztik infrastruktúrájukat, gazdaságukat. A MHAL esetében ez a holland 
nemzeti és német tartományi területfejlesztési alapértékrendben megmutatkozó különbségeket 
is visszatükrözte, hisz míg előbbi a városhálózati fejlesztések során - a vidéki fejlődést 
elősegítő pozitív externáliákkal kapcsolatos, fent hivatkozott tervezői vélemény ellenére -
elsősorban a régió városi magterületeit kívánta a középpontba helyezni, addig Észak-Rajna-
Vesztfália a régió fejlesztése alatt a városi és a vidéki területek fejlesztését értette. A szakmai 
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nézeteltéréseken leiül azonban olyan „egyszerű" érvelések is nehezítik az együttműködést, 
mint a fejlesztési tervekben tapasztalható német vagy éppen holland túlsúllyal való fenyegetés 
(Reis, 1994). 

Hogy ne csak észak-nyugat-európai tapasztalatokra hivatkozzunk, megjegyezzük, hogy 
eklatáns példája a régió város ellentétpárnak a Katalón Autonóm Közösség és Barcelona 
rivalizálása életképes térségi, illetve hálózati együttműködési struktúrák kialakítása terén 
(Katalónia - Eurorégió, Barcelona - C6 francia-spanyol városhálózat; Katalónia - Európa 4 
(5) Motorja, Barcelona - Eurocities). 

4.3.2 Részkövetkeztetések 

Szélesebb értelemben, nem csupán városhálózatok tekintetében, Perkmann szerint nem 
véletlen, hogy sokszor hiányos a koordináció a párhuzamos határon átnyúló struktúrák között, 
hisz más-más vertikális (szakma)politikai hálózatok állnak mögöttük a háttérben. Az európai 
politikák végrehajtása során kialakult vertikális technokratikus hálózatok szilárdabbak a 
határon átnyúló topokratikus hálózatoknál. Ez különösen olyan esetekben igaz, ahol nem 
voltak határon átnyúló struktúrák az lnterreg vagy a Phare CBC program beindulása előtt 
(Perkmann, 1999, 664.). Mielőtt azonban merész általánosításokra vetemednénk tudományos 
elefántcsonttornyunkból, megjegyezzük, hogy számos ilyen város-régió ellentétpár hátterében 
sokszor „egyszerűen" pártpolitikai érdekellentétek állnak (pl. Katalónia-Barcelona), és azok 
nem (vagy nem csupán) a vertikális szakmapolitikai hálózatok feszültségeire vezethetők 
vissza (nem ismeretlenek persze számunkra a fejlesztéspolitikai alágazatok [város-, 
infrastruktúra-, vidék- és területfejlesztés] immanens - de sokszor politikailag is gerjesztett -
konfliktusai). Tény ugyanakkor, hogy a vertikális hálózatok stabilitása, de egyben 
tehetetlenségi ereje és rugalmatlansága is sokkal nagyobb, gyakran rögzített hierarchiákba 
mennek át szinte észrevétlenül. Miközben a szubszidiaritás és partnerség alapelvétől hangosak 
a különféle uniós fórumok, csatlakozásra felkészítő fejtágítók, közben diszkrét kézi 
vezérléssel működik az uniós újraelosztási politika. Azon túl tehát, hogy a horizontális, 
önkéntes alapon szerveződő hálózatok alapvetően - szinte definíciószerűen (lásd 1. fejezet) -
törékenyebbek, jelen esetben a vertikális hálózatokat egyértelműen hierarchiává merevítik a 
felülről csöpögő uniós, valamint a - társfinanszírozás nagy részét biztosító - központi 
pénzforrások. 

Ráadásul a határrégiókban rendszerint hiányosak az intézményi struktúrák, gyengébb a 
kapcsolatteremtési, hálózatépítési potenciál, amelyek segíthetnék ezeknek a területeknek a 
társadalmi gazdasági revitalizációját (Gooneratne-Mosselman, 1996). Kezdetben így a belső 
hálózatépítést preferált, ami paradox módon időlegesen zárt hálózatokhoz vezethet az elméleti 
fejezetben tárgyalt potenciális problémákkal. 

Kérdés, hogy mikor érünk el ahhoz a ponthoz, amikor a határ két oldalán kialakult 
hálózatok összekapcsolása után esetleg megnő a kísértés, hogy a határon átnyúló 
intézményeket a demokratikus ellenőrzés címén az eddigieknél komolyabb rendelkezések, 
esetleg új törvények hierarchikus rendszerébe illesszük, szétrombolva ezáltal azok nyitott, 
horizontális, hálózati jellegét (Veggeland, 1999). Veggeland tovább elemzi a „szklerózis 
multiplex" tüneteit: az euroregionális rezsimek így elvesztik a változó piacokhoz, 
technológiákhoz, kultúrákhoz való alkalmazkodási képességüket, csökken célzott fejlesztési 
projekteket generáló erejük és stratégiai tervezési akciókkal kapcsolatos tárgyalási 
potenciáljuk. A területi kormányzat (territorial government) kerül előtérbe a regionális 
kormányzás, irányítás (regional governance) helyett. Itt ismét utalnunk kell a határok 
halhatatlanságára: régi határok lebontásával általában új határokat hozunk létre. Ráadásul 
Denters, Schobben és Veen (1998) a választásokkal társított funkcionális föderalizmus 
kapcsán megjegyzi, hogy a határon átnyúló régiókban egy ilyen rendszer költségei 
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meghaladják az allokáció hatékonyságából és a demokratikus kontroliból származó előnyöket 
(például abban az esetben, ha a polgárok számára releváns ügyek fontossága relatíve 
alacsony). 

Ez a „veszély" ugyanakkor még nem fenyeget bennünket. Egyetértünk Perkamannal, 
aki szerint a határ két oldalán lévő „al-hálózatok", ha egyáltalán léteznek, ritkán alkotnak 
homogén integrált határon átnyúló hálózatokat, és a határon átnyúló régiókkal, eurorégiókkal 
kapcsolatban "álterületekről" beszél (Perkmann, 1997, 23; 1999): 

Az eurorégiók szervezetei nem területi hatóságok, annak ellenére, hogy a közjogi 
alapokra helyezhetők (pl. a Karlsruhei Egyezmény nyomán). A végső döntéshozatali 
kompetencia tehát az érintett helyi, regionális (középszintű), nemzeti és uniós hatóságoknál 
maiad. 

A közvetlenül választott politikai testületek hiánya. Az euroregionális tanácsok 
rendszerint regionális, megyei tanácsok delegált képviselőiből állnak, és többnyire tanácsadói 
funkciót töltenek be. A határon átnyúló politika inkább tekinthető regionális külpolitikának, 
mint hagyományos területi politikának. 

A harmadik „álterületi" tényező a térbeli rugalmasság. Az együttműködések 
meglehetősen bizonytalanok, sok az egymást átfedő koalíció. A szétaprózottság csökkenti az 
amúgy is kétséges határon átnyúló identitások kialakulásának esélyeit, legjobb esetben is 
megosztott identitásokhoz vezet. Az egymást átfedő adminisztratív struktúrák a koordinációs 
nehézségek, az externáliákkal kapcsolatos problémák és a hiányzó méretgazdaságosság 
rendkívül magas döntéshozatali költségeket eredményezhetnek. 

Annyiban kiegészítésre szorul Perkmann megállapítása, hogy ez a „regionális 
külpolitika" még a regionalizált és föderális államberendezkedésű országokban (és között) 
sem túl erős minden ilyen irányú szándék (két és többoldalú egyezmények) ellenére. Például a 
Karlsruhei Egyezményben (1996) elfogadott, a határon átnyúló együttműködést jogi 
szempontból megkönnyíteni hivatott célszövetségi intézményi formát csak korlátozott 
mértékben alkalmazzák a felek. A térbeli rugalmasság, szétaprózott identitás, valamint a valós 
területi politika hiánya egymás hatását erősítik, de a fent említett regionális külpolitikának 
igazából nem szükségszerű feltétele az erős identitás és lakossági szolidaritás. Ezt 
alátámasztják az esettanulmányok keretében végzett helyszíni interjúink is (lásd 5. fejezet). 

A határon átnyúló eurorégiók jelentős politikai legitimációs és demokratikus felelősségi 
problémái segíthetik és gátolhatják is az érvelést, miszerint a területre alapozott demokráciák 
ideája lassan anakronizmussá válik (lásd még a 2.1 alfejezetet). Manapság már előfordul, 
hogy a határ mentén élők szükségleteit hatékonyabban lehet kielégíteni egy határon átnyúló 
hálózatban, mint a nemzeti demokratikus intézmények révén (Jukarainen, 1998, 53.). Ezzel 
szemben a szkeptikusok úgy vélik, „perverz" az érvelés, miszerint a határon átnyúló 
együttműködés a demokratizálódás irányába történő lépést jelent, hisz bizonyos helyi elitek 
államhatárokon átnyúló interakciója mindenfajta demokratikus felelősséget nélkülöz 
(Anderson, M. 1998, 78., Denters et al, 1998). Az itt felvetett és korábban említett 
demokratikus, legitimációs problémákkal kapcsolatban Denters, et al (1998) a brit QUANGO-
k (QUAsi Non-Governmental Organisation) mintájára nem választásokon alapuló, határon 
átnyúló funkcionális irányítási struktúrák mellett érvel. Soeters az igen homályos „makro-
szervezeti menedzsment" keretében 1993-ban „metastratégiát" tartott szükségesnek egy 
„euroregionális szuper-hálózat" formájában (Soeters, 1993, 653.). Már eddigi tapasztalataink 
is kérdésessé teszik, hogy mi valósult meg az ezredfordulóra ebből a metastratégiából. 
Később esettanulmányaink is segítenek annak eldöntésében, hogy valós jelenséggel vagy 
tudományos-fantasztikus retorikával van-e dolgunk. 

Az eddigiek alapján mindenesetre megállapíthatjuk, hogy kerülni kell az 
intézményesítés, mint fő cél hangsúlyozását, hisz láttuk, önmagában az eurégiók nem 
jelentettek csodaszert.. Igaz, a megfelelő keret-, feltételrendszer nagyon fontos, ám a határon 
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átnyúló együttműködés általános tapasztalatai azt mutatják, hogy fennáll annak a veszélye, 
hogy csupán a határ két oldalán működő testület - jobb esetben nem esetlegesen - időnként 
megosztja egymással többnyire eltérő nézeteit. Ténylegesen határon átnyúló együttműködés 
csak egyes projektek esetében jött létre. Az eurorégiók létrehozása rivalizálást teremthet, 
meglévő kapcsolatokat szakíthat szét, új szabályokat hívhat életre, amelyek bürokratizálják az 
eddigi informális együttműködési folyamatokat. Ezen túl - mint azt a lengyel-német 
tapasztalatokból láthattuk - az intézményesítés túlzott reményeket ébreszt, ami politikai 
nyomásnak teszi ki a határon átnyúló együttműködés szereplőit. Különösen a nagy 
aszimmetriákkal jellemezhető területeken, kevés együttműködési tapasztalattal rendelkező 
szereplők esetén fontos a „fontolva haladás", és a túlzottan ambiciózus tervek elkerülése. 

Ezért figyelmeztetett Jens Gabbe: „egy lassú, fokozatos megközelítés mindig 
előnyösebb a határon átnyúló együttműködések intézményesítését célzó radikális, de 
politikailag ellentmondásos kísérleteknél" (Gabbe, 1997a, lásd még Scott, 1996, 132.) 

Másrészről, a számos itt is hivatkozott kritika ellenére mindenképpen fontos 
megjegyeznünk, hogy az eurorégiók egy olyan fórumot jelentenek, ahol új szereplők, új 
összetételben - akár nemzeti, akár határon átnyúló jelleggel - cserélhetnek tapasztalatot, 
csatlakozhatnak be a kommunikációba. Ráadásul a jól megalapozott intézményi struktúra igen 
fontos az együttműködés érett szakaszában, főleg a fokozatosan sokasodó feladatok 
koordinálása érdekében (különösképpen egy hármashatár esetén). Ha esetleg még 
kompetenciákat, jogi keretek között biztosított hatásköröket is utalnak erre a határon átnyúló 
területi szintre, akkor már elengedhetetlen a határon átnyúló intézményi struktúra. Smit 
szerint ugyanakkor az euroregiók szerepe ideiglenes. Mint kezdeményezők addig fontosak, 
amíg le nem épülnek a fejekben meglévő korlátok, gátak, határok, és az emberek, külső 
ösztönzés nélkül is felismerik és kiaknázzák az együttműködésben rejlő előnyöket (Smit, 
2001). 

Úgy véljük, ettől a helyzettől még meglehetősen távol vagyunk. Az oly sokszor 
példaként emlegetett holland -német eurégiók esetében is 20-30 év kellett egy viszonylag 
olajozottan működő intézményi struktúra kialakításához, és működésbe helyezéséhez. A 
viszonylagosság arra vonatkozik, hogy természetesen itt sem tökéletes a rendszer, vannak 
problémák, amelyekkel nem sikerült még ennyi idő alatt sem megbirkózni. 

Látni fogjuk konkrét példáink kapcsán, hogy az itt felsorolt kritikai észrevételek szinte 
minden területi szinten kifejtették hatásukat a határon átnyúló együttműködések szereplőire, 
befolyásolóira. Az új területpolitika egyik kulcsmotívuma, a horizontális és vertikális 
partnerség, hálózatépítés mind az uniós prioritásokban, mind határon átnyúló, eurorégiós 
fejlesztési programokban kulcsszerepet játszik.30 

Dolgozatunk következő fejezetében alaposabban szemügyre vesszük Európa legrégibb, 
szervezett keretek között zajló határon átnyúló együttműködésének, „AZ" EUREGÍO-nak a 
tapasztalatait, problémáit. 

30 Már most jelezzük, hogy sok szereplő - igazolva kezdeti aggodalmunkat - nem tud, és nem is akar mit 
kezdeni az általuk „menedzsment humbugnak" tartott hálózati fogalomrendszerrel, és ezért tudatosan a 
partnerség, együttműködés kifejezéseket használják. 
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5 EUREGIO - A holland-német modell? 

„Euroregionale Identitat? Nee, Kwatsch!" 
(Euroregionális identitás? Ugyan, badarság!) 
Sabine Koch, EUREGIO 

5.1 A holland-német határ történelmi vonatkozásai dióhéjban 

A bevezető fejezetekben említett, európai integráció indukálta élénkülés a határkutatás 
iránt még hangsúlyosabb a holland-német határ vonatkozásában, hisz például a holland 
(gazdaság-)történészek sokáig azért nem foglalkoztak a holland-német kapcsolatokkal, mert 
egyszerűen nem tetszett nekik a határos német tartományokkal összefonódó történelem 
gondolata. A legtöbb tanulmányból úgy tűnik, mintha a keleti tartományoknak egyáltalán nem 
lettek volna kapcsolataik a szomszédos német határrégiókkal (Fischer, 1996). A holland-
német határ a múlt század vége felé ugyanakkor fokozatosan a kutatói és politikusi figyelem 
középpontjába került. Nem véletlen, hisz az egyik legrégebbi európai határról van szó az 
Európai Unió szívében, amely maga ugyan nem sokat változott, de „sok mindent látott" az 
eltelt évszázadok alatt. 

A nemzetállamok kialakulása, megszilárdulása előtt kereskedelmi erejére alapozva 
Hollandia nagyobb hatalmat képviselt keleti szomszédainál. A Rajna vidéke jelentette a 
francia és holland nagyhatalmak közötti nemzetközi küzdelmek egyik fő helyszínét, és a 
holland helyőrségek gyakran jártak mélyen porosz területeken. 

Nagyot változtak az erőviszonyok, amikor az évszázados széttagoltság után 1871-ben 
létrejött, és később megszilárdult az egységes német nemzetállam. Németország területe 
Hollandia nyolcszorosára nőtt, ráadásul a legnagyobb német terület, Poroszország egy ideig 
Németalföldet is kebelére kívánta ölelni. Ez az aszimmetria kialakította a folyamatos 
fenyegetettség és a szükségszerű gazdasági függőség permanens ellentmondását. A gazdasági 
ráutaltságnak jó példája Rotterdam 1870 utáni felvirágzása, amelyet nagyrészt a Ruhr vidék 
fejlődése indukált (Smit, 1998). 

Németország számára Hollandia geopolitikailag kisebb jelentősséggel bírt, mint a keleti 
szomszédok, Oroszország (az első világháborúig) és Lengyelország (az első világháború 
után). Jelentős befolyásoló tényező a német hatalmi centrumok relatív pozíciója. A Fal 
leomlása előtti 40 évet erősebb Rajna vidéki orientáció, így egyben holland irányultság 
jellemezte, mint az I. világháború előtti időkben vagy a német újraegyesítés után. 
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Kitekintés: a holland-német „hétköznapok" 

A két ország közötti érzékeny viszonyt számos rég- és közelmúltbeli esemény 
példázza. A 2001 tavaszán, az amszterdami Rijks Múzeumban rendeztek színvonalas 
kiállítást a holland-német kapcsolatok elmúlt fél évszázadáról. A kiállítás nézettségi csúcsát 
valószínűleg az a monitor érte el, amelyen a látogatók - két másik, politikailag pikáns 
riportfilm mellett - megtekinthették az ARD 1979-ben holland nézők előtt Helmut Kohllal 
folytatott, finoman szólva is botrányos élő talkshowját. A fiatal holland kérdezők rendkívül 
ellenséges kérdésekkel, társaik tapsviharától kísérve szorították a falhoz a sokszor 
paprikavörösen levegőért kapkodó, leendő kancellárt, mindkét országban botrányt és 
rendkívüli érzelmi reakciókat váltva ki. 

A futballrajongók sajnos szélesebb készletből válogathatnak, ha a holland-német 
ellentétet példázó jelenetek után kutatnak emlékezetükben. Aki látta, nem felejti el a Völler-
Rijkard affért az 1990-es olaszországi világbajnokságon, vagy azt, ahogy a 2001 tavaszán 
lejátszott PSV Eindhoven - Kaiserslautern UEFA kupa negyeddöntő hollandiai 
visszavágóján a hazai szurkolók egy csoportja mérkőzés közben beszakítva a pályát övező 
fémkerítést és rendőrkordont berohant, hogy elégtételt vegyen a német játékosok és 
szurkolók, valamint az eredmény okozta frusztrációért. Az esemény jelentőségének jó 
indikátora, hogy ez volt az egyetlen olyan hír a szerző 10 hónapos hollandiai tartózkodása 
alatt, amely jól láthatóan, egységesen minden újságban egész oldalas címlaphírként 
szerepelt. 

Ugyan sokat javult a helyzet a háború óta eltelt évek során, a még mindig tapasztalt 
gyanakvásnak a történelmi sérelmeken túl gyakran valós okai is vannak. Az Euregio Maas-
Rheinben például a holland és belga közösségek a német ingatlanvásárlások és átköltözések 
miatt attól félnek, hogy Aachen elővárosaivá válnak. A probléma nem csupán a helyiek 
lokálpatriotizmusából fakad, hanem abból, hogy a német lakos, mint uniós polgár 
megválasztható a helyi önkormányzati testületbe, annak ellenére, hogy adóját a szomszédos 
Aachenben a munkahelyén vonják le fizetéséből (a megválasztás nem csupán egy „elvi 
puffogtatás", hisz van olyan település, ahol minden harmadik lakos német). Ez ahhoz a 
paradox helyzethez is vezethet, hogy a városi tanácsban olyasvalaki dönt adózási 
kérdésekben, aki maga semmit sem fizet a városi kasszába. A probléma enyhítésére minden 
évben a német adóbevételek egy maghatározott részét a belga közösségeknek utalják, persze 
a mértékről óriási viták folynak. A másik oldal ellenérve: járulékfizetésük ellenére sok 
esetben belgiumi vagy hollandiai lakóhelyük miatt nem részesülhetnek a szociális 
juttatásokból. 

Az imént felsorolt események és helyzetek ki vannak emelve kontextusukból, és nem 
feltétlenül tükrözik az általános közhangulatot. Épp ebben a vonatkozásban fontos 
hangsúlyozni a médián túl a kutatói felelősséget is. Sajnos van olyan példa is holland-német 
viszonyban, ahol a kutató, vagy környezete visszaél az eredményekkel, és 
sajtótájékoztatókon, több száz fiatal előtt rendezett határon átnyúló jellegű konferencián 
ismeretlen, vagy erősen megkérdőjelezhető módszerrel - például 50-50 maastricliti és 
aacheni közgazdász egyetemi hallgató véleményére alapozva - végzett vizsgálatok alapján 
közli: „A" holland fiataloknak negatív a véleménye a németekről, „A" hollandok ilyenek, 
„A" németek pedig ilyenek stb. 
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23. ábra Joint: Német klisék Hollandiáról (Sebastian Krüger) 

Forrás: http://www.rijksmuseum.nl/asp/framuk.asp?name==teiitoonstellingen3 2002-04-11 

24. ábra A két rivális egy asztalnál („ Valódi Vajjal ismét egy asztalhoz lehet őket ültetni") 

Forrás: http://www,rijksmuseum.nl/asp/framuk.asp?name=tentoonstellingen3 
2002-04-11 
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A régóta tartó állandósága miatt a holland-német határ inkább gazdasági, mint stratégiai 
szempontból fontos Hollandia számára. Védekezési intézkedéseket csupán közvetlenül a 
második világháború kitörése előtt hoztak. Ugyanakkor nem túl széles körben ismert tény, 
hogy már a háború alatt születtek tervek jelentős német területek annektálására a háborús 
károk és szenvedések kártételeként (a holland határok egészen Brémáig húzódtak volna - 25. 
ábra). A területi kártérítésről azonban később lemondtak, és csak kisebb határkorrekciókra 
került sor, annál is inkább, mivel sokak szerint a területelcsatolás gazdasági szempontból 
hátrányos lett volna (Smit, 1998, Burkhert, 2001). 

Németország esetében fordított a helyzet: inkább a stratégiai szempontok kerültek 
előtérbe az 187l-es államalapítás után, főként a keleti határok vonatkozásában. Kivételt az 
emslandi határ jelentett északon a két világháború közötti időszakban, ugyanis az akkor még 
rendkívül ritkán lakott német határ menti területeket geopolitikai szempontból 
veszélyeztetettnek tekintették. A fenyegetést a holland oldal lápos területeit már birtokba vevő 
lakosság jelenthette volna, amely egyfajta „természeti törvény" szerint a német területek 
holland gyarmati birodalomba való bekebelezésére adhattak volna okot (Smit, 1998, 112.). 
Hogy ez a felfogás nem volt teljesen alaptalan, arra például szolgálnak Keuningnek a holland 
gyarmatosítók elveit követő nézetei az elcsatolandó területek vonatkozásában. Ezek szerint 
akkor indokolt a kolonizáció, ha adottak a hollandiaihoz hasonló feltételek, így csak alföldi 
jellegű határterületek jöhetnek számításba. A német lakosság kitelepítése mellékes. Saját 
bevallása szerint elemzése messzemenően tárgyilagos, a politikai következményekkel nem 
foglalkozik, csak előkészítő munkát végez a politikusok könnyebb eligazodása érdekében 
(Keuning H.J. Nederlandsch-Duitsche grenslanden. Een geografische belichting van het 
annexatieproblem, Amsterdam, 1946, Smit, 1998, utalásában). A németek tehát a H 
világháború utáni holland igények kivédése érdekében az érintett területeken 10-14 új falut 
hoztak létre, jórészt a keleten Lengyelországhoz csatolt területekről elmenekült német 
lakosság áttelepítésével. így a területi igények kapcsán ismételgetett holland kérdés - „De mit 
tegyünk a németekkel?" - egyre relevánsabb lett, amíg végleg el nem vetették az annexiós 
terveket (Smit, 2001). 

A Rajna vonala ugyanakkor mindig fontos volt mindkét fél számára stratégiai és 
gazdasági szempontból is. Érdekes, hogy az egyik legerősebb összekötő kapocs a holland-
német viszonyban a természetes elválasztó elem, a Rajna folyó. A szabad áruforgalom 
mindkét félnek állandó érdeke, és ez jól érzékelhető a Nijmegen -Arnhem-Kleve-Emmerich 
(ANKE) városnégyszög történelmi és mai jelentőségében is. Amellett azonban, hogy a Rajna 
folyó gazdasági ősszekötőkapocs volt, vallási és kulturális értelemben bizonyos szakaszai 
sokáig elválasztó határt jelentettek. 
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25. ábra Holland elővigyázatossági tervek a háború után 

QUELLE; SPIER, JO: Onze schulden zijn hún schulden. Een prentenboekje over de annexstie. 
Amsterdam 1945. EnSnommen aus PLAS: Mooie Vrede, S. 233. 

„Jobb ugyanis, ha van egy kis előkertünk. így a következő Hitler nem jelenik meg csak úgy hirtelen az 
előszobánkban, mint 1940 májusában." (Forrás: Spier, Jo: A mi bűneink az ő bűneik. Nyomtatvány a 
területfoglalásról Amsterdam 1945, Burkhert, 2001 nyomán.) Forrás: Burkhert, 2001 
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Minden, Hollandia gazdaságával, területi folyamataival, világhírű területi tervezési 
rendszerével behatóbban foglalkozó tanulmány, dolgozat felhívja a figyelmet az ország 
vallás földrajzi jellegzetességeire, az észak-déli, református-katolikus megosztottságra és 
ennek messzemenő következményeire.31 Nincs ez másképp a határrégiókkal, és határon 
átnyúló együttműködéssel sem. A hét tartományból alakult köztársaság létrejötte óta a 
Rajnától délre eső katolikus többségű vidékek lakosságát (Limburg, Észak-Brabant, 
Vlaanderen) kevésbe hű hollandoknak tekintették, így a déliek általában lenézettek voltak. 
Ugyan az említett tartományok 1815-től a többiekkel megegyező jogokat kaptak, de az északi 
területekkel és határrégiókkal szemben a lakosság itt még hosszú ideig Hollandia helyett 
inkább a katolikus többségű német határrégiókhoz kötődött (Münsterland, Rheinland), 
valamint az 1830-as és 1839-es belga felkelések idején is inkább a belgák oldalán állt (Smit, 
1998). Nem véletlenül írták alá két helyen, Osnabrückben és Münsterben a vesztfáliai békét. 
A két város között húzódik ugyanis a protestáns többségű Alsó-Szászország és a katolikus 
többségű Észak-Rajna-Vesztfália tartományok határa. A határ ideológiai erősségét jól 
jellemzi, hogy egyetlen küldöttség sem lépte át azt a béketárgyalások idején, csupán követek 
ingáztak a két város között. A történelmi, kulturális hagyományokban, így a februári karnevál 
ünneplésében ma is érezhető a Rajna vidék és Dél-Hollandia rokonsága, amire a „tősgyökeres 
holland" csak legyint. 

Ugyanakkor annak ellenére, hogy a protestánsok többnyire erősebb nemzeti 
orientációval jellemezhetők, a német Ostfriesland és Bentheim grófság kálvinistái inkább 
holland hittestvéreik felé orientálódtak. A Rajna határolta holland észak-déli megosztottság és 
ennek megfelelően eltérő szomszédsági orientáció alól még egy kivétel van: később 
tárgyalandó esettanulmányunk központi magja, Twente régió és Münsterland nyugati része, 
ahol a katolikus többségű lakosság intenzív kapcsolatokat ápol.32 

A kapcsolatokat természetesen nem csupán a lakosság vallási, kulturális orientációja, 
hanem a gazdaságföldrajzi adottságok is befolyásolták. A 19. század végi iparosodás 
elsősorban három vidéket érintett: Twente/Achterhoek (Kelet-Overij ssel/Észak-Kelet-
Gelderland) - Münsterland (Észak-Rajna-Vesztfália északi része); Rajnai folyosó; Dél-
Limburg - Aachen térsége (Észak-Rajna-Vesztfália dél-nyugati része). A 19. század elején 
még agrárdominanciájú, többnyire rossz talajminőséggel jellemezhető területeken kezdetben 
határon átnyúló jellegű volt az iparosodási folyamat. Twentéből a textilipar helyi 
kezdeményezések nyomán Nyugat-Münsterlandba is átteijedt, Limburgban német know-how 
segítségével indult be a szénkitermelés, a Rajna mentén (Emmerich, Kleve) pedig a klasszikus 
- elméleti részben tárgyalt - vámkezeléssel kapcsolatos üzemtelepítések voltak jellemzőek: a 
holland cégek a határ másik oldalán telepedtek le, hogy versenyképesebbek lehessenek a 
német piacon. 

Az iparosodás határon átnyúló jellegét segítette a vasúti összeköttetések sűrű szövete. 
1885-ben 12, 1935-ben 15 határon átnyúló vasúti kapcsolat volt. Ezek a vonalak nem csupán 
nemzetközi távolsági forgalmat bonyolítottak, hanem helyi, regionális szempontból is 
fontosak, bekapcsolták a határközeli területeket a gazdasági, társadalmi „vérkeringésbe" 
(Smit, 1998). A Rajna folyosón kívül különösen Limburg helyzete volt előnyös a piacok 

31 Példaként a holland politikai, gazdasági, társadalmi életre jellemző konszenzuskereséses érdekegyeztetés, a 
„polder modell" említhető, melynek gyökerei a protestánsok és katolikusok közötti vallási türelem és békés 
egyxnás mellett élés kialakulásáig nyúlnak vissza. 
32 Ha netán felmerülne az olvasóban, hogy a kivételek miatt netán bukhat a szabály, hozzátesszük Dél-
Hollandia, de leginkább Limburg valóban más világ, és nem áll nagyon távol a valóságtól a sztereotípia, 
miszerint Limburg, „inár nem is Hollandia". Eufemisztikusabban: belga, német, holland kulturális jegyek 
keveréke jellemző, sajátos holland kiejtéssel (sőt egyes területeken német-holland helyi, de határon átnyúló 
kevert dialektussal), ételekkel, szokásokkal. Bár korábban jeleztük fenntartásainkat, nem véletlenül emlegetik az 
itt szerveződött Euregio Maas-Rheint az európai integráció kísérleti laborjaként, kulturális hagyományai alapján 
pedig Európa bölcsőjeként. 
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közelsége és a jó közlekedési kapcsolatok miatt, míg - közvetlen, helyi határon átnyúló 
infrastrukturális kapcsolatok hiányában - az északi Drenthe provincia dél-nyugati része a 
távolabbi nyugat-hollandiai, észak-keleti része észak-német, és dán piacok felé volt 
kénytelen orientálódni. Ebben az időszakban tehát tetten érhető a klasszikus thüneni hatások 
befolyása a holland-német határrégiók területi fejlődésében (Jansen, 1996). 

Ahogy mindkét nemzetállamban egyre inkább megerősödtek az iparágak a múlt század 
elején, úgy nőtt a nemzeti orientáció. A II. világháború utáni központi orientáció 
folytonosságát, sőt erősödését jól jelzi, hogy a legtöbb határokat átszelő viszonylatot 
leállították, és csupán öt, távolsági forgalmat bonyolító vasútvonal maradt meg az 585 km 
hosszú határszakaszon. Kezdetben a Szövetségesek meg is tiltották a két ország lakosai 
közötti kapcsolattartást (26. ábra). Az egyre erősödő politikai nyomás és adminisztratív 
együttműködési kezdeményezések ellenére a gazdaságok megőrizték nemzeti irányultságukat. 

Lassan elkezdődött azonban a formális kapcsolatépítés. 1949-ben megkötötték a 
holland-német kereskedelmi egyezményt, és a felek kölcsönösen felismerték a régmúltba 
visszanyúló, a Ruhr vidékre és Rotterdam kikötőjére alapozott együttműködési érdekeiket. Az 
ezredfordulón Észak-Raj na-Vesztfália kivitelében Hollandia 9,3%-kal részesedett, 
Franciaország (10%) után másodikként (3. Belgium - 8,5%), míg Hollandia exportjában 
hagyományosan Németország vezet (24%, 2. Belgium -12%, 3. Egyesült Királyság -11%). 

Regionális szinten főként kulturális jellegű kapcsolatok létesültek: 
1950: Holland-Német Társaság, Münster 
1954: Rliein-Ems Önkormányzati Szövetség (az EUREGIO szikrája) 
1965: Holland-Német Kulturális Határkapcsolatok Egyesülete, Liemers-Rhein (Smit, 
2001). 
Az intézményesített gazdasági kapcsolatok csak később indultak be. 1967-ben létrejött 

a Holland-Német Területrendezési Bizottság, valamint egy munkacsoport az Ijssel és a Maas 
folyók közötti területek fejlesztésére. A következő évtized pedig már a holland-német 
„eurégiós boom" jegyében telt el. 

A kialakult intézményrendszer - mint azt az előző fejezetben is láttuk - általános 
kritikát is kapott, de a holland-német határszakasz önmagában is igen sokszínű. 

Smit (2001) négy csoportba sorolja a holland-német határterületeket: 
Rurális régiók gyenge határon átnyúló kapcsolatokkal - Az északi határszakasz, 

Groningen/Ostfriesland, Drenthe/Emsland 
Rurális területek erős határon átnyúló kapcsolatokkal - Achterhoek/Westfalen, 

Maas/Niederrhein. Itt koruknál fogva régmúltba nyúló, de máig kitartó erős helyi 
kapcsolatrendszerrel találkozunk, azonban a közeli nagyvárosi agglomerációk (Rajna, Ruhr 
vidék) miatt hangsúlyosak a regionálison túlmutató kapcsolatok is. 

Iparvidékek: Twente/Gronau-Nordhom, Aachen térsége/Dél Limburg. Az ősi határon 
átnyúló kapcsolatokat az iparosodás után nemzeti centrumorientáció váltotta fel. Jelenleg a 
szerkezetváltás folyamatában a déli határrégió van előnyösebb pozícióban, mert a leépítések 
ellenére itt továbbéltek a kapcsolatok. 

Nemzetközi tranzitrégió: Rajna folyosó. A nemzetközi kapcsolatok elnyomják a régi és 
mai összeköttetéseket a közvetlenül szomszédos területek között. A Rajnán fölfelé és lefelé 
elhelyezkedő városi agglomerációk a zökkenőmentes tranzitban érdekeltek, ezért az önerős, 
önálló regionális fejlődés komoly érdekellentétekbe ütközik (Smit, 2001).33 

33 Jól jellemzi a helyzetet, hogy a szerző egyik Németországi beszélgetése alkalmával a Nijmegen-Bocholt, 50 
kilométeres utat - nem lévén más lehetőség - Arnhemen és Oberhausenen keresztül, nemzetközi gyorsvonattal 
(ennek megfelelő extra költségekkel), összesen mintegy 120 kilométeres kitérővel volt kénytelen megtenni (lásd 
3z EUREGIO részletes térképét a Mellékletben). 
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26. ábra A Szövetségesek hirdetménye a tilalmi zónákról 

Forrás: Burkhert, 2001 
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A holland-német határ történeti, gazdaságtörténeti vonatkozású áttekintése 
megerősítette a szerzőt abban, hogy a hírek, cikkek olvasásakor, konferenciák és vásárok 
alkalmával reflektorfénybe került két régió (Euregio Maas-Rhein és az EUREGIO) jöhet 
szóba esettanulmányi célterületnek. A „legsikeresebb határrégió" (europlan, 1998/2, 1.) 
melletti végső döntésben a két régióban folytatott előzetes beszélgetések, szakmai 
konzultációk, az Euregio kora játszottak szerepet, valamint az, hogy az Euregio Maas-Rhein 
esetében nélkülözhetetlen a francia nyelvtudás, és a hármas határból adódóan összetettebbek a 
problémák. 

5.2 Regionalizmus, regionalizáció és az Euregio 

Mielőtt az Euregioval és a határon átnyúló intézményi hálózatokkal kapcsolatos 
tapasztalataink bemutatására térnénk, a jobb érthetőség érdekében - legfőképpen az 
intézményi beágyazottság jobb megértése végett - célszerűnek látszik a holland és német 
területi struktúra némileg részletesebb felvázolása az esettanulmány területére vonatkozóan.34 

Hollandiát többnyire „decentralizált centralizált" vagy unitárius államnak tekintik, ahol 
nem voltak sikeresek az eddigi régióépítési törekvések, és lényegében le is került a 
napirendről a régiók kérdése. Csupán az éves gazdaságstatisztikai kimutatásokban 
különböztetnek meg országrészeket (landsdelen) (Észak-Hollandia: Groningen, Friesland, 
Drenthe; Kelet-Hollandia: Gelderland, Overijssel, Flevoland; Nyugat-Hollandia: Noord-
Holland, Zuid-Holland, Zeeland; Dél-Hollandia: Noord-Brabant és Limburg), és ez a 
beosztás képezi az uniós NUTS1 kimutatások alapját is (lásd 1. fejezet). Ugyan maguk a 
provinciák felmérték, hogy európai léptékkel mérve túl kicsik, ezért egy ideig tervben voltak 
összevonások, a 6 milliós Randstad (a központi agglomerációs gyűrű) régió azonban 
dominanciájával ijesztően hatott, ráadásul végül maguk a központi régió városai vétózták meg 
a „közösködést". 

A magyar megyékhez hasonló méretű provinciákban (számuk 12) közvetlen 
választással hozzák létre a megyei parlamenteket (Provinciáié Staten). A megyei 
önkormányzatok elsődleges feladata saját belügyeik igazgatása, például a közúti 
infrastruktúra, a közművek, a városfejlesztés, a környezetvédelem, a közbiztonság és a vízi 
úthálózat fejlesztése területén. A provinciák általános felügyeletet gyakorolnak az 
illetékességi területükön fekvő települések felett, és segítenek a két vagy több önkormányzat 
által - esetleg harmadik fél bevonásával - végzett feladatok összehangolásában. Az 1990. évi 
önkormányzati törvény szerint a megyei önkormányzat különös gonddal felügyeli a települési 
önkormányzatok pénzügyi helyzetét és helyi politikáját. A provinciák kiegészítő 
joghatósággal (közös irányítási joggal) rendelkeznek a nemzeti szintű feladatok közül a 
környezetvédelem, a területfejlesztés, a vízgazdálkodás, a közlekedés és szállítás, valamint 
részben az egészségügy területén. Egyezményeket köthetnek, nemzetközi szerződéseket nem, 
és konzultatív joguk van olyan állami egyezmények esetén, amelyek potenciálisan érintik 
hatáskörüket (AER, 1998). 

A regionalizmus igazából a provinciák alatti szinten mutat dinamikát, ráadásul már 
olyan mértékben, hogy a Holland Kormány fékező mechanizmusok bevezetésén gondolkozik. 
Az 1984-es közös önkormányzati szabályozási törvény (Wet gemeenschappelijke regeiingen 
- WGR) lehetővé tette ugyanis önkormányzati társulások alakítását, és a 
méretgazdaságosságot szem előtt tartva számos - a Kormány szerint túl sok - társulás jött 
létre. Az aggodalom oka az, hogy a közös testületeket nem közvetlenül választják, a 

34 A regionalizációt középszintű egységek felülről ösztönzött létrejöttének, gyarapodásának, erősödésének 
folyamataként, míg a regionalizmust a régiók, középszintű területi egységek alulról építkező kialakulási, 
elterjedési folyamatának, valamint maguknak a régióknak az érdekérvényesítő, önazonosító és elfogadtató 
folyamataként értelmezzük. Mint látni fogjuk, az esettanulmányban mindkét fogalomhasználat releváns. 
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társulások egyre inkább független kormányzati szintté alakulnak, miközben hiányzik 
demokratikus legitimitásuk. Nemzeti keretek között sem példa nélküli tehát a funkcionális 
szempontok mentén létrejött szervezetek demokráciadeficitje (lásd a hálózatokról szóló 
elméleti és az intézményekről szóló gyakorlati áttekintésünket). A kormányzati aggályokra és 
a provinciákon keresztüli szabályozási tervekre adott válaszában az önkormányzati oldal úgy 
érvel, hogy már eddig is sok ellenőrzési, korlátozási potenciálja volt a provinciáknak. 

Vannak ugyanakkor olyan feladatok, amelyeket kötelezően az önkormányzati társulások 
szintjén kell megvalósítani. Törvényben meghatározott kötelező együttműködés esetén a 
kormány közvetlenül a társulást irányító közös szervhez rendeli az adott hatáskört, de 
biztosítja is a feladat ellátásához szükséges pénzeszközöket. A holland jogszabályok szerint 
az önkormányzatok háromféleképpen kötelezhetők az együttműködésre: 

A rendőrségről, tűzoltóságról és mentőszolgálatról szóló ágazati jogszabályok az 
önkormányzatokat együttműködésre kötelezik ezeken a területeken. 

A WGR alapján a provinciák felhatalmazást kaptak arra, hogy ha a közérdek 
megkívánja, együttműködésre kötelezzék a települési önkormányzatokat. Ebben az esetben a 
provincia először felkéri a településeket az együttműködésre. Ha a települési önkormányzatok 
nem tesznek eleget a felhívásnak, a provincia kötelezheti őket az együttműködésre. Az 
illetékes miniszterek útján a kormány szintén jogosult a települési együttműködés 
kikényszerítésére. 

Végül a nagyvárosi területekről szóló törvény (Kaderwet - 1994) kötelezővé teszi az 
együttműködést a hét nagyváros körzetében (Amszterdam, Rotterdam, Hága, Utrecht, 
Eindhoven-H elmond, Enschede-Hengelo és Arnhem-Nijmegen) a szállítás és közlekedés, a 
területfejlesztés, az állami lakásügy és a gazdaságfejlesztés területén. A Kaderwet 
keretszabályokat fogalmaz meg e körzetek működtetésére, valamint meghatározza azokat a 
jogköröket, amelyeket az érintett települések önkormányzatai kötelesek a közös szervhez 
delegálni. A törvényben meghatározott feladatok mellett az önkormányzatok 
megállapodhatnak bármilyen más területen történő együttműködésről. 

Az esettanulmányunk szempontjából érdekes Twente (Kelet-Overijssel) és Achterhoek 
(Kelet-Gelderland) régiók tehát a holland provinciális szint alatti önkormányzati társulások, 
amelyek leginkább a nagyobb hazai kistérségekhez hasonlíthatók. 

Achterhoek régió 17 önkormányzat széles körű együttműködése. Az önkormányzatok 
döntése alapján az együttműködés keretében létrehozott szervekre hatáskörök ruházhatók át. 
Ha a 17 önkormányzat kétharmados többséggel úgy dönt, hogy valamely hatáskörét a közös 
szervhez delegálja, akkor a többi önkormányzat is köteles így tenni. Egyebek mellett az 
egészségügyre vonatkozó hatásköröket ruházták át ilyen módon. Az együttműködés keretében 
közös irányelveket dolgoztak ki a várostervezés, az infrastruktúra fejlesztése, a 
környezetvédelem, a gazdasági ügyek, a tömegközlekedés és az EU-támogatásokkal való 
gazdálkodás terén. 

Achterhoekkal szemben Twente - lényegében a fent említett Enschede-Hengelo 
nagyvárosi körzet - azon területfejlesztési és rendezési szempontból kiemelt területek közé 
tartozik, amelyek kormányzati felhatalmazással kötelező rendeleteket hozhatnak például a 
közlekedés, szállítás területén, és rendeletbe foglaltak feladatai a határon átnyúló 
együttműködés terén is. Twente régió rendeletbe iktatott feladatai: közrend és biztonság, 
egészségügy, környezetvédelem, hulladékfeldolgozás, területfejlesztés, közlekedés, szállítás, 
társadalom és gazdaságfejlesztés, rekreáció, turizmus, határon átnyúló együttműködés, 
munkaügy, lakáspolitika, telekgazdálkodás. A határon átnyúló együttműködéssel kapcsolatos 
feladatok: Twente eurégiós képviseletének szabályozása, közös álláspont kialakítása az 
eurégiós szervezetekbe delegált twentei képviselő számára, az Euregio költségvetésének, 
zárszámadásának és éves jelentésének elfogadása, az Euregio számára dolgozó munkatársak 
alkalmazása (Regio Twente, 1995). 
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Ehhez a státuszhoz természetesen több pénz, és erősebb hágai érdekérvényesítés is 
társul. Valószínűleg nézőpont kérdése, hogy melyik az ok és okozat. Mindenesetre 
achterhoeki beszélgetőpartnerem felhívta a figyelmet a helyiek provinciális, „pató pálos", 
„Hága túl messze van" mentalitására is, mintegy sugallva: a föld azé, aki megműveli, a pénz 
azé, aki kilobbyzza. 

Érdekesség, hogy a magyar rendszerhez hasonlóan itt sem esnek egybe az önkéntes 
társulások a statisztikai kistérségi besorolással (COROP régiók - a munkaerő-piaci 
statisztikák épülnek erre a régióbeosztásra). Ennek azért van jelentősége, mert Hollandiában 
ez utóbbiak jelentik a NUTS 3-as szintet, és ez a szintjelenti az lnterreg jogosultság alapját 
(indokolt esetben a szomszédos régiók is részesedhetnek a forrásokból, azok 20%-a erejéig). 
Ez természetesen mérési, forrásmegosztási problémákat eredményez. 

27. ábra Az lnterreg forrásokra jogosult német és holland területek az EUREGIO-ban és 
környékén 

Forrás: EUREÖIO, www.euregio.de 2002-02-11 

A holland területi statisztika egyébként sok kívánnivalót hagy maga után. A kevés 
rendelkezésre álló megyei (province) adat nem igazán használható határterületek értékelésére. 
A COROP beosztás elvileg használhatóbb, de az adatok nehezen hozzáférhetőek. Az egyik 
rendelkezésünkre álló COROP GDP ábra ugyanakkor demonstrálja, hogy a határ mentinek 
beállított provinciák statisztikai adatai (aggregátumok) valójában mennyire elfedhetik a 
határtérségek valós fejlettségét, fejletlenségét (lásd 28. ábra). Itt kénytelenek vagyunk 
visszautalni az elméleti részben hivatkozott határrégió lehatárolási problémákra, az ezzel 
kapcsolatos kompromisszumokra. Még az eurégiós programdokumentumok sem vállalják fel 
az összehasonlítás szempontjából releváns területi szintek egy táblázatba foglalását (lásd 17. 
táblázat). Úgy érezzük tehát, hogy esettanulmányunk NUTS 2-es szintjeinek határtól mért 
távolsága, valamint a NUTS 3 szinten rendelkezésre álló statisztikai adatok színvonala 
alátámasztják a kvalitatív elemzések szükségességét. 
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28. ábra Területi GDP adatok Hollandiában a COROP beosztás szerint (GDP/fő 1997, 
Hollandia=l 00%) 

110 

Forrás: CBS Holland Központi Statisztikai Hivatal 



EUREGIO - A holland- -német modell? 

17. táblázat Bruttó hozzáadott érték és regionális GDP az EUREGIO-ban 

Bruttó 
hozzáadott 
érték 1996 
millió euró 

Változás az 
előző évhez 
képest (%) 

Bruttó hozzáadott érték/fő 
(keresőképes korúakra vetítve) 

Keresőképes 
korúak száma 

Bruttó 
hozzáadott 
érték 1996 
millió euró 

Változás az 
előző évhez 
képest (%) euró Országos átlag 

= 100 

Keresőképes 
korúak száma 

Kreis Borken 6385 4,4 43 806 87 145 763 
Kreis Coesfeld 3118 4,9 41 313 82 75 485 
Kreis Steinfurt 7020 1,7 43 658 87 160 792 
Kreis 
Warendorf 5235 0,3 46 585 92 112 363 

Stadt Münster 8292 2,1 54 942 110 150 918 
Stadt 
Osnabrück 4900 8,2 50 214 100 97 600 

Landkreis 
Osnabrück 5396 5,8 44 347 88 121 700 

Landkreis 
Grafschaft 
Bentheim 

2080 8,3 45 115 90 46 100 

Forrás: EUREGJ O,2000,34. 

GDP 1995 
millió euró 

Változás az 
előző évhez 
képest (%) 

GDP/fő (keresőképes korúakra 
vetítve) 

Keresőképes 
korúak száma 

GDP 1995 
millió euró 

Változás az 
előző évhez 
képest (%) euró Országos átlag 

= 100 

Keresőképes 
korúak száma 

Zuidoost-
Drenthe 

2589 0,8 70 500 114,4 36 700 

Twente 9169 2,7 57 450 93,2 159 600 
Achterhoek 5787 4,3 58 871 95,5 98 300 
Noord-
Overijssel 

5457 3,2 56 549 91,8 96 500 

Előzetes adatok, forrás: EUREGIO, 2000, 34. 

Míg Hollandia inkább centralizált, decentralizált országnak tekinthető (a provinciák 
rendelkeznek bizonyos hatáskörökkel, a magyar helyzethez hasonlóan a lakosság 
középszinthez kapcsolható identitása itt a legerősebb), Németország - föderalisztikus 
államberendezkedésű ország lévén - első helyen szerepel a legtöbb regionális kérdéssel 
foglalkozó tanulmány példái között. Tartományi szinten megvannak a megfelelő keretek, 
kompetenciák, pénzek, valamint - a tartományok többségénél - a rendkívül fontos történelmi 
hagyomány, és az Európai Unióban Németország a regionalizáció egyik legfőbb 
letéteményese. Kérdés azonban, hogy a sokszor évszázados hagyományokkal és 
tapasztalatokkal rendelkező - magyar, osztrák és holland léptékben néha szinte ország méretű 
- tartományok mennyiben tekinthetők identitásrégióknak, és politikájukban mennyire 
szolgálják a decentralizációt, ösztönzik-e regionalizmust. Olyan tényezők színesítik a képet, 
mint a német újraegyesítés, tartományok összevonása, kiválási törekvések, amelyek azért 
bizonyos esetekben erős kétségeket támasztanak a tartományi identitással kapcsolatban. A 

35 A volt NDK területén létrehozott tartományok gyakran nem a korábbi formájukban éledtek ujjá. A 
mecklenburgi Schwerinből kormányozzák Vorpommern (Elő-Pomeránia) vidékét is, hisz Pomeránia nagy része 
a háború után Lengyelországhoz került. A német oldalon rekedt terület önmagában nem bizonyult életképesnek, 
így a pomerániaknak a nagyobb, ám még így is kicsi tartománnyal kellene azonosulniuk. Egy pótmegoldás a 
határon átnyúló Euroregion Pomerania, ami azonban lengyel részről kezdetben gyanakvással fogadott 
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regionalizmus Németországban is élő jelenség, tétje azonban többnyire a tartományi 
központosítás oldása, a tartományi szintről való decentralizáció. A határon átnyúló 
együttműködések kapcsán például gyakran érezhető, hogy a tartományok féltik európai 
pozíciókat, elsősorban magukat tekintik a Régiók Európája letéteményeseinek (Liberda, 1996; 
Scott, 1998,2000; Forgácsné, 2002). 

Kitekintés: A Német-IIolland Egyezmény háttere 

A német tartományi-szövetségi hatásköri viták kelet-európaitól eltérő tétjét és dimenzióját 
_ól példázzák az 1991 májusában megkötött és 1993 január 1-én hatályba lépett Egyezmény körüli 
nézeteltérések. 

Németországban a tartományok saját törvényhozói hatáskörük keretében szerződéseket 
köthetnek külföldi államokkal, de csak a szövetségi konnányzat jóváhagyásával (vétójog) (Német 
Szövetségi Alkotmány, 32. cikk (3) bekezdés). Miután a holland ösztönzéssel indult tárgyalások 
eredményre vezettek a határon átnyúló együttműködés jogi kereteit illetően, a szövetségi konnány 
az alkotmányra hivatkozva megvonta a tartományoktól az aláírás jogát, ugyanakkor jelezte, hogy 
változtatás nélkül hajlandó maga aláírni az Egyezményt. A tartományok ezzel szemben úgy 
érveltek, hogy nemzetközi közjogi szerződésről van szó, amit szövetségi jóváhagyással maguk is 
megköthetnek (Schack, 1997). Fontos szerepet játszott a viták során az Alkotmány párhuzamos 
módosítása is, mely szerint a tartományok a rájuk bízott állami hatáskörök gyakorlása és az állami 
téladatok végrehajtása során ugyancsak központi jóváhagyással jogosítványokat ruházhatnak 
határon átnyúló szervezetekre (24. cikk, (la) bekezdés) (ez utóbbi bekezdés 1992-ben került a 
német alaptörvénybe). így a tartományok arra hivatkoztak, hogy az Egyezményben szabályozni 
kívánt terület - a helyi önkormányzati jog (Kommunalrecht) - a nemzeti kompetencia-felosztás 
szerint a tartományi törvényhozás hatáskörébe tartozik. Végül kompromisszum született, a 
Szövetség és a tartományok (Alsó-Szászország, Észak-Rajna-Vesztfália) is aláírták az egyezményt, 
melynek legfőbb funkciója tájékozódási pontokat adni a határon átnyúló szervezetek kialakításával 
kapcsolatban (lásd még a harmadik fejezetet). 

Miután az önkormányzatok és a közigazgatás szervezés a tállományok hatásköre, 
tartományonként változó és nem túl egyszerű az önkormányzati és területi irányítási rendszer. 
A tartományok felében - 16-ból 8 - kormánykerületeket (Regierungsbezirk) hoztak létre, és 
itt is általános a regionális önkormányzati szövetségek alakítása. Előbbiek Bajorország 
kivételével nem jelentenek külön önkormányzati szintet, a német közigazgatási reform 
kapcsán a tartományok alatt kapnak központi szerepet az igazgatási rendszerben. Szintén 
ezen a szinten működnek a regionális tanácsok (Regional Rat), amelyek főleg területi 
tervezési, struktúrapolitikai és közlekedéstervezési feladatokkal foglalkoznak, és inkább a 
regionalizáció folyamatát példázzák. A regionális tanácsok a járások (Kreise) és járások 
nélküli városok (kreisfreie Stadte) választott képviselőiből állnak fel. Konkrét régiók 
megjelenése a tartományi szint alatt nem általános, Alsó-Szászországban a Hannoveri Régió, 
Észak-Rajna-Vesztfáliában az Aacheni Régió szolgálnak kivételként. 

A járások (Kreise) a falvak és városok mellett szintén a helyi önkormányzat egy szintjét 
képviselik, de ezen a szinten közigazgatási feladatokat is ellátnak. Általában több funkcióval 
és eszközzel rendelkeznek, mint a szomszédos holland önkormányzati társulások, régiók. A 
járások a területileg hozzájuk tartozó települési önkormányzatok határain túlnyúló, pénzügyi 
és technikai lehetőségeit meghaladó feladatokat vesznek át. Ilyenek például a szociális ellátás, 
a kultúra kérdései, jóléti intézkedések. A járások közvetlenül választott parlamentáris jellegű 

kezdeményezés volt, és ezért is szorgalmazták az együttműködés háromoldalúvá (Svédország) fejlesztését. 
(Brummer, 1995). 
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döntéshozó testülettel (Kresitag) rendelkeznek. A végrehajtás a Kreistag által választott 
bizottság (Kreisausschuss) feladata.36 

Észak-Rajna-Vesztfáliában tovább bonyolítja a már eddig sem túl egyszerű képet, hogy 
a nehézipari válság után kezdeményezték a tartományi struktúrapolitika regionalizálását a 
Jövőkezdeményezés Észak-Rajna-Vesztfália Régióiban (Zukunftsinitiative in den Régiónén 
Nordrhein-Westfalens - ZIN) elnevezésű program keretében. 15 ZIN régiót határoltak le 
többnyire a kereskedelmi és iparkamarák körzetei, valamint a nagyobb centrumok 
közigazgatási határait követve. Ezekben a régiókban a tartományok hálózati jellegű regionális 
konferenciák létrejöttét ösztönözték, amelyek legfőbb feladata, hogy elősegítsék a 
struktúraváltást endogén erőforrásokra támaszkodó regionális fejlesztési koncepciók 
kidolgozásával (Fürst, 1994). Ezeknek a hálózatok a kamarák a „pókjai", de természetesen a 
területi átfedések miatt óriási a szerepe az eddig felsorolt területi önkormányzati és igazgatási 
szereplőknek. A később Alsó-Szászországban is alkalmazott „regionális konferenciák" a 
regionális fejlesztés egy új irányává kezdték kinőni magukat. Az önerős regionális fejlesztés 
főként osztrák modelljével szemben itt a hangsúly nem annyira a belső potenciálok 
kihasználására, hanem a régió más régiókkal szembeni pozíciójának erősítésére helyeződik. 
Mindkét modellben jellemző a széleskörű partnerség: önkormányzati, politikai képviselők 
mellett, társadalmi csoportok tagjai (kamarák, szakszervezetek, környezetvédelmi csoportok, 
főiskolák, egyetemek, egyéb társadalmi csoportosulások, magánszemélyek) alkotják a 
taggyűlést, és a tartalmi munka munkacsoportokban zajlik. Ugyanakkor az együttműködési 
készség hangulati javulása és a kapcsolatok, találkozók gyarapodása mellett a „regionális 
konferenciák" kevés gazdaságilag is mérhető eredményt produkáltak (Liberda, 1996). Itt 
regionális kontextusban találkozunk a hálózatok intézményesülési nyomása miatti 
dilemmával: amíg a regionális konferenciák szakemberek nyitott hálózataként puha 
funkciókat vállalnak fel (kommunikáció, koordináció, regionális párbeszéd ösztönzése), addig 
működőképesek. Ha azonban döntés-előkészítési, vagy régióreprezentációs funkciókra törnek, 
óhatatlanul a már kialakult szervezeti struktúrák falaiba ütköznek, és az intézményesülés 
keményebb formái felé sodródnak (Fürst, 1994, 191.). 

A regionalizmus igazi megtestesítői a többnyire hagyományokon alapuló regionális 
önkormányzati szövetségek. Észak-Rajna-Vesztfáliában és az Euregio vonatkozásában ilyen 
szövetséget alkotnak Münsterland régió önkormányzatai (városok, falvak, járások). 

36 Bővebben lásd: 
http://www.im.nrw.de/inn/seiten/vm/atlas/komm krs.htm 
http://www.im.nrw.de/inn/seiten/vm/atlas/kommun.htm (2002-02-04) 
Ugyan egyik interjúpaitnerem erős identitással rendelkező területi szintnek jelöli meg a járásokat, megjegyezte, 
hogy a münsteri kormánykerületben 25 éve volt az utolsó járásösszevonás, „körzetesítés". Borken járást akkor 
hozták létre Ahaus és Bocholt járások összevonásával. 
A feladat és hatásköri struktúra járásonként és tartományonként változó lehet. Példa erre az ugyancsak határ 
menti Emsland Alsó-Szászország (Niedersachsen) tartományban, mely a hulladékkezeléstől kezdve, a regionális 
vasúttársaságok üzemeltetésén, a körzet turisztikai kínálatának menedzselésén keresztül a polgári védelemig 
számos funkciót lát el (http://www.emsland.de/das emsland/geschichte.cfm - 2002-02-04) Az Alsó-
Szászországi közigazgatási rendszer felépítéséről lásd: 
http://www.br-we.niedersachsen.de/Wir ueber uns/AllgemeineAufgaben/Organisationsgefuege BRWE.pdf 
2002-02-20 
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29. ábra Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, a Münsteri Kormánykerület és Münsterland 
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Esettanulmányunk németországi helyszínén, Münsterland térségben végzett kérdőíves 
felmérés során a lakosság különböző területi szintekhez való kötődését, és az azt befolyásoló 
tényezőket vizsgálták a terület marketingkoncepciójának előkészítése érdekében (Meffert, 
1991). Megfigyelhető, hogy az adminisztratív, a lakóhelytől „távol eső" tartományi szint 
„nem szerepelt valami fényesen" 30. ábra). Az eredmények értelmezése során ugyanakkor 
fontos megjegyezni az értékek alacsony szórását, ami jelentheti a témakör - területi kötődés -
irrelevanciáját is. Ráadásul több mint tízéves állapotról van szó. 

30. ábra A münsterlandiak azonosulása a különféle területi szintekkel 

Forrás: Meffert (1991) alapján saját szerkesztés 

Hasonlóan a határ másik oldalán kialakult helyzethez (Münsterland - Észak-Raj na-
Vesztfália) a hollandok is inkább szűkebb környezetükhöz (Twente) kötődnek Overijssel 
provinciával szeniben. 

Twente régióval kapcsolatban ugyan nem áll rendelkezésünkre a münsterlandihoz 
hasonló felmérés, a kötődés erősségére álljon itt egy nem túl tudományos, ám meglehetősen jó 
közelítő indikátor. A 2001. évi holland labdarúgó kupa döntőjét az enschedei EC Twente és a 
nagy múltú „Philips csapat", bajnoki címvédő PSV Eindhoven játszotta a rotterdami De Kuip 
stadionban. A mérkőzés napján szinte egész Twente útra kelt (31. ábra), és az ötvenezres 
stadionban 38 ezer Twente szurkoló buzdította győzelemre a csapatot (sikerrel). 
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Forrás: http://www.tctubantia.n1/CDA/regioportal/0,2078,3606,OO.html 2002-04-11 

37 „Lekapcsolná az utolsó tukker a villanyt?" - tukker = Twente szurkoló becézve; „Út a győzelemhez, tukker 
tóra - Enschede-Rotterdam", „Besorolás Twente után"; „Sok sikert FC T wente - Twente Sky High" - A Twente 
Sky High egy a régióhoz kötődő és a csapatot támogató vállalatcsoport. 
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Rövid áttekintésünkből egyfajta felkiáltójeles háttértáblát kaptunk 
esettanulmányunkhoz. Láthatjuk, hogy csakúgy, mint majd minden határrégióban vannak 
olyan gátló tényezők az együttműködésben, amelyek az eltérő államberendezkedésből, 
feladat-végrehajtásból, ennek eltérő területi vetületeiből erednek. Emellett a regionalizáció és 
regionalizmus folyamataiban létrejövő vagy megerősödő területi középszintek saját 
kohéziójuk és identitásuk növelése érdekében nyitnak a szomszédos területek felé ezzel is 
erősítve a centrumokkal szembeni pozíciójukat. 

Az Euregio és legnagyobb tagja, Münsterland jól példázzák, hogy mennyire eltérő lehet 
egy európai léptékben gondolkozó határon átnyúló programrégió és egy nemzetállamon belüli 
identitásrégió önmeghatározása: 

„A városi centrumokhoz és a dinamikus fejlődési pólusokhoz viszonyított periférikus 
fekvés." 

„Gazdaságilag gyenge szomszédok (Emsland, Achterhoek, részben a Ruhr vidéki) a 
saját imázst is befolyásolják." 

Münsterland program 2000, SWOT analízis, gyengeségek, veszélyek, ló.38 

„Központi helyzet Északnyugat-Európában, európai jelentőségű, nagytérségi 
közlekedési és fejlesztési folyosók találkozásánál; 

A dinamikus fejlődés kedvező feltételei két kontinentális nagyvárosi agglomeráció 
(Rhein-Ruhr térség, Randstad Holland), valamint Berlin és az Északi-tengeri kikötők közötti 
összekötőkapocsként" 

EUREGIO (2000) Operationelles Programm für die EUREGIO im Rahmen von 
Interreg MA, SWOT analízis, erősségek, 64. 

A két megközelítésben fellelhető az elméleti fejezetünk végén bemutatott két eltérő 
együttműködési motiváció: a funkcionális, külső hálózatépítésben gondolkodó és a centrum-
periféria viszonyokat szem előtt tartó irányzat. Annak ellenére, hogy Münsterland és az 
Euregio kapcsán rész-egész viszony áll fenn, az eltérő önmeghatározás nem feltétlenül jelent 
ellentmondást. Meghatározó az eltérő lépték (nemzeti-uniós), valamint az,, hogy más a két 
regionális program célja és célcsoportja. Münsterland önkéntes, „alulról építkező" regionális 
szerveződés. Programja egy marketingstratégia része, amely egyrészt a történelmi régió 
turisztikai célú „külső" beazonosíthatóságát, másrészt a helyiek azonosságtudatának 
újjáélesztését, erősítését tűzi ki célul Ennek keretében „csupán" kiegészítő szerep jut a külső, 
határon átnyúló kapcsolatoknak, amelyben az eurégiós részvétel is a saját pozíciók erősítését 
szolgálja. Az Euregio ugyanakkor más határon átnyúló régiók mellett, európai léptékben és 
„Interreg" szemüvegen át határozza meg pozícióját. 

Eddigi tapasztalataink tehát részben alátámasztják, részben tovább differenciálják 
elméleti fejezeteink megállapításait. Nem csupán a nemzeti identitást és a helyi kötődést, de 
más, történelmileg kialakult és megszilárdult területi identitásokat sem könnyű évről évre egy 
szándékolt irányba befolyásolni. Ezek után talán nem csoda, ha az emberek és kőztük is 
elsősorban a vállalkozók többsége kétkedve fogadja az olyan kezdeményezéseket, amelyek a 
határon átnyúló együttműködések intézményesítésére létrehozott eu- és euroregiók 
hálózatokon alapuló identitásépítését célozzák. Tény ugyan, hogy itt a leggyakrabban területi 
szervek önkéntes társulásáról van szó, a legfőbb ösztönző mégis az EU és a központi ill. 
tartományi kormányzatok, helyesebben az általuk biztosított pénzek. így sok esetben nagyon 
is érezhetőek a „felső ajánlás" következményei. 

38 Maga a inünsterlandi program nem túlságosan egyértelmű a Ruhr-vidékkel kapcsolatban, ugyanis a fentiek 
ellenére - vagy épp a kurzív írásmód alátámasztásaként - az erősségek kőzött telephelyi előnyként említik a 
Rhein-Ruhr nagyvárosi agglomeráció közelségét. 
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Természetesen nem könnyű megállapítani, hogy milyen mértékben érvényesül az 
„alulról építkezés" és a „felső ajánlás". A következőkben ebből a szempontból is alaposabban 
szemügyre vesszük Európa első intézményesült struktúrát kialakító eurorégióját, az 
EUREGIO-t. 

5.3 EUREGIO 

A 2003-ban 45 éves, tehát már „matuzsálemi" korú modellrégió első csíráját a Rhein-
Ems Érdekközösség (Interessensgemeinschaft) rheinei (Németország) megalakulása jelentette 
1954-ben. 1958-ban tartományi járások, városok, kistelepülések vezetői hivatalosan 
kinyilvánították határon átnyúló együttműködési készségüket. Megalakult az EUREGIO, még 
ha a „keresztelő" egy 1965-ös kiállításig váratott is magára (egy regionális vásár neve volt 
először az EUREGIO). A hatvanas években meg-, majd átalakultak, átköltöztek az egyes 
területi tagszervezetek. 197l-re a holland oldalon Twentében Enschede lett a titkársági 
központ, Kelet-Gelderlandban Doetinchem, a német oldalon a Rhein-Ems Érdekközösség 
területén pedig Gronau. Bevezették a tagszervezetek lakosságszámával arányos tagdíjat. Még 
ugyanebben az évben a nemzeti gazdasági minisztériumok és az Európai Unió támogatásával 
határon átnyúló regionális akcióprogram születettet.39 Az akcióprogram célja az 
euroregionális közlekedési infrastruktúra fejlesztése, a textil és ruhaipari válsághelyzet oldása 
és a munkaerő képzettségi szintjének növelése volt. Miután 1977-ben a két holland titkárság 
egyesült, 1978-ban létrejött az Euregio Tanács, határon átnyúló parlamenti gyűlés funkcióval, 
az Euregio legfőbb testületeként. 1981-ben változtattak az 1975-ben megalkotott 
alapokmányon: ettől kezdve városok, falvak és járások is tagok lehetnek. 1985-ben 
Gronauban közös titkárság létesült közvetlenül a határátkelő mellett, valamint létrejött a 
Német-Holland Kormányzó Bizottság (Lenkungsausschus), amelyben helyet kaptak az EU, a 
nemzeti gazdasági minisztériumok, a holland provinciák, a német kormánykerületek és az 
Euregio képviselői. Feladatuk egy új határon átnyúló regionális akcióprogram kidolgozása 
volt. 1987-ben Jens Gabbe, az Euregio ügyvezetője átvette az Európai Határrégiók 
Szövetségének ügyvitelét is. A hosszú távú (2005-ig terjedő) 1987-ben készült határon 
átnyúló akcióprogramra épül az 1989-es, három évre szóló határon átnyúló megvalósítási 
program. Ennek alapján támogatott az Unió első alkalommal 11 határon átnyúló projektet, 
elsősorban a gazdasági struktúra javítása céljából 2,2 millió euró értékben. 1991-ben 
elfogadták, az 1991-1993 közötti időszakra vonatkozó lnterreg I. operatív programot. 1991 és 
1995 között összesen 59 projektet támogattak 26,1 millió euró összértékben, 10,3 millió euró 
uniós támogatással. 1993-ban elfogadták az 1994-1999-es periódusra szóló lnterreg II 
operatív programot (22,9 millió euró EU támogatás). 1999-ig összesen 80 projekt keretében 
sikerült időben lekötni az uniós támogatás teljes összegét (a teljes projektvolumen 62,8 millió 
euró - a programok néhány prioritására később még visszatérünk). 

1999-ben az Euregio egybeolvadt az 1993-ban alakult Euroregio Fórummal, amely az 
Euregio munkaközössége volt Osnabrück, Warendorf járások, valamint Münster és 
Osnabrück városokkal kiegészülve (így már egész Münsterland az Euregiohoz tartozik). 

Az Euregio nem területi középszintek határait követi, mint az sok helyen célszerűségi 
okokból gyakorlattá vált. Itt tulajdonképpen az önkormányzatok, régiók, járások valamint az 
Euregio vezetői döntenek arról, hogy hol húzódjanak a határrégió határai. Ezek szerint 2001-
ben a következő területek tartoztak hivatalosan a határrégióba: Münsterland (Coesfeld, 

39 Nem ez volt ugyanakkor az első közös dokumentum, hisz 1970-ben már készült egy a társadalmi, kulturális 
együttműködés élénkítését célzó program „Határok - Elválás vagy találkozás" címmel. Ugye emlékszünk a 
hatáiok szerepét taglaló részfejezetünkben a sokat hivatkozott kettősségre. 1970-ben azonban még unikum volt a 
határok pozitív szerepét hangsúlyozni, ráadásul láthattunk példát későbbi időkből is a holland-német viszony 
feszültségének érzékeltetésére. 
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Borken, Steinfurt, Warendorf körzetek, Münster) Észak-Raj na-Vesztfáliában, Bentheim 
grófság, Osnabrück körzet és város, valamint Emsland déli részének egyes települései Alsó-
Szászországban; Twente, Achterhoek, Drenthe dél-keleti és Overijssel északi részei 
Hollandiában, összesen 141 település, város, járás. A drenthei és emslandi települések 
provinciájuk, illetve körzetük révén az Ems-Dollart régióban is részt vesznek. 

32. ábra Az EUREGIO 

Forrás: http://www.euregio.de/ (2002-04-11) 

5.4 Euregio - Hálózatok - Interreg* Eurégiós Interreg hálózatok? 

Röviden bemutatjuk az Euregio felépítését, hisz lényegében ezt a szervezetrendszert 
alkalmazzák a legtöbb később alakult eurorégióban. A német tagönkormányzatok, városok, 
falvak járások, régiók képviselőiből (128) áll az Euregio taggyűlése, amely megválasztja az 
Euregio Tanácsot, az Euregio legfelsőbb politikai testületét. A Tanács egyfajta parlamenti 
gyűlésként funkcionál határon átnyúló frakciókkal (a holland tagokat is a német oldal 
delegálja holland javaslatok alapján, ugyanis az eurégió a német egyesülési jog alapján 
működik). Az Euregio Tanács választja az elnökséget (többségében tagönkormányzatok 
vezetőiből), amely végrehajtja a taggyűlés határozatait, valamint előkészíti és végrehajtja a 
tanács döntéseit. Az Euregio munkacsoportjai végzik a szakmai előkészítést, és 
gondoskodnak az egyes kérdésekben érintettek bevonásáról (önkormányzatok, szövetségek, 
kamarák stb.). A speciális feladatkörű Kormányzó Bizottság még 1985-ben az első határon 
átnyúló regionális akcióprogram megalkotása kapcsán jött létre, és - nem úgy, mint másutt - , 
nem szűnt meg a program 1987-es átadásával. A bizottságban zajló partnerségre alapuló 
munka folytatódott a későbbi Interreg operatív programok kialakításában. Mind a mai napig 
ez a testület látja el az összekötőkapocs szerepét az Euregio, valamint a regionális, nemzeti és 
uniós partnerek között. 
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33. ábra Az EUREGIO szervezeti felépítése 

Forrás: EUREGIO, 2000, 3 
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Nem véletlen, hogy a Kormányzó Bizottság az Euregio kulcsszervezete, hisz maguk az 
érintettek is elismerik, hogy az lnterreg programok rendkívül fontos szerepet játszanak az 
Euregio életében. 

„Az lnterreg finanszírozás továbbra is elengedhetetlen: határon átnyúló célok 
megvalósítása érdekében fűzi össze a nemzeti forrásokat. Az Európai Bizottságon keresztül 
integrált többéves programfinanszírozás - a nemzeti kormányok alapvetően pozitív 
hozzáállása ellenére - csak az lnterreg révén biztosítható: ez teremti meg a megfelelő nemzeti 
elkötelezettség keretfeltételeit, valamint felhívja a figyelmet a határrégiók problémáira." 
(EUREGIO, 2000, 17.). 

A jelenleg futó programperiódusra ugyanakkor három eurégió (EUREGIO, Euregio 
Rhein-Waal, euregio rhein-maas-nord) közös programot készített az uniós, nemzeti, 
tartományi elvárásoknak és a szétaprózottsággal kapcsolatos tudományos kritikáknak való 
megfelelés szándékával. Ez tulajdonképpen a már korábban uniós szinten is példaértékűnek 
ítélt partnerségi együttműködés kibővítése. A programok pénzeit és menedzsmentjét ugyanis 
teljes mértékben harmonizálták határon átnyúló jelleggel olymódon, hogy az lnterreg II 
programmal kapcsolatos, Európai Bizottsággal szemben vállalt felelősséget az Eszak-Rajna-
Vesztfáliai Gazdasági, Energetikai és Közlekedési Minisztérium vállalta magára a többi 
nemzeti megbízó nevében is (Gazdasági és Technológiai Szövetségi Minisztérium, Alsó-
Szászországi Gazdasági, Technológiai és Közlekedési Minisztérium; Holland Királyság 
Gazdasági Minisztériuma). Észak-Rajna-Vesztfália ezután az operatív programok 
végrehajtásának - az Euregio területére vonatkozó - felelősségét az Euregio hatáskörébe 
utalja, és a három határon átnyúló régió számlájáról az lnterreg pénzek (német, holland) 
együtt kerülnek az Euregio számlájára (EUREGIO, 2000). így lehetővé vált az uniós lnterreg 
kvóták és a nemzeti társfinanszírozási források összevonása a német és holland Euregio 
részek, valamint az Euregio program számára. Ennek következtében a kiválasztott 
projekteknek csak egy engedélyezési eljáráson mennek keresztül (EUREGIO, 2001). Az 
engedélyezési séma (34. ábra) jól illusztrálja, hogy a határon átnyúló együttműködéseknek 
igazából ez a vertikális hálózatban működő, alá-fölérendeltségi viszonyrendszere a 
meghatározó. 

Azt is hangsúlyozzák szinte minden eurégiós tájékoztatóban, hogy nincs szó új 
közigazgatási szintről. Az Euregio határon átnyúló fordítókorong funkciót kíván betölteni, az 
eddigi periférikus helyzetből európai centrumtérséggé szeretne válni, valamint az európai 
integrációs folyamat regionális vetületét kívánja erősíteni (EUREGIO, 2001). Természetesen 
ismerősen hangoznak, az említett célok, sokan, sok helyen olvashattuk már hasonlóakat 
különféle prospektusok, tájékoztatók, marketingkiadványok oldalain (és legutóbb talán épp 
pár oldallal ezelőtt). Az Euregio esetét azonban kiemelheti elsősége, szinte történelmi távlatú 
tapasztalatai, ezeknek és sikeres lobbytevékenységének köszönhető modell funkciója. A 
modell szerep vitathatatlan, a modellérték és az európai vezető szerep azonban már korántsem 
megkérdőjelezhetetlen. Utóbbi kérdést maguk az érintettek is napirenden tartják, és a 
kilencvenes évek végi stratégia-alkotás egyik vezérmotívumává emelték (lásd Gabbe, 1997b). 
Jól jelzi, hogy az érintettek nem tétlenkednek, hogy Hollandiában az Enschede/Hengelo -
Münster - Osnab rück városháromszög potenciális területfejlesztési szerepét hangsúlyozzák, 
valamint az E'UREGIO részt vesz „A jövő régiói" (Régiónén der Zukunft) nevű németországi 
hálózati kezdeményezésben.40 Ez utóbbi eredményt főként átfogó és egységes fejlesztési 
koncepciójának köszönheti, amelyet úgy értékeltek, hogy megfelelő alapot ad^ a 
gyakorlatorientált határon átnyúló projektek megvalósításához. így az Euregio a 130 pályázó 
régióból bekerült a nyertes 25-be. 

40 Lásd bővebben www.zukunftsregionen.de, valamint 
, www2.minvroni.nl/docs/internationaal/vijfdenota_engels.pdf (2002-02-11). 
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34. ábra Az Interreg IIA program pénzügyi végrehajtása (EUREGIO, Euregio Rhein-Waal, 
euregio rhein-maas-nord) 

122 
Forrás: EUREGIO. 2000 
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A közös területi tervezési tevékenység már a Holland-Kémet Területrendezési 
Bizottságban megkezdődött, amely két albizottságban (észak és dél) a határ két oldalán fekvő 
20 kilométeres sávra határozta meg a cselekvések keretfeltételeit, jövőképét.41 Az Északi 
Területrendezési Bizottság megállapításait (1997) szem előtt tartva, és ugyancsak Interreg 
forrásokból az Euregio létrehozta az „EUREGIO határon átnyúló területfejlesztési 
perspektívái" című fejlesztési koncepciót. Ez a dokumentum tervezési egységként, régióként, 
körülhatárolt térként kezeli az Euregiót. A jövőkép (vagy inkább fejlődési folyamat 2015-ig), 
a 3 prioritást kijelölő fejlesztési koncepció (nemzetközi és regionális kapcsolatépítés, 
gazdasági és szolgáltatási struktúra, természeti és kulturális táj), és a 14 beavatkozási területen 
56 projektjavaslattal élő akcióprogram győzte meg a német zsűrit a versenyben.42 Az Euregio 
ebben a dokumentumban kiemelt prioritásként kezeli a kis- és középvállalkozások határon 
átnyúló együttműködéseinek támogatását (Gabbe, 1998 - lásd szövegdoboz). 

A „Gazdasági és szolgáltatási struktúra" prioritás főbb intézkedései az „EUREGIO határon 
átnyúló területfejlesztési perspektíváiban" 

• Kis- és középvállalkozások határon átnyúló együttműködési formáinak kialakítása 
• Ipari parkok telephelyvizsgálatai 
• „Új speciális szolgáltatások" 
• Határon átnyúló public private partnerships 
• Integrált anyagáram-management 
• „EUREGIO technológiai vásár" 
• „Élelmiszertechnológia" kutatás és tanácsadás 
® Regionális kiskereskedelmi koncepció EUREGIO 
® „Bevásárlásélmény EUREGIO" regionális marketing 
® Határon átnyúló telephely rehabilitáció 
• „Munka a zöldben" 
• Zöld parkosított környezet 
® „Agrobusiness" park 
• Vidéki területek telekommunikációja 
• „Mezőgazdasági termelési lánc" Modellterv 
• „Fenntartható mezőgazdaság" Modellterv 
® „EUREGIO agrárvásár" 

Forrás: Gabbe. 1998. 4. 

A kis- és középvállalkozásoknak Európa-szerte nagy jelentőséget tulajdonítanak főként 
foglalkoztatási szempontból. Az Euregio területén ez hatványozottan is igaz, hisz a már 
említett textilipari válság nyomán felszabadult munkaerőt más válságtérségekhez hasonlóan a 
kis és közepes méretű vállalkozások szívták fel. Azonban - mint az eddigi tapasztalatokból is 
kitűnt - ezek a többnyire kényszervállalkozások erős nemzeti centrumorientációt mutatnak. 

41 A Északi Területrendezési Bizottság tagjai: Weser-Ems kerületi kormánya (Bezirksregierung), Alsó-
Szászország Belügyminisztériuma, Emden város, Aurich, Leer, Emsland járások, Bentheim grófság, Észak-
Rajna-Vesztfália Mezőgazdasági, Környezet- Természet- és Fogyasztóvédelmi Minisztériuma, Münster kerületi 
kormánya, holland oldalon a Lakásügyi, Területi Tervezési és Környezetvédelmi Minisztérium területi 
képviselője, Drenthe, Overijssel és Gelderland Groningen provinciák, végül maguk a határrégiók, az EUREGIO 
és az Ems-Dollart Régió (Stenert, 1997). 
42 Ezek a tapasztalatok is óvatosságra intenek bennünket azzal az elméleti részben hivatkozott definícióval 
kapcsolatban, amely a középszint feletti kapcsolatokat kizárja a határon átnyúló együttműködés definíciójából 
Az akkor hivatkozott helyi szereplők együttműködése mellett itt példát láthatunk arra, amikor központi 
(helyesebben az érintett területek önkormányzatai fölötti) szintek kooperációja ösztönzi az együttműködést, 
persze az Interreg források mellett. 
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A német és holland vállalkozások regionális együttműködése meglehetősen gyenge, 
ezért fontos prioritás a termelői és beszállítói kapcsolatok erősítése (Gabbe, 1997b; 
EUREGIO, 2000). Jószerivel egyedül a holland építőipari vállalkozások mutatnak jelentős 
határon átnyúló aktivitást, ezek a kapcsolatok azonban méltán példázzák az elméleti 
fejezetben hivatkozott arbitrázsjellegü kapcsolatokat. Az lnterreg I és II programokban a 
gazdaság és technológiatranszfer prioritásokon belüli „kis- és középvállalkozások 
együttműködése" alprioritás volt a legerősebb 32 projekttel, 24,3 millió eurós beruházási 
volumennel. Ez az összeg a program teljes beruházási főösszegének (90 millió euró) mintegy 
27%-át jelenti. Ezen belül az, információközvetítési és tanácsadási tevékenységek kapták a 
legnagyobb hangsúlyt. Az lnterreg II forrásaiból támogatott EU referatúra például személyes 
tanácsadással segítette a vállalkozásokat, valamint ágazati találkozókat szervezett. Egy másik 
fontosnak ítélt intézkedés annak a 10 határon átnyúló technológia és transzfercentrumnak a 
kiépítése, amelyekben a legújabb technológiai megoldások vállalkozás specifikus alkalmazási 
lehetőségeit mutatják be. A cél másképp fogalmazva a határ két oldalán kutatás-fejlesztési 
centrumokban meglévő know-how határon átnyúló jelleggel való összekapcsolása és 
optimalizálása a kis- és középvállalkozások számára (EUREGIO, 2000). 

18. táblázat Az lnterreg I program (1990-1993) prioritásai és a finanszírozás megoszlása az 
EUREGIO-ban 

Prioritások 

Összes költség Finanszírozási részesedés a prioritáson belül 

Prioritások 

Összes költség 
EU Nemzeti Regionális 

Prioritások Millió 
ECU 

A prioritás 
részesedése az 

összes költségen 
belül (%) 

Millió 
ECU % Millió 

ECU % Millió 
ECU % 

Hálózatépítés 5,2 20,4 2,5 48,1 0,9 17,3 1,8 34,6 
Közlekedés, szállítás, 
infrastruktúra 

4,4 17,3 1,2 27,3 0,2 4,5 3,0 68,2 

Turizmus, rekreáció 4,6 18,0 1,6 34,8 1,0 21,7 2,0 43,5 
Oktatás, munkaerőpiac 2,5 9,8 0,7 28,0 0,5 20,0 1,3 52,0 
Környezet, mezőgazdaság 2,4 9,4 1,2 50,0 0,7 29,2 0,5 20,8 
Innováció, technológia 
transzfer 

5,7 22,4 2,8 49,1 1,7 29,8 1,3 22,8 

Kutatás, 
projektmenedzsment 

0,7 2,7 0,3 42,9 0,1 14,3 0,2 28,6 

Összesen 25,5 100,0 10,3 40,4 5,1 20,0 10,1 39,6 
Forrás: Schack (1997, 93.) alapján saját szerkesztés 

Mint a táblázatokból (18-19.) kitűnik a hálózatépítés mindkét lnterreg 
programperiódusban - eltérő hangsúlyokkal ugyan, de - fontos szempont volt a prioritások 
között. Az első ciklusban a források mintegy ötödét fordították - már a prioritás elnevezésben 
is hangsúlyozott - hálózatépítésre. Ezen belül elsősorban társadalmi, kulturális projekteket 
támogattak, amelyek egy részét az 1971-ben alapított és saját költségvetéssel rendelkező 
Mozer Bizottság kezdeményezte és bonyolította az lnterreg program people-to-people akciói 
keretében. A Mozer Bizottság az EUREGIO egy állandó, speciális státuszú munkacsoportja, 
amely a társadalmi és kulturális együttműködést ösztönzi. Elnevezését a munkacsoport első 
elnökéről, Alfred Mozerről kapta. A people-to-people akciók leginkább a Phare CBC 
kisprojekt alapjához hasonlíthatók. Hálózatépítési törekvések ugyanakkor természetesen más 
prioritásokon belül is megjelentek, csak nem ilyen explicit módon. A második 
programperiódusban ez már nyilvánvalóvá vált, ráadásul a hangsúlyok a társadalmi-kulturális 
szféráról a képzési, innovációs és tudástranszfer hálózatok, valamint a kis- és 
középvállalkozások együttműködései irányába mozdultak el. Három prioritáson belül jelent 
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meg explicit módon a hálózatépítés: 2. Prioritás - kis- és középvállalkozások 
együttműködése, turizmus, rekreáció (hálózatok); 4. prioritás - vállalkozásorientált határon 
átnyúló hálózatok, képzésorientált határon átnyúló hálózatok; 5. prioritás - kulturális és 
társadalmi hálózatok kiépítése (EUREGIO, 2001). 

19. táblázat Az Interreg II program (1994-1999) prioritásai és a finanszírozási megoszlása az 
EUREGIO-ban 

Prioritások 
(projektszám) 

Összes 
költség 

A finanszírozási részesedés a prioritáson belül Prioritások 
(projektszám) 

Összes 
költség EU Eszak-

Rajna 
Vesztfália 

Alsó-
Szászország 

Hollandia Régiói 
egyéb 

Prioritások 
(projektszám) 

Millió 
euró % 

Millió 
euró 

% Millió 
euró 

% Millió 
euró 

% Millió 
euró 

% Millió 
euró 

% 

1. Térszerkezet (9) 15,3 24 3,1 20 2,1 14 0,2 1 7,0 46 2,9 19 

2. Gazdaság, technológia 
és innováció (32) 

23,7 36 10,5 44 2,3 10 0,7 3 2,9 12 7,3 31 

3. Környezet, természet 
és táj (6) 

2,0 3 0,9 47 0,3 13 0,1 5 0,2 10 0,5 25 

4. Képzés és 
munkaerőpiac (17) 

17,0 26 5,1 30 1,0 6 0,1 1 0,6 4 10,1 60 

5. Társadalmi kulturális 
integráció (14) 

4,7 7 2,1 45 0,3 6 0,1 1 0,4 8 1,9 41 

6. Technikai segítség (2) 2,4 4 1,2 50 0,3 13 0,1 2 0,3 15 0,5 20 

Összesen 65,1 100 22,9 35 6,3 10 1,3 2 11,4 18 23,2 36 

Forrás: EUREGIO, 2001, 24. alapján saját szerkesztés 

A több millió eurós támogatottság ellenére meglehetősen gyengének éreztük a 
magánszféra - elsősorban a kulcsfontosságúnak ítélt kis- és középvállalkozások -
kapcsolathálóit. Pedig a mái- idézett, 90-es években, más határrégiókban végzett kutatások, és 
kezdeti tapogatózásaink alapján nem feltétlenül szük értelemben vett hálózatokat kerestünk, 
hanem a kis- és középvállalkozások együttműködési hajlandóságát, valamint a 
gazdaságfejlesztési társaságok, régiók, városok, járások hálózatösztönző szerepét firtattuk. 
Volt ugyanis olyan inteijúpartnerünk, aki a „hálózatok" hallatán szinte „kirohant a világból", 
és hálózatösztönzéssel, hálózati menedzsmenttel kapcsolatos kérdéseinkre, üres papírlapra 
nagybetűs „NEM, NINCS"-et javasolt a kutatási eredmények összefoglalásaként. 

Az Euregión keresztül Interreg pénzből finanszírozott üzleti kiállítás (Hollandia, Twente 
régió, Hengelo, 2001. február) jó indikátora az együttműködési készségnek (egyik német 
beszélgetőpartnerem biztosított afelől, hogy a hengelói fórum reprezentatív mintája a valós 
helyzetnek): a több mint 300 résztvevő között csupán 5 német intézmény képviseltette magát. 
Ez utóbbiak sem tisztán vállalkozói kooperációban érdekelt cégek, hanem 
„kapcsolatbrókerek" - gazdaságfejlesztési ügynökségek, kamarák, egyetemek képviselői -
akik elsősorban partnerközvetítésben, információszolgáltatásban voltak (lettek volna) 
érdekeltek. A fórum ugyanakkor élénk regionális kapcsolati hálóra utalt a holland cégek 
körében. 

A megkérdezettek egytől egyig hangsúlyozták: az Interreg program és pénzeinek több 
mint 10 éve csekély eredményekkel szolgált, és továbbra is az alapismereteket közvetítő 
szemináriumok, workshopok, üzleti klubok, képzési programok iránt a legnagyobb az 
érdeklődés (kulturális és jogi különbségek, eltérések és lehetőségek a munkaerőpiacon, 
képzési lehetőségek, oktatási rendszerek, formák különbségei). Az Interreg pénzek sem az 
alapvető beállítottságokat, irányultságokat, sem az érdekviszonyokat nem tudták azonban 
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gyökeresen megváltoztatni a magánszférában, erre igazából a források nagyságrendje és az 
eltelt egy (szigorúbban véve négy) évtized sem elegendő. A nyelvismeret hiánya továbbra is 
jelentős problémákat okoz, annak ellenére, hogy a határ közelében élő hollandok általában 
beszélnek németül. A gondot inkább a német fél nyelvtanulási passzivitása okozza: a 
meghirdetett holland nyelvtanfolyamok iránt csekély érdeklődést tanúsítanak. 

Kevés hosszú távon fenntartható, határon átnyúló projekt született. Magyarázó tényező 
mindkét határrégió elhúzódó strukturális válsága és nemzeti periféria helyzete. Jellemző 
aszimmetria azonban itt is, hogy a kisebb és telítettebb hazai piac miatt inkább a holland 
vállalkozók (például az építőiparban) érdekeltek a határon átnyúló kapcsolatteremtésben, 
ráadásul a kilencvenes években a megnyílt kelet-német és a kelet-európai piacok számos 
(főleg német) vállalkozó figyelmét elvonták a határon átnyúló együttműködés lehetőségéről. 
Fontos - több ízben megerősített - tényező, hogy a német oldal inkább saját szektorán belül, 
koncentráltan nagyszabású kiállításokon (egy évben egyszer), kamaráknál keres 
kapcsolatokat, és a holland - inkább területi alapon, mint szektoriálisan szerveződő -
informálisabb regionális találkozókat, business clubokat hajlamos időpazarlásnak tekinteni. A 
business clubok kötetlen, előzetes, konkrét témamegjelölés nélküli üzletember találkozók, 
beszélgetések, amelyek a német fél számára sok időt igénylő, bizonytalan kimenetelű fórumot 
jelentenek, ahol nem lehet tudni előre, hogy kik lesznek az éppen aktuális résztvevők, milyen 
témák vetődnek fel. A „valamit hallok a piaci és politikai környezetről, annak lehetséges 
változásairól" nem elég motiváló az utazás megtételére. A holland kultúrának ellenben 
alaptételei a „beszéljük meg, keressünk kompromisszumot, tájékozódjunk informálisan, 
lobbyzzunk együtt" elvek, és a legtöbb vállalkozó számára a „névjegykártyacserés 
találkozók" rövid beszélgetései is elegendők lehetnek egy későbbi újabb és komolyabb 
kapcsolatfelvételre. Alapvetően eltérő tehát a két fél üzleti és kapcsolatteremtési kultúrája is. 
A mentalitásbeni különbségekre egyébként tájékoztató kamarai füzetek is felhívják az 
érdeklődő vállalkozások figyelmét. 

Érdekes ellentét, hogy míg a hollandok a magánszférában hajlamosak az informális, 
tapogatózó találkozókra, addig a közszféra lnterreg kapcsolataiban ragaszodnak a -
pénzügyileg alátámasztott és a megvalósítás rendjében kidolgozott - világos projektekhez. 
Holland vélemény szerint a német oldal inkább laza projektötleteket finanszíroz. 

Magát az Euregio Gazdasági Bizottságát - amelynek fő funkciója az EUREGIO 
Kormányzó Bizottságát segíteni a döntés-előkészítésben - az érintettek lényegében (kis 
túlzással) hálózati környezetben működő hálózati szerveződésnek tekintik. Annyi 
mindenesetre igaz, hogy talán ez a formáció áll a legközelebb a hálózatokról leírt elméleti 
fejtegetéseinkhez. Fontos szempont, hogy a résztvevők többnyire maguk is „pókok" a saját 
regionális hálóikban, és közvetítetnek a köz és magánszereplők között.43 Ugyanakkor a 
beszélgetőpartnerek elismerték, hogy a bizottság keretein kívül meglehetősen véletlenszerűek 
és ritkák a részvevő szereplők határon átnyúló kapcsolatai. Rendszeres, mély kapcsolatnak az 
Észak-Rajna-Vesztfáliai Kamara és a Holland Királyi Gazdasági Kamara, valamint a 
regionális kamarák együttműködése tekinthető. Ezek a kapcsolatok hosszú múltra tekintenek 
vissza, regionális szinten (Arnhem, Deventer - Münster, Osnabrück) mintegy harminc éve 

43 Ezzel kapcsolatban jegyezzük meg, hogy esettanulmányunk interjúalanyai megerősítik: nem csupán nemzeti 
határokon átnyúlóan jelentkeznek „nyelvhasználati problémák". A közigazgatás piacosításának nyolcvanas-
kilencvenes években jellemző gondolata, majd a széles alapokon álló, hálózatban gondolkodó partnerségi 
irányítás (governance) ezredvégi térhódítása egyik uniós országban sem mosta el a „tehetetlen, túlméretes 
bürokrácia" és a „rövidlátó, önző piac" közti határokat, bár átjárhatóbbá (de nem feltétlenül átláthatóbbá) tette 
azokat. Sokszor a regionális és gazdaságfejlesztési társaságok, ügynökségek piaci hálózatépítési tevékenységét is 
kritika éri, melynek hátterében az egyes ágazatok kialakult, és nehezen áttörhető zárt hálózatai húzódnak. Ismét a 
szélesebb értelemben vett határkategória szövevényes birodalmába pillantunk be, ahol a szervezeti (üzleti) 

. kultúrák eltérése von mentális határokat. 
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rendszeresek a magas szintű találkozók.44 Kezdetben elsősorban a határellenőrzés enyhítése és 
a háború utáni bizalmatlanság orvoslása volt a legfőbb cél, és csak később kerültek -
elsősorban holland ösztönzésre - a figyelem középpontjába közlekedési és gazdasági 
kérdések. Ma - más határrégiókhoz, így az osztrák-magyarhoz is hasonlóan - a közlekedési 
infrastruktúra fejlesztésétől (hiányzó kapcsolatok kiépítése, szűk keresztmetszetek oldása) 
várják elsősorban a gazdasági kapcsolatok élénkülését. A lobbytevékenységen túl saját 
források elkülönítésével is ösztönzik a fejlesztési folyamatot. A három észak-holland megye 
(Groningen, Friesland, Drenthe) például ötmillió márka értékben támogatni kívánta a német 
oldalon húzódó Emsland autópálya hiányzó 45 kilométeres szakaszának gyorsabb megépítését 
(2013 helyett 2005). A holland közlekedési miniszter hasonló összeget ajánlott fel (DNHK, 
2001). 

A kapcsolatok élénkítését szolgáló egyéb tevékenységek a telephelyválasztással, 
leányvállalat alapítással kapcsolatos kölcsönös tanácsadás, gyakornokcserék támogatása. Az 
évi 50-100 gyakornok cseréje azonban kevés, ráadásul a keret bővítésének határt szab, hogy 
bizonyos területeken (kereskedelem, szolgáltatás) a nyelvtudás hiánya nagyon kemény korlát. 
Az átlagban 50 holland és német résztvevővel zajló évente megrendezett vállalkozói fórumok 
is lehetőséget kívánnak teremteni a kapcsolatfelvételre, -építésre. A szervezők a 6-7 éve 
működő fórumot hatékonyabbnak értékelik a nagyszabású kiállításoknál, vásároknál, annak 
ellenére, hogy konkrét együttműködési visszajelzésekről nem tudnak, nem tartják 
feladatuknak a „vállalkozók kézen fogva vezetését". 

Az említett kamaráknak az Euregio keretein kívül, a szomszédos kamarák mellett a 
határ túl oldalán lévő szövetségekkel, önkormányzatokkal is vannak kapcsolataik, amelyek 
főként telephely választási kérdések körül szerveződnek. A viszony összességében jónak 
mondható, ennek ellenére vannak érdekütközések. A kamarák német képviselői például nem 
igazán értik, hogy az általuk fenntartott adatbázis - amely ráadásul kapcsolódik a teljes német 
adatbázishoz - miért nem elegendő, és az Euregio miért támogatja egy szűkített, határrégió 
specifikus információs rendszer létrehozatalát. A kritika mögött egyrészt valószínűleg a 
konkurenciától való félelem, másrészt viszont valós párhuzamosságok is húzódnak. Az 
mindenesetre tény, hogy utóbbi projekt megrendeléshez és pénzhez juttatta az Eurégió 
egyetemeit, főiskoláit azok informatikai karait. A jövő kérdése, hogy az információs rendszert 
használják-e, és hogy a projekt idején működő, egyetemekre épülő hálózat továbbél-e. 

Az egyetemek közötti kapcsolatokra is élénkítően hatottak tehát az Interreg pénzek. 
Jelentősnek mondható a projektszintű kapcsolat az osnabrücki és enschedei főiskolák, 
valamint a münsteri egyetem és főiskola, valamint a Twente Egyetem között. Természetesen 
az egyetemi hálózatok tipikusan olyanok, amelyek kevéssé ismernek el határokat (mind 
tudományos, mind földrajzi - ország-, régióhatárok - értelemben), így a Münsteri Egyetem 
egyik legjelentősebb partnere a holland oldalon délebbre fekvő Nijmegeni Katolikus 
Egyetem, a Twente Egyetem pedig műszaki irányultsága révén a Ruhr vidéki egyetemekkel, 
főiskolákkal ápol jelentős kapcsolatokat. Az eddigi tapasztalatok alapján ugyanakkor a közös 
kutatást és technológia transzfert szorgalmazó együttműködésekből a vállalkozói szféra 
meglehetősen kevés hasznot húzott. Rés tátong az egyetemek, főiskolák, valamint a gazdaság-
és regionális fejlesztési ügynökségek között is.45 Sokan azonban úgy gondolják, hogy az 

44 Grenzlandkammern (Határvidék Kamarák): Industrie und Handelskammer (IHK) Münster, IHK Osnabrück, 
Kamer van Koophandel Veluwe en Twente (Deventer), Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal 
Gelderland (Arnhem). A német oldal (Münsterland) specialitása, hogy a Münster központú kamarának 
Bocholtban, közvetlen a határ közelében is van egy kihelyezett irodája. Ez a szervezeti megoldás lehetőséget ad 
arra, hogy a határon átnyúló ügyekben érintettekkel és érdekeltekkel helyben és érdemben foglalkozzanak. 
45 Nem mindenhol van ez így. Az Euregio Maas-Rheinben kialakult speciális helyzet nagy várakozásokkal 
töltötte el a külső megfigyelőket. A városok és egyetemeik (Liege, Maastricht, Aachen) ígéretes határon átnyúló 
kutatói, innovációs és gazdaságfejlesztési potenciált sejtettek. A várt kapcsolati hálók azonban nem, vagy nem a 

. megfelelő mértékben alakultak ki. Ennek egyik legfőbb oka, hogy német oldalon található Európa legnagyobb 
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egyetemi szintű kutatási és oktatási együttműködések, ha a jelenben és rövidtávon nem is, de 
közép és hosszú távon, a diákok gondolkodásának változásával, a gyakorlati életben is 
mérhető hasznot hoznak majd. Nem csupán a vállalkozók és a közigazgatás szereplői 
kritizálták persze az „elefántcsonttornyok" szereplőit, fordított példával is találkoztunk. Az 
Enschedei Egyetem professzora zárt, magába fordult hálózatnak írta le az Euregiót, amely 
külső tudományos impulzusok befogadására képtelen.46 Csupán az uniós pénzek tartják 
életben őket, de ennek nyomán apró-cseprő dolgokban vesznek el, meglehetősen 
opportunisztikus módon. Már saját dinamikával rendelkeznek akkor is, ha a helyi, regionális 
és nemzeti hatóságok - szavakon, szándéknyilatkozatokon túl - nem is támogatják őket. 
Kérdés azonban - vallja professzor Veen - hogy mi lesz, ha elfogy az uniós pénz. Egy-két 
praktikus gyakorlati kivételtől eltekintve kételkedik a határon átnyúló közjavak hatékony és 
demokratikus, elszámoltatható „termelésében". 

Nem egy önkormányzati, kamarai és egyetemi szakember dolgozik a korábban felvázolt 
problémák enyhítésén. A korábban már említett Münsterland 2000 program egy projektje 
modellértékű lehet ebben a tekintetben. Egy határon átnyúló vállalkozói informatikusi 
szövetségbe olyan, magas növekedési potenciállal rendelkező középvállalkozásokat vonnak 
be az Euregio területéről, amelyeknek az informatikai szakemberek hiánya jelenti a szűk 
keresztmetszetet, a növekedési korlátot. A Borken járás gazdaságfejlesztési társaságának 
koordinálásával tervezett projekt célja hat holland és hat német vállalkozás cég-, intézmény-
és országhatárokon átnyúló összekapcsolása. Az Euregio Számítógépes Intelligencia 
Centrumának informatikusai, valamint az euregionális és régión kívüli főiskolák 
számítástechnikai mérnökei termék és eljárásfejlesztésekben, valamint a dolgozók 
továbbképzésében vesznek részt. A projekt egyik nagy előnye, hogy konkrét vállalkozók 
meghatározott problémáit célozza, tehát meglévő kereslethez igazítja a kínálatot a vállalkozók 
direkt bevonásával. A potenciális eredmények a regionális és határon átnyúló hálózatok a 
gazdasági és tudományos szféra között, jövőorientált munkahelyek létesítése és az 
informatikus szakemberek régióban tartása, kötődésük erősítése. 

Fontos kérdés és egy lényeges problémára mutat rá az agrárvállalkozások 
együttműködésének helyzete. Ugyan mind az Euregio határon átnyúló területfejlesztési 
perspektíváiban, mind az eurégiós lnterreg prioritások kapcsán találunk utalásokat az 
agrárvállalkozások határon átnyúló együttműködésére vonatkozóan (Gabbe, 1997b, 1998), az 
uniós agrárpolitika egyéni termelőket közvetlenül támogató politikája nem teremt 
érdekeltséget határon átnyúló jellegű együttműködésre. Az uniós lnterreg prioritások között 
sem hangsúlyos a mezőgazdasági együttműködések élénkítése, pedig az Euregio jelentős 
rurális területekkel jellemezhető. Lehet tehát valami alulról építkező, a helyi viszonyokhoz 
igazodó kezdeményezés, de ha nem találkozik az Európai Unióban a versenyképességet és a 
társadalmi gazdasági kohéziót célzó programok prioritásstruktúrájával, akkor - újabb divatos 
terminológiával élve - valóban csak az önerős, endogén fejlesztési kapacitásokra számíthat, 
amelyek azért a korábbi nemzeti perifériákon még mindig meglehetősen korlátozottak. 

műszaki egyeteme, melyhez működő kapcsolati hálózatok kötődnek oly módon, hogy a végzős diákok által 
alapított cégek szoros kapcsolatban maradnak az egyetemi bázissal. így a német oldal azonnali 
visszacsatolásokra alkalmas regionális kutatás-fejlesztési hálózattal rendelkezik, míg a belga és holland oldal a 
német tapasztalatok megszerzésén fáradozik. Kölcsönös határon átnyúló tudástranszferről nem beszélhetünk, 
inkább az agglomerációs hatás érvényesüléséről. Ez elméleti fejezetünk fényében ideológiai beállítottság szerint 
lehet pozitív fejlemény, amennyiben a piaci folyamatok, méretgazdaságosság elve, gravitációs hatás egy 
tényezőjét látjuk érvényesülni az államhatárok eröszaktételével szemben, illetve negatív miszerint az iménti 
hatások, folyamatok a divergenciát, leszakadást, függést erősítik. 
46 Ez különösen annak a 2001 őszén tartott weimari workshopnak a fényében figyelemre méltó kritika, melyen a 
Jövőrégiók" hálózatainak sikerindikátoraival kapcsolatban a tudományos háttér (régióban lévő egyetemek, 
főiskolák) segítő szerepére hívták fel a figyelmet 

.(http://www.zukunftsregionen.de/ergebnisse/fachveranstaltung l.htm - 2002-02-11) 
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Mindezek ellenére jövőkép és programszinten természetesen a határon átnyúló 
hálózatépítés - elsősorban a kis- és középvállalkozások együttműködéseit illetően - továbbra 
is fontos prioritás marad az Euregioban, és ez az operatív program indikatív keretszámaiból is 
kitűnik (20. táblázat). Kérdés, hogy a belső hangsúlyokat, hogyan lesz képes alakítani az 
Euregio. 

20. táblázat Az Interreg III program (2000-2006) prioritásai és a finanszírozási megoszlása az 
EUREGIO-ban 

Prioritások Összes költség Finanszírozási részesedés a prioritáson belül Prioritások 

Millió 
Euró 

A prioritás 
részesedése az 

összes 
költségen belül (%) 

EU Nemzeti Regionális Magán 
Prioritások 

Millió 
Euró 

A prioritás 
részesedése az 

összes 
költségen belül (%) 

Millió 
Euró % Millió 

Euró % Millió 
Euró % Millió 

Euró % 

1.Térszerkezet 12,0 11,5 4,2 35,0 4,8 40,0 3,0 25,0 - -

2.Gazdaság, 
technológia és 
innováció (turizmus is) 

51,0 48,8 23,0 45,0 15,3 30,0 7,6 15,0 5,1 10,0 

3. Környezet, 
természet és tá j 
(mezőgazdaság is) 

5,8 5,5 2,9 50,0 1,6 28,0 1,0 17,0 0,3 5,0 

4. Képzés és 
munkaerőpiac 

21,0 20,1 8,4 40,0 4,2 20,0 4,2 20,0 4,2 20,0 

S.Társadalmi 
kulturális integráció 8,4 8,0 4,2 50,0 2,6 30,0 0,8 10,0 0,8 10,0 

6. Technikai segítség 6,4 6,1 3,2 50,0 1,9 30,0 1,3 20,0 - -

-ti s B— 
Összesen 104,6 100,0 45,9 43,8 30,3 29,0 18,0 17,2 10,4 10,0 
Forrás: EUREGIO, 2000, 121. alapján saját szerkesztés 

Az Euregioban is érvényes a korábban általánosságban emlegetett megállapítás, hogy 
elsősorban a közigazgatási szektorok hálózatai mondhatók relatíve sűrűnek a közvetlen 
pénzügyi érdekeltség folytán. Látni kell azonban azt, hogy a már említett közös 
finanszírozási, végrehajtási struktúrák ugyan erősítik a közös munka objektív keretfeltételeit, 
a szubjektív, személyekhez, de általában jellemző rutinokhoz, szervezeti és társadalmi 
kultúrához kötődő eltérések továbbra is nehezítik az együttműködést. A hatáskörökön és 
pénzeszközökön túl igen sok múlik a politikusok és önkormányzati dolgozók érdekeltségén, 
személyes elkötelezettségén. Ez rendszeres - ám kikerülhetetlen - fluktuációhoz vezet. 
Holland vélemény szerint a német oldalon lassúbb a döntéshozatali folyamat, amit indokolhat 
az összetettebb területi önkormányzati struktúra és a túl sok értékelő szereplő bevonása. 

Elsősorban a nagyobb súlyú városi önkormányzatok szerepe érdemel említést, hisz mint 
azt az előző fejezetünk végén láthattuk, sokak szerint a városhálózatok esetleg „közelebb 
hozhatják", megfoghatóbbá tehetik a határon átnyúló együttműködés lényegét. Az Északi 
Területrendezési Bizottság megállapításaiban is szereplő regionális városhálózat - az 
Enschede/Hengelo - Münster - Osnabrück városháromszög - eddig nem váltotta be a hozzá 
fűzött reményeket. Ráadásul a Holland Kormány a speciális törvényi szabályozáson 
(Kaderwet) túl az 5. holland területfejlesztési és rendezési jelentésben (Vijfde Nota 
Ruimtelijke Ordening) is megkülönböztetett figyelmet szentel a Twente és Arnhem-Nijmegen 
városhálózatoknak, valamint nyomatékosan kéri a provinciáktól, hogy támogassák a 
hálózatokon belüli és hálózatok közötti együttműködést. Ezek szerint a hálózatok olyan 
speciális regionális politikát igényelnek, amelyek megfelelnek a kormányzat által támasztott 
követelményeknek a telephelyi politikában, a táj gazdálkodásban, lakáspolitikában 
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(rehabilitáció), valamint a határon átnyúló együttműködéssel kapcsolatos jövőképek és 
politikák terén, A dokumentum a végrehajtással foglalkozó fejezetben ugyanakkor már 
egyértelműbben fogalmaz (VROM, 2001): a városhálózatokon belül az együttműködés nem 
önkéntes, hanem kötelező (bár a koordináció számára nem hoztak létre új, formális 
adminisztratív struktúrát). A városhálózatok egyedi szintje és a hálózatok természete más, 
rugalmasabb megoldásokat igényel, ugyanakkor elvárás a tartós, részben projekt alapú 
partnerség provinciák, városrégiók és települési önkormányzatok részvételével. Minden 
kiemelt városhálózat köteles hosszú távú fejlesztési perspektívát (jövőkép) és decentralizált 
területi programot készíteni, amelyek a regionális és strukturális (rendezési) tervek alapjául 
szolgálnak. A nemzeti kormány véleményezi a jövőképeket és a programokat a nemzeti 
területi politikával való harmonizáció tekintetében. Miután a Kabinet dönt a beruházási 
források allokációjáról, minden régióban regionális (terv-)szerződést (covenant) kötnek a 
támogatás és a politika összekapcsolása érdekében, jelentős forrásdecentralizáció mellett. 
Kiemelt státusz: több pénz, kevesebb önállóság. A városhálózatok határon átnyúló 
aspektusaival kapcsolatban az érintett provinciáknak és településeknek kell kezdeményezniük, 
a kormány például az akadályok lebontásával, kutatási tevékenység támogatásával és a 
jövőképek kialakításával segíti elő a folyamatokat. Általánosságban a területpolitikai célok 
megvalósításánál a más kormányzati szintek szabadságának maximalizálására törekszenek, ha 
szükséges centralizáltan, de amikor lehetséges decentralizáltan (VROM, 2001).47 Az 
intézményi fejezetünkben bemutatott határon átnyúló városhálózatokhoz képest az 
Enschede/Hengelo - Münster - Osnabrück városháromszög megjelenése és tevékenysége 
azonban mindeddig kevésbé karakterisztikus, bár Osnabrück és Münster eurégiós tagsága 
növelte a határon átnyúló tervezés és érdekérvényesítés koordinációs lehetőségeit. Ugyan a 
határok hagyományos értelemben már nem gátolják a centrumok határon túlnyúló ellátó 
funkcióit, azonban a gyakorlatban az agglomerációs hatások kevés kivétellel még félkörökben 
érvényesülnek. 

Fejezetünk végén meg kell jegyeznünk, hogy bár az Euregiót kifelé sikeres 
modellrégióként mutatják be, a „tudományos elefántcsonttornyokból" érkező bírálatok vagy 
éppen rózsaszín víziók mellett maguk az érintett szereplők egy része is kritikusan és reálisan 
értékeli az eddigi tapasztalatokat és a jövőbeni lehetőségeket, amellett, hogy természetesen 
megpróbálják maximalizálni a mobilizálható endogén és főleg exogén forrásokat. Az eddig 
elértek inkább tekinthetők ,jó szomszédsági viszonyoknak" és a legfőbb eredmény az 
előítéletek fokozatos leépülése, de egyfajta határon átnyúló (euroregionális) identitás 
„badarság" („Kwatsch"). Egy 1994-ben végzett felmérés sem az egymást átfedő 
szuverenitások, identitások létét igazolta. A megkérdezetteknek csupán alig negyede ismerte 
valamilyen szinten az Euregiót, annak feladatait, céljait (EUREGIO, 2000). Beszélgetéseink 
tehát az EUREGIO esetében is megerősítették a negyedik fejezetben a német-lengyel 
eurorégiók kapcsán hivatkozott általános következtetéseket az eurorégiók szimbolikus 
és/vagy pszichológiai szerepét illetően (4.1.1. fejezet). Még egy vélemény a gazdasági 
együttműködésről: ha lenne érdekeltség a kooperáció tekintetében, a vállalkozások maguk 
formálnának határon átnyúló hálózatokat. Miután azonban ez az érdekeltség nem igazán 
létezik, nem várhatunk látványos fejleményeket. Problémákból és szükségekből nem 
születnek hálózatok („aus der Not entstehen keine Netzwerke"). 

Esettanulmányunkból láthattuk, hogy a holland-német határnak ezen a szakaszán is 
keverednek ugyan az együttműködésben az érdekazonosság táplálta funkcionális és a 
centrum-perifériát oldani kívánó motivációs tendenciák, de ez utóbbi, a belső régiőépítési 

47 Ehhez hozzá kell tennünk, hogy az állandó küzdelem a vízzel, valamint a rendkívül magas népsűrűséggel, a 
fejlettséggel járó beruházási, fejlesztési (lakásépítési, közlekedési-, zöld és bamamezős beruházási) nyomás és 
ennek féken tartása speciális státuszt kölcsönöz a holland területfejlesztésnek és területrendezésnek, ami a hazai 
szakemberek számára is tanulságokicai szolgál. 
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folyamat tűnik a domináns tényezőnek. Emellett persze a látszólag tartósabb hálózati 
struktúrák kialakulását a közszférában a vertikális hierarchiát erősítő uniós pénzek teszik 
lehetővé. A hálózatok kezdeti fejlődési lépcsője (motivációs hálózat) ugyan megvolt, és a 
politikai hálózatok is kialakultak, de ezek statikussá váltak, és félő, hogy az Interreg vertikális 
hierarchiájába merevednek, anélkül, hogy a reálszféra és a lakosság hálózati kapcsolataiban 
minőségi változások mennének végbe. 

Ennek ellenére az eurorégiók, és az (euro-)regionális politika, valamint a 
városhálózatokban gondolkodó területi tervezés hibáikkal, korlátaikkal együtt is segíthetik a 
határrégiók revitalizációját. Smitnek az eurorégiók ideiglenességéről tett megjegyzését erősíti 
egy eurégiós tisztviselő véleménye, aki saját intézményét „szükséges rossznak" („(damn) 
necessary evil") értékelte, amely egy negatív aspektuson, az együttműködés hiányán alapul. 
Érzékeltette: a valós és folyton a munkatársak szemei előtt lebegő cél olyan együttműködési 
színvonal elérése, amelyben az eurorégiókra már nincs szükség. Az elméleti fejezetben 
tárgyalt integrált, minden szempontból határmentes határvidék víziója ez, amitől még 
meglehetősen távol állunk. 

Nem valószínű persze, hogy minden eurorégiós tisztviselő osztja ezt a nézetet. Amiál is 
inkább, mivel - mint arra korábban utaltunk - jobbára a nemzetállamok eltűnésével és a 
területiség alkonyával kapcsolatban többen olyan önálló identitással rendelkező, egységes 
határon átnyúló régiókról elmélkednek - feltételezésünk szerint csak egyfajta közbenső 
állomásként, hisz ez is tisztán területi kategória - , amelyben közvetlen választásokra alapozott 
parlamenti gyűlés és területi kormányzat biztosítja a határon átnyúló közjavak demokratikus, 
ellenőrizhető és hatékony biztosíthatóságát. 

A határtalanság érzés tekintetében nem mindegy persze, hogy milyen területi léptékben, 
és az együttműködés milyen szférájában vizsgálódunk. Jelentős szakadás tapasztalható 
ugyanis a nagy multinacionális cégek nemzetközi, valamint a kis-és középvállalkozások 
regionális, határon átnyúló együttműködései között. Hasonlít ez ahhoz az uniós helyzethez az 
infrastruktúra területén, amikor a transznacionális, transzeurópai hálózatok használói már 
ugyan ritkán tapasztalják a nemzeti határok elválasztó jellegét, de a regionális, helyi léptékű 
kapcsolatokban határon innen és határon átnyúlóari is fennakadások mutatkoznak, az 
árnyékhelyzet nem oldódik, sőt az érdekeltek gyakran még a nemzetközi folyosók mentén 
sem tudnak profitálni az új lehetőségekből (politikai határok lebontása, fejlett infrastruktúra), 
például megfelelő rácsatlakozás hiányában. 

Az uniós marketingretorika és a helyi valóság kontrasztját jól - bár kissé túlzóan és 
profánul - érzékelteti az a népi ihletésű megjegyzés, amely szájhagyomány útján terjed a 
nordhoorni „Határok nélküli Európa" című határon átnyúló szoborút egyik műalkotásáról. Az 
alapkoncepció szerint, ha kilóg a vízből és rásüt a Nap, a folyóba helyezett korong alakú 
szobor egyedi és szimbolikus fényjátékkal ajándékozza meg a szemlélőt. A gond csak az, 
hogy a városban ritkán süt a Nap, és a korong ritkán bukkan ki a vízből, többnyire csupán a 
kacsák „hasznosítják". Ezért a helyiek között a műalkotás az „Entenklo" („Kacsabudi") 
becenevet kapta ... 

Ha tehát vizsgálatainkat a globális nézőpont helyett lokális, kistérségi, regionális területi 
szinteken végezzük, akkor még a holland-német határ legerősebb „támogató közeggel" 
népszerűsített régiójában is kétségeink támadnak mind a határtalan Európa, mind az 
áramlások gazdaságának, és ezek intézményi közvetítői, a hálózatok megfelelő működését, 
érvényességét illetően. 

Kérdés, hogy milyen tapasztalatok vonhatók le, milyen fejlődés várható az egyik 
legdinamikusabb kelet-európai határtérség, az osztrák-magyar határrégiók kapcsán. 
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6 Az osztrák-magyar határtérség, mint potenciális hálózati tér 

Kérdőíves felmérések, alapos kutatások nélkül is megállapíthatjuk, hogy 
Magyarországon és Kelet-Közép-Európában is igen érzékeny témakör volt a múlt században, 
és maradt az új évezredre is a határok, határrégiók kérdése. Nem lenne ez csoda még a XX. 
század eseményei nélkül sem, hisz a középkori történelem során is többször húzódtak 
birodalmi határok a Kárpát medencében (ha nem is mindig olyan világos, rajzolható módon, 
mint manapság). Nem egyszer a magyar végek jelentették Európa előretolt védőbástyáit, és 
kultúrtörténeti szempontból is találkahellyé vált a térség keleti fele a nyugati és keleti 
kereszténység határai tekintetében. A XX. század aztán tovább „gazdagította", differenciálta a 
határok térségi jelentéstartalmát. A világháborúk utáni párizsi békeszerződések stratégiai 
paktum jellege súlyossá tette a Kárpát medence amúgy sem könnyű levegőjét, amelyben egy 
határokkal kapcsolatos mondatszikra nagy valószínűséggel vezet politikai robbanáshoz, majd 
magyarázkodó, bizonygató tűzoltáshoz. A negyven év ideológiai keményhatára egy magasabb 
területi szinten teremtett újabb megosztottsági dimenziót, és a „baráti országok" blokkja is 
csak ideiglenesen tudta elfedni a kelet-közép-európai kirakós játékban összeállt meglehetősen 
feszült képet, sőt nem egy helyen - ugyan felsőbb szintű ideológiai színezettel, de - tovább 
élesítette a nemzeti határfeszültségeket (Jugoszlávia-Magyarország, Csehszlovákia-
Magyarország). 

Mindezt csupán azért emeljük ki, hogy ismét felhívhassuk a figyelmet arra: a nyugat-
európai kontextus határok vonatkozásában is nagyon jelentős mértékben különbözik a kelet-
európaitól. Ha gazdasági fejlődési utakról, intézményi modellekről, azok átvételéről, 
alkalmazásáról kritikai hangon beszélünk, ezt nem szabad elfelejtenünk. Ennek ellenére az 
osztrák-magyar határt több szempontból is olyan határszakasznak tekintjük, amely alkalmas 
arra, hogy a holland-német határ perspektívájából is foglalkozzunk vele. Ilyen szempontok -
mint az esettanulmány kiválasztásának legfőbb indokai - a gazdasági és intézményi fejlettség, 
a határon átnyúló együttműködésben eddig felhalmozott tapasztalatok, az intézményi sűrűség, 
valamint az lnterreg és Phare CBC programkörnyezet inspiráló hatása. 
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6.1 Az osztrák-magyar határ történelmi vetületben 

„Moson vármegyének földje végső határ, 
Hol Köpcsén, Nezsider, Lajtha mellett Óvár, 
Rajka, Gálos, Lébény, Sz. Miklós, Oroszvár, 
Féltorony és Moson, hová sok hajó jár." 
„Ha szemed fordítod Sopron vármegyére: 
Itt akadsz Sopronra, Fraknó-Vár 's hegyére, 
Rusztra, Kis-Martonra, 's a Fertő vizére. 
Szép szőllők ültettek e' Tó' mellékére." 
„Vas vármegye vagyon Stájer határában, 
Hol Kőszeg, Szombathely, Körmend egy folytában. 
Rohoncz, Sárvár, Dömölk, Czell, 's Vasvár, e' tájban, 
Sz. Gotthárd hires volt török romlásában." 

Losonczi István: Hármas kis tükör, 1773 (Forrás: az 
1848-as kiadás hasonmás kiadása, 1992, Kazinczy 
Ferenc Társaság) 

Korábbi elméleti és gyakorlati fejezeteinkben is hangsúlyoztuk a történelmi 
„beágyazottság" együttműködéseket befolyásoló szerepét. Az osztrák-magyar határ esetében 
is fontosnak tartjuk a történelmi vetület rövid bemutatását, hisz az ókortól kezdődően 
birodalmak és „nyelvbirodalmak" határai húzódtak, húzódnak a hagyományosan 
„kapujellegű" régióban (Rechnitzer, 1999)48, és a viccesen sógorságnak becézett több 
évszázados osztrák-magyar szomszédságból a határokkal kapcsolatos viták sem hiányoztak. 

A Honfoglalás utáni határ az Enns folyó mentén húzódott, majd keletebbre tolódtak a 
gyepűk, és bár a XI. századot követően többnyire a Lajta-Fischa folyó vonala képezte a 
határt, mindkét fél expanziós terveket dédelgetett, volt például olyan osztrák elképzelés is, 
amely a Rába mentén Győrig vezette volna a határt (Sallai, 1996). A XIX. század folyamán a 
gazdasági élet fejlődésével tovább bonyolódtak a határviták, hisz mindkét ország lakosai 
vásároltak birtokokat egymás területén, de az idő múlásával a birtokosok között nem jelentett 
problémát földjük hovatartozása. Előfordult, hogy egy-egy birtok mindkét ország 
telekkönyvébe be volt jegyezve. A két állam belügyminisztériumai által létrehozott bizottság 
hozott döntést a vitás ügyekben (Sallai, 1996). Az 1867-es kiegyezést követően az osztrák-
magyar határ tartományi jellegűvé vált. Az elkövetkező időszak békés és kisléptékű 
határkiigazítási tevékenységeinek az 1914-ben kitört I. világháború vetett véget. Az Osztrák-
Magyar Monarchia vereségével elérkezett az osztrák-magyar határ történetének 
legturbulensebb és legvitatottabb szakasza. 

Ismételten Moson, Sopron és Vas megyék nyugati részei, német és osztrák 
szóhasználatban Német Nyugat-Magyarország (Deutschwestungarn) képezték a vita tárgyát 
(a Burgenland elnevezés csak később alakult ki). A Monarchia győztes utódállamai is igényt 
tartottak ugyanakkor a területre az úgynevezett „korridor terv" keretében, amely 
Csehszlovákiát Jugoszláviával és így az Adriával kötötte volna össze. A nagyhatalmak 
elsődleges érdeke az osztrák-magyar közeledés és restauráció megakadályozása volt, így 
igazából nem meglepő, és a Trianoni békediktátum szellemével összhangban áll, hogy a 

48 A Római Birodalom limese, Nagy Károly birodalmának keleti határa, a Magyar Királyság nyugati határai, 
rövid időre még az Oszmán Birodalom határa is, ma pedig négy ország és az Európai Unió külső határa érintik a 
régiót. 
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wtlsoni elveket annak a vesztes államnak a javára alkalmazták, amelynek oldalán a Magyar 
Királyság a háborúba sodródott. A stratégiai „csontot" azonban maga az osztrák ideiglenes 
nemzetgyűlés adta a nagyhatalmak kezébe: 

„Pozsony, Moson, Sopron, Vas megyék zárt német települései földrajzilag, 
gazdaságilag és nemzetileg Német-Ausztriához tartoznak, évszázadok óta a legszorosabb 
gazdasági és szellemi közösségben állnak Német-Ausztriával, és különösen Bécs város 
élelmiszerellátása szempontjából nélkülözhetetlenek. Ezért a béketárgyalásokon ragaszkodni 
kell ahhoz, hogy Magyarország más népeivel egyenlő önrendelkezés illesse meg a német 
településeket" (Staatserklarung, 1918. November 22. idézi Gruber, 1991). 

Ausztria vesztes pozíciója ellenére - vagy éppen ezért, déli területveszteségeit 
kompenzálandó - rendkívül vehemensen képviselte álláspontját. A határrégió lakossága 
ugyanakkor nem volt biztos hovatartozást illető szándékaiban. Magyarországgal évszázados 
történelmi, az új Osztrák Köztársasággal kulturális és nyelvi szálak kötötték össze. A fő 
kérdés sokak számára az volt, hogy a két vesztes állam közül melyik konszolidálódik 
hamarabb politikailag és gazdaságilag (Gruber, 1991). Az adminisztratív, átjárható tartományi 
jellegű határt felváltó szigorú határ gondolata félelmeket szült, hisz addig évtizedek óta sokan 
dolgoztak Ausztriában, vitték termékeiket, terményeiket a bécsi piacokra. A hangulatot 
nagymértékben befolyásolták a bécsi és budapesti aktuálpolitikai hírek. A szociáldemokraták 
vezetőinek kezdeti autonómiatörekvései a Tanácsköztársaság bukásával az Ausztriához való 
csatlakozás irányába mozdultak el, a kereszténydemokraták egy része pedig mérsékeltebb 
álláspontra helyezkedett az elcsatolandó területek tekintetében, keresztény Magyarországot 
preferálva egy „vörös Béccsel" szemben (Gruber, 1991, 19.). 

A magyar belpolitikai történések osztrák tálalásban azonban a nagyhatalmak 
hozzáállását is döntő mértékben befolyásolták. A St. Germainben összeült békekonferencia az 
osztrák delegáció megérkezése előtt még a Lajta és Lappincs vonalában a régi, 1867-es 
osztrák-magyar határt hagyta jóvá. Az osztrák, delegáció Közép-Európára kiterjedő 
kommunista veszély, valamint a bizonytalan osztrák gazdasági helyzetből fakadó német 
csatlakozási törekvések hangoztatásával elérte, hogy a nyugat-magyarországi területek 
kérdését mégis napirendre tűzzék. Mindez a magyar delegáció távollétében történt, hisz a 
tanácskormány mihamarabbi távozását remélve a francia misszió nem továbbította a meghívót 
Budapestre. A már idézett érveken túl a friss politikai eseményekbe kapaszkodva az osztrák 
delegáció - Bécs pufferzónájaként emlegetve - a követelt területek stratégiai értékét 
hangsúlyozta (Gruber, 1991, 17.). Az egykori gyepű pillanatok alatt Közép-Európa egyik 
kríziszónája lett. Mind osztrák, mind magyar részről jelentős diplomáciai erőfeszítéseket 
tettek a területek megszerzése, illetve megtartása érdekében, ami magyar részről katonai 
szabadcsapatok harci tevékenységével egészült ki. A Prónay, Héjjas és Friedrich féle 
szabadcsapatok 1920-21 folyamán többször visszaverték az osztrák csendőröket 
(Szentgotthárd, Ágfalva, Kirchschlag, Bruck, Királyhida - Sallai, 1996). Prónay október 4-én, 
Felsőőrön kikiáltja a Lajta-bánság megalakulását, amely azonban az osztrák autonóm 
Heinzenlandhoz (1919. december 6.) hasonlóan tiszavirág életűnek bizonyult (bár egy nap 
helyett egy hónapig létezett - Fogarassy, 1982; Gruber, 1991; Sallai, 1996), mivel az október 
11-13-án olasz közvetítéssel megszületett Velencei Egyezményben a felek a soproni 
népszavazás mellett arról is döntöttek, hogy a magyar kormány eltávolítja a felkelőket 
Nyugat-Magyarországról. A harci cselekmények és Sopron kapcsán az „osztrák kormány 
elégedetlenségét fejezi ki azért, hogy Magyarország a nagyhatalmakkal szemben tanúsított 
renitens magatartása miatt még jutalmat is kap, de már számol Sopron elvesztésének 
lehetőségével..." (Fogarassy, 1982, 100.). Mivel egyedül Sopron jött számításba Burgenland 
fővárosául, és egyben vasúti csomópont is volt, szeptemberben az osztrák oldal még 
kárpótlási igényeit az új főváros és vasútvonalak kiépítése címén (uo.), később azonban a 
Velencei Egyezmény alapján Magyarország lehetővé tette, hogy Ausztria Sopronon keresztül 
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bonyolíthassa le az átmenő vasúti személy és áruforgalmat (1930. június 30. peage szerződés 
- Sallai, 1996). A belpolitikai vonatkozások kapcsán nem mehetünk el szó nélkül a Habsburg 
restaurációs kísérletek mellett, hisz a királypárti osztrákok egyenesen Nyugat-Magyarország 
érintetlenül hagyását kívánták azért, hogy IV. Károly visszatérése esetén ne csökkenjen 
Magyarország területe. Az október végi második restaurációs kísérlet célja kifejezetten a 
velencei egyezmény meghiúsítása és Nyugat-Magyarország megtartása volt (Gruber, 1991, 
30-31).49 A restaurációs kísérlet azonban kudarcot vallott, december 14. és 16. között 
megtartották a soproni népszavazást, amely után Sopron elvesztését Ausztriában sokan 
választási rablásnak titulálták, ahogy a magyarság rablásként élte meg Trianont (Gruber, 
1991). Nézőpont kérdése - vallja egyik osztrák inteijúpartnerem - hogy Burgenlandot 
szakították-e el Magyarországtól, vagy Sopront Burgenlandtól, és a burgenlandi 
tartományfőnök helyettese 2001 szeptemberében szintén igazolja részfejezetünk 
szükségességét, amikor jelzi, hogy az Interreg-Phare Közös Kormányzó Bizottság eisenstadti 
ülésének egyik apropója Burgenland felszabadulásának 80. évfordulója... 

35. ábra Burgenland elveszett szíve (Az Eckartschriften 39. számának borítója) 

Forrás: Soproni Városi Könyvtár Levéltára 

A végleges osztrák-magyar határ (375 km) kisebb nagyobb határkorrekciók után 1922. 
december 6-án az osztrák-magyar határmegállapító tanács utolsó ülésén született meg. Az 

49 Osztrák bécsi hangulatmetszet október végén: Az osztrák parlamentben a szociáldemokraták a kisantant 
politikájának aktív támogatását követelték, míg a keresztényszocialisták és nagynémetek nem titkolták 
rokonszenvüket a restaurációs kísérlet iránt. Schober kancellár titkos reményét fejezte ki Bánffy 
külügyminiszternek, hogy Károly királynak sikerülni fog megtartani pozícióját Magyarországon, ami az idők 
folyamán nem fogja eltévesztem hatását Ausztriára sem, és a két ország között a nyugat-magyarországi kérdés 
legtermészetesebb megoldásához fog vezetni (Schober amúgy a soproni kérdést sem tartotta olyan fontosnak 
osztrák szempontból, hogy az beárnyékolja a két ország viszonyát). A bécsi rendőrség készenlétben van, mert 
munkástüntetéseket vár. Az osztrák főváros csendes, a középosztály, a pénzügyi körök és a rendőrség 
félreérthetetlenül örülnek (Fogarassy, 1982, 203-204). 
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eredménnyel egyik fél sem volt elégedett, és a bonyolult vonalvezetés számos gazdasági és 
közlekedéstechnikai problémát eredményezett (Gruber, 1991; Sallai, 1996). 

Burgenland helyzetét nem csak az nehezítette, hogy határrégióból határrégió lett, hanem 
az is, hogy Sopronon kívül a többi jelentősebb centrum is magyar oldalon maradt, és 
hiányzott egy nagy teherbírású észak-déli összeköttetés. így az új határok más, Trianonban 
megvont határhoz hasonlóan vonzáskörzetek szétdarabolását jelentették annak minden, az 
elméleti részben ecsetelt negatív következményével. Minél közelebb estek a városok a 
határokhoz, annál nagyobb körzetüket veszítették el. Az osztrák-magyar határszakasz 
azonban eltér a többi magyar határszakasztól abban, hogy minden jelentősebb város magyar 
oldalon maradt, az osztrák körzetek elvesztették természetes gazdasági, kulturális és gyakran 
politikai központjaikat. Greif (2001b, 111.) az osztrák határrégiók centrumainak elvesztése 
kapcsán (Ceske Budejovice/Budweis, Znojmo/Znaim, Sopron/Ödenburg, 
Szombathely/Steinamanger, Maribor/Marburg) egyenesen „regionális politikai katasztrófáról" 
beszél. Ugyanakkor kezdetben a kialakított új határok inkább „féligáteresztőek" mint „gát 
jellegűek" voltak, egyes településeken a kettős birtoklás következtében előnyös gazdasági 
folyamatok is kibontakoztak, kihasználva az államok közötti árkülönbségeket és 
mozgáslehetőséget (Hajdú, 1996). Az osztrák határ - amely talán Európa legcikcakkosabb 
határvonala - a ritka ellenőrzésekkel párosítva különösen is csábítóan hatott a lakosságra 
(Langer, 1998). 

Az 1920-as években általában a magyar határok két oldalán fekvő településekből a 
lakók egy névre szóló, de fénykép nélküli kártya felmutatásával nappal átjárhattak a 
túloldalon maradt föld- és erdőbirtokaik, gyümölcsöseik és szőlőik művelésére (Majdán, 
1996). A határtól távolabb eső birtokok tulajdonosai földjeiket leggyakrabban bérbe adták, és 
az éves elszámolások után módjuk volt a bevételek átvitelére. A két világháború között a 
magyar határszakaszon kétszer annyi határátkelő volt, mint ma, így a korábban említett 
földművelési célú, valamint a szomszédos piacokra történő átingázásra lehetőség volt 
(Ruttkay, 1995). Ennek ellenére a magyar oldalon az új határ menti területek egyre 
periférikusabbá váltak, hisz már korábban sem volt elegendő pénz a hiányzó közlekedési 
összekötetések megépítésére, ez a háború után még valószínűtlenebb volt (Ruttkay, 1995). 
Ugyanakkor a határállomássá vált településeken belül megváltoztak a foglalkoztatottsági 
mutatók - nőtt a munkahelyek száma, főleg a vámosok miatt - , növekedett az iskolázottak 
száma, korábban jelentéktelen falvak kerültek az érdeklődés középpontjába. így bizonyos 
esetekben a határok az. ellenséges szándékok ellenére sajátos fejlesztőerőt képviseltek 
(Majdán, 1996). 

Ennek ellenére az osztrák-magyar határterület első világháború és 1945 közötti 
jellemzőit vizsgálva megállapítható, hogy az említett vonzáskörzet vesztés - a határok 
viszonylag könnyű átjárhatósága ellenére - a határ menti városok helyzetét jelentősen 
rontotta. Bécs szerepe csökkent, túlméretezett fővárossá süllyedt. Ugyanakkor Sopron és 
Magyaróvár is elvesztette adminisztratív és természetes vonzáskörzetének jelentős részét, a 
bécsi agglomeráció közvetlenül elérhető piacát. Az ausztriai piacok felkeresését és a 
munkavállalást a béke után engedélyhez kötötték, a pénzváltást korlátozták. Fennmaradtak 
ugyanakkor mindennapi kapcsolatok főleg a rokoni és ismerősi szálak révén (mintegy 25 ezer 
magyar nemzetiségű élt 1920 után osztrák területen, de jelentős a magyarországi osztrákok 
száma többek között Ágfalván, Balfon, Bremibergbányán, Fertőrákoson, Mosonszolnokon, 
Rajkán). A 30-as években mintegy kétezer ötszázan vállaltak munkát Ausztriában engedéllyel 
Sopron megyéből. Mezőgazdasági idénymunkára tömegesen jártak át a magyarországi 
falvakból így például Fertőrákosról (főként osztrákok 5-600-an szőlőmunkára - MTA RKK 
Nyugat-Dunántúli Tudományos Intézet, 1996). Jelentős volt - már akkor is - a feketemunka. 

Az. Anschluss megélénkítette a határterület életét. A német birodalmi megrendelések 
fellendítették a határ menti téglagyárak és mezőgazdasági üzemek termelését (Majdán, 1996), 
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ugyanakkor azzal, hogy a német csapatok vették át a határőrség szerepét, szigorodott is a 
határőrizet (Hardi, 1999). 1938 és 1945 között osztrák oldalon új közigazgatási beosztás jött 
létre: Burgenland északi része Reichsgau Niederdonauhoz, a déli pedig Reichsgau 
Steiermarkhoz került, felértékelve ezzel a gau központok (Bécs, Graz) elérhetőségét, valamint 
német mintára a korábbi szomszédos tartományi területeket magukba foglaló, új tartományi 
körzetek (Landkreise) jöttek létre (Schimmel, 2001). Bécs ugyanakkor a Német Birodalom 
perifériális tartományi fővárosa lett, majd 1945 és 1955 között a négy megszállási zónára 
tagolt Ausztria szovjet zónájának központja csupán, politikai bizonytalanságok közepette 
(Rechnitzer, 1999). 

A II. világháború után az osztrák-magyar határ a háborús bűnösök, csempészek, 
valamint az eltérő társadalmi berendezkedések kialakulása miatt ismét a figyelem 
középpontjába került. 1949-50-ben lerakták az aknazárat, drótsort, és magasfigyelő-rendszert 
telepítettek a magyar oldalon, azaz felhúzták a vasfüggönyt. 

Az aknazárat 1955-56-ban felszedték, majd 1957-ben újratelepítették. A nyugati határ 
védelmének komolyságát tovább érzékelteti, hogy az 50-es években létrehoztak egy 15 km-es 
határövezetet, ahová belépni és ahonnan kilépni csak engedéllyel lehetett. Ennek 
következtében a határ menti települések a szó legszorosabb értelmében elszigeteltté váltak 
immár az ország belsejétől is. Az 1960-as évek végére az aknamezőt felszedték, és a jóval 
humánusabb elektromos jelzőrendszert telepítették le a magyar oldalon (Sallai, 1996). A 
határövezet 1969-ig volt érvényben, ezután egy-két km széles határsávot hoztak létre, amelyre 
a legszigorúbb rendszabályok vonatkoztak, korlátozott a mozgás és különféle tevékenységek 
(halászat, vadászat, építés, termelés; Szörényiné Kukorelli, 1996). A háború után Burgenland 
ismét önálló tartomány lett, de Ausztriában csak 1955. május 15-én írták alá az 
államszerződést, ami után a szovjetek elhagyták az országot, biztonságpolitikailag 
felértékelve ezzel a keleti határt. Magyarország nyugati határa egyben a Varsói Szerződés 
tagállamainak határa is lett. Osztrák oldalon csökkent a népesség, a befektetések elmaradtak, 
megjelent az „Ostgrenze" fogalma az osztrák területi tervezésben, Ausztria nyugat felé 
fordult.50 A tartományi területi tervezési iroda 1964-es létrehozásával és az 1969-es 
területrendezési törvény elfogadása után beindult a tartomány fejlesztése, valamint a 
szomszédos osztrák területhez való integrálódása, és létrejött a belső észak-déli tengely 
(Schimmel, 2001). 

A 60-as évektől kezdődően megmutatkozott bizonyos mértékű enyhülés az osztrák-
magyar kapcsolatok terén is (korlátozott kiutazási lehetőség magyaroknak, a vízumkényszer 
eltörlése, új határátkelőhelyek nyitása, kishatármenti forgalom bővülése - különösen Vas 
megye kapcsolatai voltak jók a szomszédos Burgenlanddal). Ugyanakkor a tőkemozgás 
korlátozott, az ausztriai munkavállalás lehetetlen, szigorúak a vámellenőrzések (MTA RKK 
NYUTI, 1996). A vállalatok nem folytathattak önálló külkereskedelmet, hiába voltak akár pár 
kilométerre az osztrák határtól. A magyar gazdaság a budapesti központú állami 
külkereskedelmi szervezeteken keresztül integrálódott a nemzetközi munkamegosztásba (36. 
ábra). 

Ez a helyzet a 80-as években kezdett oldódni, amikor is egyes vállalatok már közvetlen 
külkereskedelmi kapcsolatokat hozhattak létre, és növekedtek a külföldiek hazai 
vegyesvállalatokba történő befektetései. 1980-ban felújították az 1930-as peage szerződést, 
1982-ben „kikerítették55 az elektromos jelzőrendszer által elzárt települések közül 
Szentpéterfát, 1986-ban pedig Brennbergbányát (Sallai, 1996). 

50 Jellemző, hogy míg 1936-37-ben majdnem minden második külföldi keletről jön Ausztriába és még 1948-ban 
is 15% az arányuk, addig 1988-ban - pedig ez már az enyhülés időszaka - a keletről Ausztriába utazók aránya az 
összes vendégen belül csupán 1,4% (MTA RKK NYUTI, 1996; Rechnitzer, 1999). 
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36. ábra A kapcsolattartás modellje erős, gátjellegü határoknál 

Jelmagyarázat 
I. országhatár, - Il.a „A" ország határ menti régiója, - Il.b „B" ország határ 
menti régiója, Af „A" ország fővárosa, - Bf „B" ország fővárosa, - 1-4. a 
kapcsolatfelvétel lehetőségének lépései, - 5. normális kapcsolattartás 
Forrás: Tóth, 1996 

1989 júniusában megszüntették a korábban említett határsávot, megszűnt a települések 
zártsága. Még ebben az évben liberalizálták az utazásokat, bevezették a világútlevelet, 
eltörölték a számos országgal meglévő vízumkényszert. Ezek a tényezők tömeges áramlást 
indítottak be a nyugati országok felé. Míg 1988-ban hazánkból mintegy 5 millióan látogattak 
Ausztriába, 1989-ben már 9,4 millióan, főleg bevásárlási céllal (MTA RKKNYUTI, 1996). A 
gyengébb ellenőrzés ugyanakkor túlságosan is nyitottá tette a határokat az első években, nőtt 
az illegális kereskedelem, munkavállalás és az illegális határátlépések száma (Szörényiné 
Kukorelli, 1996). A megnövekedett átmenő forgalom romló közbiztonságot eredményezett. A 
kialakult helyzetei így jellemezte egy falu polgármestere: „A műszaki zár felszedéséig ez a 
térség a béke szigete volt, ..., de amikor az NDK-s helyzet volt, lövöldöztek, amikor a román 
helyzet, lelopkodták a farmerokat a szárítókötélről, most meg itt a mindenféle náció, tuniszi 
útleveleket találtunk" (MTA RKK NYUTI, 1995). A bűnelkövetők közül 1991-ben még csak 
73 volt külföldi, 94-ben már 429. A leggyakoribb bűnesetek a gépkocsifeltörés, lopás és az 
embercsempészet. Természetesen a „nyitott" határok sok pozitívummal is jártak a már 
említett bevásárlási lehetőségeken túl. Gyakoribbak lehettek a rokonlátogatások, a 
megélénkült turizmusnak köszönhetően javultak a szolgáltatások, a külföldi tőke megjelenése 
felverte az ingatlanpiaci árakat.51 

A 80-as évek végétől kezdődően többek között az említett tényezők hatására az osztrák-
magyar határterület az ország legdinamikusabban fejlődő határvidéke lett. 

51 Ezzel kapcsolatban az átbirtoklás váltott, és vált ki heves indulatokat. Külföldi vállalatok és magánszemélyek 
elvileg nem vehetnek termőföldeket Magyarországon. A zsebszerződések és a vegyes tulajdonú mezőgazdasági 
társaságok azonban elegendő kibúvóként szolgálnak (a mezőgazdasági jelzőt akár idézőjelbe is tehettük volna, 
hisz a 'legtöbb ilyen társaság székhelye ügyvédi irodák címén jegyzett...). így az agrár érdekképviseletek 
tiltakozása jogos, hisz nincs még a termőföldnek kialakult hazai piaca (1 hektár átlagos minőségű termőföld ára 
nemegyszer tizede, néha huszada az ausztriai földek árának) (Csapó, 1996). 
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6*2 Dinamikus perifériák 

Ha el akarjuk helyezni esettanulmányunk helyszínét az európai nagytérségi „kifestőn" 
(banán, szőlő, bumeráng), akkor az osztrák-magyar határtérség részben az úgynevezett 
„közép európai bumeráng" alsó szárában található, ahol jelentős aktivitást mutatnak az 
osztrák és német kis- és közepes befektetők, valamint megvan a nyugatról ideáramló 
szolgáltatási és bevásárló turizmus fogadásához szükséges kapacitás (Rechnitzer, 1999). 

37. ábra A „közép-európai bumeráng" 

Forrás: Gorzelak, 1996, 128. (lásd még Növekedéskutató Intézet, 2000) 

Más - Európai Uniós külső - határokhoz hasonlóan itt is jellemzőek az eltérő 
életszínvonalból származó érdekkülönbségek, bár a szakadék lényegesen kisebb regionális, 
mint országos szinten (lásd 21. táblázat), hisz a fejlettségben elölről második magyar és 
hátulról első osztrák régió találkozik ezen a határon. 

A GDP-ben megmutatkozó nyugat-keleti fejlettségi lejtő, lépcső a dinamizmust 
tekintve szinte megfordul, hisz a fejlődés nagyobb dinamikát mutat a magyar oldalon, bár 
Burgenland is élénküléssel jellemezhető az elmúlt évtizedben. A vasfüggöny leomlása, a 
határok áteresztőképességének fokozatos javulása döntő jelentősséggel bírt a fejlődési 
folyamatokban (Cséfalvay et al , 1999; Winkler, 1998; Krajasits, 1998; European 
Commission, 2001), amelyeket Burgenlandban európai pénzek, Magyarországon külföldi 
befektetések olajoztak.52 

52 Tulajdonképpen kis túlzással már az elegendő indikátora ennek a fejlettségnek, hogy a nyugat-dunántúli 
területfejlesztési programban már gyakran hivatkoznak a szerzők az uniós átlagokra a. régió „megkésett 
fejlettségét" bizonygatva (MTA-RKK - LRBP, 2001), míg általában más magyar régiókban, megyékben még az 
országos átlaghoz való viszonyítás is bőven elég, vagy elég lenne. 
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21. táblázat Gazdasági teljesítmény és munkanélküliség az osztrák-magyar határ mentén 

GDP/lakos 
1996. 

Munkanélküli 
ráta (%) 

Munkanélküliek számának százalékos 
változása 

NUTS 111 
Regionális egység 

Országos 
érték=100 

EU=100 1998. 1998. 1990-1998. 1995-1998. 

Észak-Burgenland 75,2 84,5 6,0 3 272 31,3 16,2 
Közép-Burgenland 50,9 57,1 7,5 1 097 37,3 35,4 
Dél-Burgenland 52,9 59,4 8,5 3 351 42,7 18,6 
Bécs Környéke (dél) 125,8 141,3 5,9 7 764 41,9 19,0 
Alsó-Ausztria (NUTSII) 77,5 87,0 6,8 7 062 16,7 -2,3 
Bécs (NUTSII) 148,4 166,6 9,7 73 329 55,6 20,2 
AUSZTRIA 100,0 112,3 7,0 237 795 28,5 10,2 

Győr-Moson-Sopron 110,5 52,5 4,4 8 588 5,8 -1 

Vas 109,3 51,9 5,2 7 099 6,26 -1,1 
Zala 93.0 44.2 8,0 11 060 7,45 -0,8 
MAGYARORSZAG 100,0 47,5 9,1 404 094 9,88 

(1994-
1997) 

Forrás: Ausztria-Magyarország, InterreglII-PhareCBC Közös Programozási Dokumentum 2000-2006, 15., 24 
(az Osztrák Munkaügyi Szolgálat adatai alapján) 

Bár filter jellegű határról van szó, a speciális helyzet - a legfejlettebbek közé tartozó 
magyar és a legfejletlenebb osztrák régió találkozása - inkább a Ratti féle optimistább képet 
vetíti elénk (lásd 2. fejezet). A Gendarme féle fejlettségi szakadék ugyanis nem akkora, hogy 
az általa, valamint a hálózatok kapcsán Cook és Morgan által felvázolt negatív forgatókönyv 
teljes egészében alkalmazható lenne. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy sokak szerint sem a 
vasfüggöny leomlása, sem a tagjelöltek csatlakozása (a ma még fennálló korlátozások 
lebontása) nem eredményezett, és nem eredményez az elméleti modellekben feltételezett 
egyértelmű nyerteseket és veszteseket a centrum, valamint a rurális térségek vonatkozásában. 
Többen hangsúlyozzák például, hogy a bécsi centrumtérség telephelyi előnyeit a munkaerő 
potenciális migrációs nyomása és városba zsúfolt feszültsége fenyegetheti (Mayerhofer-
Palme, 2001; Baum-Schneider, 2001). A fellelhető jelenségek nem magyarázhatóak 
egyértelműen a határ jellegének változásával, a különféle egyéb tényezők (struktúraváltás, 
szuburbanizáció, Ausztria uniós csatlakozása) hatásai nehezen választhatók el egymástól és a 
határnyitás hatásaitól. 

Míg a 90-es évekig a nemzeti centrum-periféria viszonyok domináltak elsősorban, a Fal 
és a vasfüggöny leomlása, valamint Maastricht után felerősödött az európai léptékű centrum-
periféria dimenzió, felértékelve az európai centrumtérségekhez, vagy az odavezető 
közlekedési folyosókhoz való közelséget. Másrészről a piacgazdaság kelet-európai térhódítása 
és a gazdasági élet általában vett globalizációja felértékelte a nagyvárosokat. így bár a 
kistérségi (Ausztriában Burgenland mérete miatt NXJTSIH) szinten mért országon belüli 
relatíve alacsony fejlettség, valamint a határ menti fekvés között Magyarországon és 
Ausztriában is szorosnak tűnik a kapcsolat, ennek hátterében többek között inkább a fent 
említett tényezők dominálnak és nem maga a határ menti fekvés.53 Ez utóbbi tényezőnek 

53 Egy ezzel kapcsolatos statisztikai felmérés a korábbi csatlakozások (pl. Spanyolország-Franciaország, 
Németország az újraegyesítés előtt és után) és kereskedelmi integrációk (USA-Mexikó) határrégióban kifejtett 
.hatásait (konvergencia-divergencia) illetően nem mutatott ki szignifikáns változásokat (Huber-Palme, 2000). 
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sokkal determinisztikusabb befolyása volt a kommunista rezsim évtizedeiben. A telephelyi 
előnyökön túl természetesen maga a határ „minősége" (korai Phare CBC jogosultság) is 
jelentős szerepet játszik (Kovács Katalin, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 
volt vezetője egy előadáson a fejlettségi viszonyokkal kapcsolatban elmaradottsági „sarlóról" 
beszélve újabb elemmel gazdagította a vizuális metaforák sorát. Nézőpont és fantázia kérdése, 
hogy ez a kép mennyiben alkalmas arra, hogy leváltsa a nyugat-kelet fejletlenségi szakadék 
berögzült képét - 38. ábra) 

Ausztria egyértelműen nyertese a keleti határok megnyitásának, hisz 1989 és 1997 
között 18,9 milliárd Schillingről 77,4 milliárd Schillingre, tehát közel négyszeresére nőtt az 
osztrák export Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia felé, mialatt az export 
teljes volumene ugyanebben az időszakban csupán 65%-kal nőtt. 1989 és 1994 között 
mintegy 56 ezer új munkahely létesült (ezekből levonva a megszűnteket: nettó 20 ezer - IDM, 
1998). Ausztria Magyarországra irányuló exportja 4,5-szeresére nőtt, míg az import 3,5-
szeresére emelkedett a kilencvenes évek során (Cséfalvay-Landesmann-Matolcsy, 1999). 
Magyarország ezzel export tekintetében általában harmadik vagy negyedik legfontosabb 
partnere Ausztriának, importban az ötödik, míg hazánknak Németország után Ausztria a 
legjelentősebb kereskedelmi partnere. 

38. ábra Területi egyenlőtlenségek a munkanélküliség kistérségi adatai alapján 

Forrás: KSH, http://w3.ksli.hii/orszagiaras/magvar rn.fatm 2002-04-02 

Burgenland a határnyitás óta - tehát nem csupán az uniós pénzeknek köszönhetően -
jelentős fejlődési dinamikát tanúsít. Ennek résztényezője, hogy az olcsó külföldi 

Megjegyezzük ugyanakkor, hogy az Egyesült Államok mexikói határvidékén jelentős urbanizációs folyamatokat 
figyeltek meg a határon átnyúló termelési kooperációk, mexikói telephelyek következtében (Hanson, 1996). 
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munkaerőnek köszönhetően az egyszerűbb munkafolyamatok leválasztásával sok esetben 
vállalaton belüli szegmentáció zajlott le, ami specializációval és kvalifikáltabb hazai 
pluszmunkaerő alkalmazásával járt (Krajasits, 1998). Másrészt a kis- és középvállalkozások -
elsősorban az építő- és faiparban - ki tudják használni a termelési tényezők áraiban 
megmutatkozó különbségeket. Az összességében így adódó előnyök a termelés és a piac 
kiteijesztésében csapódhatnak le (Krajasits, 1998). Greif (2001b) a 'csatlakozás-ellenes 
migrációs adut' alkalmazókkal szemben hangsúlyozza, hogy a határ másik oldaláról érkező 
munkavállalók jelentős mértékben járultak hozzá ahhoz, hogy a határvidékek gazdasága 
legalább egy ilyen szintet elérhessen (ha ez osztrák szinten még mindig igen alacsony is). 
Azokon a területeken, ahol jelentősen nőtt a munkanélküliség, ott a struktúraváltás és nem 
annyira az olcsó keleti munkaerő kiszorító hatása volt az előidéző ok (alacsony képzettséget 
igénylő női munkahelyek megszűnése a textil- és élelmiszeriparban - Winkler, 1998; 
Krajasits, 1998). Ráadásul az elveszett munkahelyeket kompenzálni lehetett a határrégió 
kínálta termelés és piacbővítéssel. 

22. táblázat A munkanélküliek és a külföldiek aránya egyes határtérségekben (1996. július) 

Település Engedélyköteles 
külföldiek 

A külföldiek 
aránya % 

Munkanélküliségi 
ráta % 

Mattersburg 1454 17,6 3,9 
Neusiedl am See 5515 26,3 3,6 
Oberwart 781 6,1 7,5 
Klagenfurt 3658 4,6 6,4 
Wolsfberg 835 6,5 6,1 
Bruck/Leitha 1473 22,3 2,4 
Gánserdorf 3292 22,9 3,9 
Gmünd 554 5,1 8,1 
Waidhofen/ Thaya 190 3,3 9,9 
Deutschlandsberg 494 4,1 4,4 
Mureck 1022 24,3 4,3 

Forrás: Krajasits, 1998, 12. 

Az említett kedvező változások ellenére azonban a burgenlandi területek továbbra is 
agrárdominanciával, erős főváros (valamint délen Graz) függőséggel jellemezhetők, így 
érhetően a szerkezetváltásban érdekeltek inkább. Az uniós csatlakozás után erősebb keleti 
nyomás fog nehezedni a rurális területek olcsó, szakképesítést nem igénylő munkahelyeire, 
amit tovább erősít a piacok kicsi mérete és az erős központok hiánya (Winkler, 1998; 
Cséfalvay-Landesmann-Matolcsy, 1999). Többen erősebb brüsszeli érdekérvényesítést 
várnak el a bővítéssel kapcsolatos félelmek miatt, mondván, hogy az egyre áteresztőbb 
szlovén és magyar határok hatásai már eddig is megmutatkoztak a dél-stájerországi 20 főnél 
kevesebbet foglalkoztató ipari kisvállalkozók mérlegeiben (IDM, 1998). 

A magyar oldal központjai olyan értelemben jelentenek veszélyt az osztrák oldal 
számára, hogy gyors fejlődésükkel, magasabb színvonalú szolgáltatásokkal, minőségi 
termékekkel fokozottabb vásárlóerő-elvonást eredményezhetnek. Vállalkozások és 
munkahelyek tekintetében ez nem feltétlenül áll, hisz Nyugat-Dunántúlon sok helyen már ma 
is hiányzik a szakképzett munkaerő. Ezt alátámasztják a 2001-ben Eisenstadíban végzett 
eurégiós kérdőíves felmérések is (39-42. ábrák). 
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39. ábra A magyar EU csatlakozás várható hatása a burgenlandi munkahelykínálatra 

Forrás: EuRegio Sekretariat Burgenland, 2001 

40. ábra A magyar EU csatlakozás várható hatása az osztrák-magyar együttműködésre 

25% 

Forrás: EuRegio Sekretariat Burgenland, 2001 
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41. ábra A magyar EU csatlakozás várható hatása a burgenlandi vállalkozások esélyeire 

• javulnak 

• romlanak 

• nem változnak 

Forrás: EuRegio Sekretariat Burgenland, 2001 

Az optimizmus ellenére a csatlakozás után a relatíve védett és gyorsan fejlődő 
burgenlandi gazdaság mindenképpen egy erős konkurenciával fogja szembe találni magát 
(Winkler, 1998). Ráadásul mind a burgenlandi lakosság, mind egyes szakértők (Baum-
Schneider, 2001; Greif, 2001b) potenciális veszélynek látják a bérszínvonal esését a 
csatlakozás következtében. Az ezt kiváltó jövedelem és bérszínvonal különbségek csak 
fokozatosan egyenlítődnek ki (23. táblázat). 

42. ábra Hogyan változnak a bérek Magyarország csatlakozása estén? 
% 

Forrás: EuRegio Sekretariat Burgenland, 2001 
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23. táblázat Győr-Moson-Sopron és Vas megyék jövedelem és bérszínvonalainak 
Burgenlandhoz (=100) viszonyított fejlődési trendjei 

GDP Bázis forgatókönyv Gyors felzárkózás forgatókönyv 
Vásárlóerő paritáson Aktuális árfolyamon Vásárlóerő paritáson Aktuális árfolyamon 

Győr-
Moson-
Sopron 

Vas Győr-
Moson-
Sopron 

Vas Győr-
Moson-
Sopron 

Vas Győr-
Moson-
Sopron 

Vas 

1995 61,51 61,56 37,35 37,38 62,10 62,15 38,09 38,12 
2000 65,82 65,86 48,19 48,22 69,01 69,05 52,33 52,36 
2005 69,77 69,81 58,53 58,56 74,91 74,94 65,06 65,08 
2010 73,35 73,39 67,84 67,87 79,85 79,88 75,45 75,47 

Bérek Bázis forgatókönyv Gyors felzárkózás forgatókönyv 
Vásárlóerő paritáson Aktuális árfolyamon Vásárlóerő paritáson Aktuális árfolyamon 

Győr-
Moson-
Sopron 

Vas Győr-
Moson-
Sopron 

Vas Győr-
Moson-
Sopron 

Vas Győr-
Moson-
Sopron 

Vas 

1995 40,41 37,27 18,54 17,14 41,14 38,00 19,17 17,74 
2000 45,84 42,76 28,26 26,61 50,07 47,07 32,60 30,91 
2005 51,10 48,13 38,83 37,10 58,35 55,61 46,81 45,13 
2010 56,11 53,29 49,34 47,66 65,73 63,32 59,87 53,38 
Forrás: Cséfalvay-Landesmann-Matolcsy, 1999, 36. 

Az ábra és a táblázat által közvetített negatív összképet ugyanakkor több tényező pozitív 
irányban árnyalja. Az uniós tagállamok gyakorlata bizonyítja a feltevést, miszerint, ha az 
életszínvonalbeli különbségek már csak 30%-ot tesznek ki, akkor a vándorlás intenzitása 
csökken (Greif, 2001b). A mediterrán államok EU csatlakozásával nem indult jelentős új 
északi irányú migráció, főként, mivel az. észak-déli irányú mozgást már 15-20 éve szervezett 
keretek közé igyekezetek terelni (Cséfalvay-Landesmann-Matolcsy, 1999). További érvek a 
olcsó magyar munkaerő-áradat ellenében (Cséfalvay-Landesmann-Matolcsy, 1999): gyorsuló 
bérkiegyenlítődés a nyugat-dunántúli fejlődés és az intenzív eurorégiós együttműködés 
következtében (ez utóbbi ugyan egy kicsit kérdéses); növekvő magyarországi foglalkoztatás, 
fiatal pályakezdők csökkenő száma (a fiatal szakképzett városiak a leginkább mobil népesség, 
de ők is csak rövidebb időt szeretnének külföldön tölteni); csökkenő népesség az osztrák határ 
menti területeken (számottevő növekedés csak Északkelet-Magyarországon tapasztalható, de 
nagy a távolság, és az itteni lakosság jelentős része alacsony képzettségű, kevéssé mobil); a 
határ menti területek ingázói kapacitásai a közelség miatt már most jelentős részben 
kihasználtak, bár a határátkelés és a közlekedés fejlődése új lehetőségeket nyithat. 

Az osztrák kutatók és politikusok többsége ennek ellenére átmeneti intézkedéseket 
(derogációt) tart szükségesnek a kelet-közép-európai országok csatlakozása után, de a túl 
szigorú megkötések - amellett, hogy gátolják a regionális integrációt és fejlődést -
magyarországi telephely-áthelyezésekhez és növekvő osztrák határ menti munkanélküliséghez 
vezethetnének. 

Ha tehát eltekintünk a munkaerő-piac terén potenciálisan felmerülő feszültségektől 
(melyeket a politika sajnos sokszor előszeretettel tupíroz fel), akkor kétségtelen, hogy az 
Európai Unió belső és külső perifériáinak a kelet-közép-európai feltörekvő régiók jelenhetik a 
legjelentősebb konkurenciát. A holland-német határ mentén szerzett tapasztalataink révén is 
megerősített hangsúlyelmozdulás képi kifejezése („közép európai bumeráng") tehát nem 
csupán kreatív tudományos elmék újabb vizuális agyszüleménye, hanem reálfolyamatok 
szimbóluma. Akár a keleti uniós határok teljes hosszát, akár az osztrák szakaszokat (Huber-
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Palme, 2000) tekintjük, a nyugat-magyarországi határrégiók kiemelkednek 
iparosodottságukban, munkaerő-piaci helyzetükben, közlekedési és kommunikációs 
infrastruktúrával való ellátottságukban, így kis- és középvállalkozások mellett a 
multinacionális vállalatok is megjelentek befektetőként a térségben a kilencvenes években. Az 
osztrák vállalkozók számára elsősorban az alacsony termelési tényező árak mérsékelték a 
határon átnyúló együttműködés tranzakciós költségeit (Huber-Palme, 2000), így eleinte 
majdnem kizárólag tipikus arbitrázsgazdasági együttműködésekről volt szó, és csak 
fokozatosan került át bizonyos szektorokban a hangsúly magasabb hozzáadott értéket 
képviselő termelői együttműködésekre. Az osztrák befektetők Győr-Moson-Sopron megyében 
a nagyobb vállalkozásokban (építőanyag-ipar, építőipar, vegyipar, élelmiszeripar, 
szolgáltatások) érdekeltek, Vas megyében pedig néhány nagyobb gazdasági szervezet 
(vegyipar, cipőipar, élelmiszeripar) mellett inkább kis- és közepes vállalkozásokban szereznek 
érdekeltséget, bár a 90-es évek közepén mindkét megye külkereskedelmi kapcsolataiban 
Németország szerepelt első helyen (Rechnitzer, 1999). 

Kapcsolatok (export, import, licencvásárlás) már a nyolcvanas években is voltak, és más 
tényezők mellett (infrastruktúra viszonylagos fejlettsége, szakképzett olcsó munkaerő) a 
magyar viszonyok ismerete és az otthoni egységek közelsége ösztönözte az osztrák tőke 
megjelenését, amelynek egyik fontos célja a magyarországi és a későbbiekben a kelet-európai 
hálózatok kiépítése. A befektetések nem csupán Magyarországon teremtenek 
munkalehetőséget - csökkentve ezáltal a migrációs potenciált (amennyiben nem csupán 
piacszerző akvizícióról van szó...) - hanem az ausztriai anyavállalatnál is (IDM, 1998). Az 
osztrák befektetések mintegy 23-27%-ot képviselnek Nyugat-Dunántúl gazdasági 
struktúrájában (Cséfalvay-Landesmann-Matolcsy, 1999, 64; Rechnitzer, 1999, 89.), amit a 
jövőben mérsékelhetnek a dinamikus németországi együttműködések. Ráadásul az 1995-től 
kezdődően elérhető pénzforrások ellenére - vagy éppen ezért - az osztrák csatlakozással 
némileg leértékelődött Ausztria híd szerepe, szomszédaink figyelmét a nyugati integráció 
kötötte le és az osztrák-magyar határtérség gazdasági politikai jelentősége átmenetileg 
csökkent, kevés a valódi horizontális gazdasági kooperáció (Rechnitzer, 1999; Greif, 2001b). 

A határtérség kohéziója szempontjából hátrányos az általános magyar 
gazdaságszerkezeti jellemző, miszerint a termelés és az export növekedését majdnem 
kizárólag a multinacionális vállalatok eredményezik. Vas megyében emellett még a kis- és 
középvállalkozói kezdeményezések és tevékenységek száma is alacsony (Balogh-Győrffy-
Wachter, 2000). Az Osztrák-Magyar Közös Programozási Dokumentum a kis- és 
középvállalkozásokkal kapcsolatban tulajdonképpen az Európa-szerte általános 
gyengeségeket említi, és mindkét oldal vonatkozásában kiemeli ez együttműködési készség 
hiányát (JPD, 2000). 

Ugyanakkor itt a legtöbb a vegyes vállalat és a jövőbeni együttműködési potenciál is 
ígéretes. Ezek azonban inkább a vertikális beszállítói kapcsolatokban jelentkeznek, 
horizontális hálózati együttműködésekre Karintia keleti, Stájerország nyugati része és 
Szlovénia között van inkább esély az osztrák szakértők szerint. Mindkét oldal szakértői a 
vállalkozói kapcsolatok élénkülését várják ugyanakkor a fizikai akadályok (határátkelők) 
megszűnésétől (Cséfalvay-Landesmann-Matolcsy, 1999; IDM, 1998). Hosszabb távon, a 
több éven keresztül folyósított uniós támogatások esetleges elapadása ezt a folyamatot tovább 
erősítheti. A kapcsolatok élénkülésének már vannak bíztató jelei - ugyan nem feltétlenül a 
szűken vett határrégió vonatkozásában - , hisz szinte kéthetes rendszerességgel szerveznek 
olyan 10-15 fős üzletember találkozókat 4-5 ország bevonásával, ahol „nem sötétbe 
lővögetés" zajlik (Győrffy Gábor, egy beszélgetés során 2001). 

Burgenland nirális jellege felveti az agrárvállalkozások együttműködési lehetőségeit is. 
Ezen a területen is inkább a vertikális termelői feldolgozói kapcsolatokra van kilátás. A 
magyar gazdák konzervativizmusa és a komparatív előnyök korlátozottsága nem teszi 
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valószínűvé a horizontális kapcsolatok kialakulását (Cséfalvay-Landesmann-Matolcsy, 
1999), és osztrák oldalon is ellenségesek az együttműködéssel kapcsolatban az alacsony 
magyarországi árak, a vásárlóerő-elvonás, valamint a potenciális partnerek termelési 
struktúráinak ismeretlensége miatt (Greif, 2001a). Az osztrák gazdák „mit csinálnak azok ott 
a túloldalon, és kell-e tartanom tőle" kérdésére sokszor nem érkezik válasz (uo., 25.). 
Rendkívül tanulságos azonban az, ahogyan az osztrák szakértők igyekszenek felkészíteni 
mezőgazdaságuk szereplőit a csatlakozás utáni előnyök kihasználására: „ha keleti 
szomszédaink 5-7 év múlva integrálódnak az EU-ba, akkor egykori halott határvidékeink 
visszakapják végre centrumaikat, a fenntartások, előítéletek eltűnnek, és gyorsan kell lépni a 
közelség előnyeinek kihasználása érdekében, mielőtt még a hollandok vagy a franciák további 
gazdasági (és mezőgazdasági) területeket kaparintanak meg" (Greif, 2001a, 26.). 

6.3 Az együttműködések Intézményi keretei az osztrák-magyar 
határrégióban 

Az intézményi kapcsolatok terén már a nyolcvanas évek elején, a politikai enyhüléssel 
párhuzamosan ígéretes folyamatok indultak el a vasfüggöny mentén. Győr-Moson-Sopron és 
Vas megye már a 70-es években élénkítette kapcsolatait Burgenlanddal, 1985-ben pedig az 
együttműködést kormányzati szintre emelték az Magyar Osztrák Területrendezési és 
Tervezési Bizottság (MOTTB) keretei között. Ebben Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala 
megyék mellett részt vett még osztrák oldalon Burgenland, Alsó-Ausztria, Bécs és 
Stájerország tartomány. A Bizottság fő feladata kezdetben a közös üdülőterületi tervezés és 
fejlesztés, a bevásárló-, gyógy- és termálturizmus feltételeinek vizsgálata, településtervezési 
és környezetvédelmi feladatok összehangolása volt. Az operatív munka az Albizottságban és 
annak munkacsoportjaiban zajlik. Az utóbbi időkben a Bizottságon belüli legfontosabb 
egyeztetési fórum a Határ menti Együttműködési Munkacsoport és a Regionális Gazdasági 
Munkacsoport volt. Előbbiben a határ menti területek rendezési terveinek összehangolása, 
utóbbiban a közös fejlesztések egyeztetése zajlik (Rechnitzer, 1999). 

A Határ menti Regionális Tanács 1992-ben alakult, tagjai Győr-Moson-Sopron és Vas 
megyék, valamint Burgenland tartomány kiegészülve a megyék megyei jogú városainak 
megfigyelő státusú képviselőivel. Célját - döntéshozói jogosítványok regionalizálása - nem 
tudta megvalósítani, a határ menti térségek koordinált fejlesztésével kapcsolatos ajánlásokat 
fogalmazott meg a regionális és központi kormányzatoknak, és lényegében itt zajlott érdemi 
vita a határtérség valós problémáiról (Rechnitzer, 1999). A Határ menti Regionális Tanácsban 
folyó együttműködés később az Interreg és Phare CBC programok (1995-től), valamint a 
Nyugat Pannónia Eurégió (1998) alapjául szolgált (43. és 44. ábra). 

A magyar-osztrák együttműködésen túl a 90-es évek végétől a speciális helyzetből 
adódóan (a Nyugat-Dunántúli Régió négy országgal határos) a háromoldalú együttműködések 
terén is élénkülés mutatkozott. Előbb a Phare Credo majd a Phare CBC programból nyertek 
támogatást a magyar-szlovén-osztrák, valamint a magyar-szlovák-osztrák 
kezdeményezések. 

A kedvező körülményeknek köszönhetően mintegy 400 települési szintű 
együttműködési kapcsolat alakulhatott ujjá Ausztria és Magyarország között, ennyi 
kapcsolatot ápoltak ugyanis a Trianoni békediktátum előtt (Hajdú, 2000), valamint 
újjászületőben vannak, a történelmi vonzáskörzetek is (különösen Sopron és Szombathely 
esetében). Mindezek ellenére a kisebb települések együttműködésről alkotott elképzelései -
főleg osztrák oldalon - meglehetősen korlátozottak, és gyakran nem - vagy éppen ellen- -
érdekeltek újabb határátkelők megnyitásában (Greif, 2001b). 
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43. ábra A Nyugat Pannónia Eurégió területe 

Forrás: http://www.euregio.hu/uj/euregio2001.shtml 2002-09-03 

A helyi önkormányzatok érdekütközései mellett természetesen a területi közigazgatási 
egységek kompetenciáiban meglévő különbségek is komoly problémát jelentenek, és nem 
valószínű, hogy ezen a téren a közeljövőben jelentős változás történne. Ugyan Zala megye 
eurégiós csatlakozása melletti egyik fő érv az volt, hogy a bővítéssel már egy teljes magyar 
régió, a Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyékből álló Nyugat-Dunántúli Régió és nem 
csupán két megye vesz részt az együttműködésben Burgenland oldalán, ennek ellenére a 
kompetenciák és lehetőségek természetesen nem állnak egyensúlyban. A következő jelentős 
lépésként informális megállapodás született az Eurégióval kapcsolatos feladatok 
megosztásáról a megyék és a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség között. így 
utóbbi már nem csupán esernyő szervezetként működik, hanem jelentős koordinációs 
feladatokat lát el, és valós partner a magyar oldalon. Létezik ugyanakkor olyan nézet is, amely 
szerint, ha valóban oldani szeretnénk a kompetenciák és lehetőségek eltéréseiből adódó 
problémákat, és „ha az osztrák tartományi szint jogállásához, feladat-, hatásköreihez igazodik 
a kapcsolatépítés, akkor a teljes körű együttműködéshez magyar oldalon az állami szerveket is 
be kellene vonni a munkába"(Forgácsné Orosz, 2002, 96.). 

Jól jellemzi az általános helyzetet, hogy eddig a három megye gyakorlatilag egy fillért 
sem áldozott az eurégió működésébe, ezért - hogy némi működési forrásra tegyen szert - a 
Regionális Fejlesztési Ügynökség beadott, és elnyert egy Phare CBC pályázatot, amelynek 
támogatásából marketingcélokra, honlap kialakításra, pilot-projektekre tudnak áldozni. Az itt 
elnyert 200 ezer eurós keret szintén a burgenlandi oldal ellensúlyozását célozza, még ha 
csekély mértékben is, hisz szomszédaink az lnterreg ÜIA-programból 2 millió eurót kaptak az 
eurégió működtetésére. 
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44. ábra A Nyugat Pannónia Eurégió szervezeti felépítése 

Forrás: Rechnitzer, 1999, 108 
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A középszintek általában vett pénzügyi lehetőségeit tekintve egyébként nem könnyű 
összehasonlítást végezni. Tájékoztató jelleggel, inkább csak a nagyságrendek érzékeltetése 
végett jegyezzük meg, hogy a 2001-es osztrák költségvetés 800 millió euró (-200 milliárd Ft) 
központi forrást tervezett a tartományok számára csupán a pénzügyi kiegyenlítő mechanizmus 
(Finanzausgleich) keretében (csak a tartományok számára explicite nevesített fejezeteket 
vettük figyelembe: tartományok szükségletei szerinti juttatások - Bedarfzuweisung an 
Lander; teherviselőképesség fejkvóta kiegyenlítés - Ertragsanteilekopfquoten-Ausgleich). 
Ebből Alsó-Ausztria például mintegy 157 millió euróval (-39 milliárd Ft) részesedett a 
tartományi költségvetés tervezete szerint (250-es euróárfolyammal számolva). 

Magyarországon 2001-ben a régiók közvetlen döntési hatáskörébe majd 10 milliárd Ft 
került (-4,5 milliárd a Phareból, 5,5 milliárd a központi költségvetésből). Nyugat-Dunántúl, 
miután nem Phare mintarégió a központi költségvetésből részesedett 853 millió forinttal. A 
megyék összesen mintegy 21,5 milliárd, a három nyugat-dunántúli megye pedig együtt 
hozzávetőlegesen 1,6 milliárd forinttal gazdálkodhatott. Az összehasonlítás azonban a 
közigazgatási feladat és hatáskörök, az egyéb - például jelentős uniós - pénzeszközök, 
valamint a fejlődési trendek figyelembevételével válhatna igazán mérvadóvá. Ez azonban 
jóval túlmutat dolgozatunk témáján és hatókörén, ezért itt csak annyit jegyzünk meg, hogy az 
osztrák tartományok alkotmányba foglalt kompetenciái a német tartományokét is 
meghaladják, például éppen a nemzetközi együttműködések területén. 

6.4 Hálózati kezdeményezések - A pénz beszél 

Az 1995-től elérhetővé vált Phare CBC források nagy előrelépést jelentettek a magyar 
határterületek fejlődésében. Az első években ez inkább az intézményi tanulási folyamatban 
mutatkozott meg, hisz a korábbi fejezetekben jelzett általános problémák mellett a 
programozásban és pénzfelhasználásban is voltak fennakadások, ráadásul a kevés megfogható 
eredményen túl a pénzek nagy része a csekély hozzáadott értéket hozó és drága uniós 
szakértőkön keresztül visszaáramlott az Európai Unióba. Mégis a program egyik legfontosabb 
eredménye az uniós szervezeti megoldások és mindennapi rutinok megismerése, 
begyakorlása. 

A két program közös döntéshozatali bizottsággal működik, amely egyben a programok 
monitoringját is végzi. Az Együttműködési Vegyesbizottság részeként működik a Kormányzó 
Bizottság az operatív feladatok ellátására. A Bizottság munkájában a magyar és az osztrák fél 
együttesen vesz részt, közös előterjesztések és beszámolók készülnek. A jelenlegi 
programozási periódust érintő változás, hogy a korábbi programokkal szemben a közös 
bizottság hatásköre nem csak a Phare programból finanszírozott projektek jóváhagyására 
terjed ki, hanem az Interregből finanszírozott osztrákokéra is. Ezáltal megszűnik az 
egyensúlytalanság, ami a korábbi éveket jellemezte: míg a magyar programokkal szemben 
szinte vétójoggal élt az osztrák partner, addig az osztrák projektek megvalósítása kapcsán a 
magyar fél nem tudta sem véleményét, sem érdekeit képviselni (Balogh-Győrffy-Wachter, 
2000). Az osztrák fél ugyanis több esetben megvétózott olyan projekteket, amelyek 
konkurenciát, vagy ilyen irányba mutató helyzetet teremtettek volna az osztrák oldalnak 
(termálturizmus - Bükfürdővel kapcsolatban, a Zsira és Lutzmannsburg közötti határátkelő 
ügyében), vagy hozzájárultak volna az amúgy is gyorsan fejlődő magyar centrumok további 
megerősödéséhez (győri innovációs központ). 

1995-ben az osztrák-magyar program tervezett költségvetése 35 millió euró volt, amit a 
Bizottság javaslatára a program sikerességére való tekintettel később felemeltek 42 millió 
euróra, így összesen, több mint 10 milliárd forint támogatású fejlesztés valósulhatott és 
valósulhat meg a magyar határ menti területeken. Ehhez társultak még a hármashatárok 
(osztrák-szlovák-magyar; osztrák-magyar-szlovén) projektjeire elkülönített Phare pénzek 
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(1,5-1,5 millió euró 1995-ben és 1996-ban). Bécs és Burgenland az osztrák-magyar 
együttműködések keretében 1995-től 2000-ig mintegy 11,4 millió euróval gazdálkodhatott. 

A 1995-1999-es programperiódus lnterreg és Phare CBC programjainak pénzügyi 
végrehajtásában jelentős időbeli csúszás tapasztalható. Míg 1999. végére a rendelkezésre álló 
összes lnterreg forrás lekötésre került, és a kiosztása elérte a 98 %-ot, a magyar oldalon 
jelentős késések mutatkoztak. Ez jórészt a harmadik fejezetben jelzett okok miatt következett 
be (ráadásul a pénzügyi táblázatok indikatív természete csökkenti azok megbízhatóságát, 
például: az 1998-as pénzeket elvonták, az 1999-es programallokációt 44%-kal csökkentették, 
más határ menti régióknak kedvezve). A gyorsabb végrehajtás csak a Kisprojekt Alap révén 
következhetett be, amely a határon átnyúló projektek támogatásában hatékonyabb eszköznek 
bizonyult. 

Az eljárási mechanizmus akadozása miatt a magyar kedvezményezettek jóval később 
kapták, kapják meg az uniós támogatást. Ugyan a Phare CBC és lnterreg D-A források 
összehasonlítás abszolút összegben a magyar oldal számára mutat kedvezőbb képet (42 - 11,4 
millió euró, bár ez utóbbi összegben Bécs is beime van), azonban - a teljes keleti határra 
vonatkozó táblázatunk ideülő sorát felidézve - lakosra vetítve és a nagy cél l-es fejlesztési 
pénzekkel kiegészítve már lényegesen differenciáltabb képet kapunk (24. táblázat). Ráadásul 
az előző alfejezetünk végén említett példa (az lnterreg és Phare CBC eurégiós támogatás 
aránya 10:1-hez) szintén alátámasztja a harmadik fejezetben az uniós keleti határokkal 
kapcsolatban általában felvázolt aránytalanságokat. 

24. táblázat Egy főre eső uniós támogatások az osztrák-magyar határ mentén (ECU/fő) 

Object ive-1 
te rü le tek (1994-99) 

l n t e r r e g I IA (1994-99) P h a r e C B C (1995-99) 

Ausztria 
(Burgenland) 601 

Ausztria 
(Oberösterreich 
Niederösterreich, 
Wien, Burgenland, 
Steiermark, 
Kárnten) 

4,6 Ausztria (Burgenland) 40 35,3 Magyarország (Győr-
Moson-Sopron, Vas, Zala) 

Saját szerkesztés 

A harmadik fejezetben (3.3) már utaltunk az EU keleti külső határainál tapasztalható 
forráskülönbségekre. Ismét hangsúlyozzuk, hogy teljesebb áttekintést kaphatnánk, ha magyar 
oldalon az általános Phare források Nyugat-Dunántúlra eső hányadát, osztrák oldalon pedig 
Burgenland és a szomszédos tartományok egyéb közösségi kezdeményezésekből, alapokból 
kapott forrásait integrálni tudnánk az összehasonlításba. Valószínű azonban, hogy az eltérések 
nagyságrendjén ez nem változtatna. Burgenland például a tartományi átlagot (2,89 millió 
ECU) tekintve ugyan kisebb mértékű támogatást kapott a Leader programból (2,574 millió 
ECU), de - nem vitatva a rurális perifériák problémái miatti jogosságot - terület és 
lakosságarányosan itt is jelentősebb a részesedése. 

A különféle forráslehetőségek persze nem könnyítik meg a programmenedzsmentek 
életét. Az lnterreg programot Ausztriában Stájerország kivételével a már meglévő keretek 
kőzött bonyolítják, ami magas leterheltséget eredményez. A menedzserek kritikája szerint a 
közösségi kezdeményezések kevés pénzt hoznak, ugyanakkor lekötik a személyzet mintegy 
30%-át (ÖRÖK, 1999). Az uniós források és a hozzájuk kapcsolódó bürokratikus 
eljárásrendek általában is „extrém terhelést" jelentettek a szövetségi és tartományi 
köztisztviselők számára. Ráadásul az uniós támogatások ugyan a javuló koordináció révén 
segítették az osztrák területi tervezést (hisz azelőtt nem voltak kötelező koncepciók és 
koordinált eljárásrend), de az uniós programozás bevezetése csökkentette a tervezés 
kreativitását, autonómiáját (Greif, 2001b). Greif úgy látja, hogy az Unió regionális politikája 
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tematikailag visszalépés a nyolcvanas évek cél-eszköz logikájához, szemben az 199l-es 
Osztrák Területfejlesztési Koncepció és a legtöbb regionális gazdasági koncepció széles 
spektrumával. Jellemző a támogatások túlzott ágazati orientációja, kevés az ágazatokon 
átnyúló projekt, ami különösen a közösségi kezdeményezéseknél (Interreg, Leader) zavaró. 
Az Interreg politikailag pehelysúlyú, hisz a program csekély mérete miatt hiányzik a politikai 
szponzorok érdeklődése (ÖRÖK, 1999, 84.). Az Agenda 2000 tárgyalása kapcsán, valamint 
azt követően is voltak olyan kezdeményezések (pl. Grazi Deklaráció, Osztrák Határvidékek 
Memoranduma - Österreichisches Grenzlandmemorandum), amelyekben Ausztria speciális 
helyzetére hivatkozva egyedi határrégiós pénzalap létrehozásáért lobbyzott. A fő hivatkozási 
alap az 1400km uniós külső határ, ami által az összes problematikus határterület 45%-a 
Ausztriában van, ráadásul az amúgy is túl bürokratikus Interreget nem az Unió keleti 
határainál fekvő régiók bővítéssel kapcsolatos problémáira találták ki (IDM, 1998; Greif, 
2001b).54 Ugyan Ausztria nem extra költségvetési pénzekre, hanem a strukturális alapok fel 
nem használt részére és a tagállami teljesítménytartalékokra apellált, érvei azonban 
értetlenséget váltottak ki Brüsszelben, hisz Ausztria az 1994-1999-es pénzeket sem tudta 
maradéktalanul és hatékonyan felhasználni. Az Interreg II programban egyébként az osztrák-
magyar határszakasz állt a legrosszabbul a félidőben (1997) pénzlekötés szempontjából 
(15%), az összes programrégió közül itt állt a rendelkezésre a legnagyobb összeg (296 millió 
schilling), a korábban említett cél l-es besorolás alapján kapott pénzekről nem is beszélve. 
Mint arra korábban utaltunk, később a források lekötése felgyorsult, és végül összességében 
jó lekötési arányt sikerült elérni, de ennek az Interreg alapcélok felhígulása látta kárát 
(intézményfenntartó, dologi és személyi kiadások finanszírozása). Brüsszel - valószínűleg 
részben az addicionalitás elvének szellemében - hiányolta a létező komplex határon átnyúló 
fejlesztési programokat, a problémásnak beállított határtérségekre készült saját 
segélyprogramokat, speciális intézkedéseket (IDM, 1998). Érmek ellenére az előző 
programozási periódussal összevetve az Interreg III programon belül mégis jelentősebb 
összegek állnak nyugati szomszédaink rendelkezésére, és az osztrák lobby valószínűleg 
jelentősen hozzájárult a Közösségi akció a határrégiókért nevű kezdeményezés létrejöttéhez 
(lásd harmadik fejezet). 

Ha a Phare CBC program és az Interreg programok koordinációs zavarai esetén a 
főigazgatósági kommunikáció hiányosságaira utaltunk (harmadik fejezet), akkor azért el kell 
ismernünk, hogy mind a hazai, mind az osztrák oldalon hiányosságok tapasztalhatók a 
lehetséges minisztériumi társfinanszírozási források közötti koordináció terén. Ebben tehát 
„meglepő" hasonlóságot mutatkozik annak ellenére, hogy az államberendezkedés 
szempontjából az intervallum ellentétes pontjain elhelyezkedő két állam együttműködéséről 
van szó (föderatív - [de-]centralizált), és ez egyben jelzi, hogy egy igen összetett problémáról 
van szó. Alapvető uniós és tagországi prioritás a költségvetés stabilitása, így nem csupán a 
Magyar Kormányzat vesszőparipája az óvatos forrásdecentralizáció. Esetünkben azonban 
súlyosbító tényező, hogy még nem forrott ki a regionális intézményrendszer, és tisztázatlanok 
a hosszabb távú továbblépés irányai. Osztrák kutatók tesztelték annak a lehetőségét, hogy az 
Interreg program különböző minisztériumi társfinanszírozási forrásait Stájerország mintájára 
mindenhol tartományi szintre, egy kézbe („one stop shopping") decentralizálnák. Uj, 
összességében rendkívül költséges támogatási bürokráciák jönnének létre, amelyek csak 
jelentős átcsoportosításokból lennének finanszírozhatók, ráadásul meglenne a veszélye annak, 
hogy más közösségi kezdeményezések kapcsán is hasonló egységes regionális alapokat 
kívánnának létrehozni, tovább növelve a szétaprózottságot és így a költségeket (ÖRÖK, 1999, 

54 íme egy példa a 1. fejezetben hivatkozott opportunisztikus határrégió lehatárolására: a határtól 100 kilométerre 
eső sáv, melyben Bécsen kívül több tartományi főváros is beletartozott volna. Az 1400 kilométerből egyébként 
körülbelül 160 km esik Karintiára, 140 km Stájerországra, 400km Burgenlandra, 450 kin Alsó-Ausztriára és 150 
km Felső Ausztriára 
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86-87). Sokkal elfogadhatóbb megoldásként értékelik a szerzők a releváns forrásgazdák 
programkoordinátorainak aktívabb együttműködését, sőt egyfajta informális hálózat 
kialakítását a központi szinten. Úgy véljük, a Franciaországban „őshonos" és nálunk is 
alkalmazott tárcaközi bizottsági modell önmagában nem elegendő, és nem fedi le az osztrák 
kutatók javaslatát. Ugyanakkor a holland-német határ lnterreg programja kapcsán megismert 
forrásallokációs és programozási mechanizmus (34. ábra) kialakítására csak uniós 
csatlakozásunk után van esély. 

A pénzeszközökön túl természetesen sok más együttműködést befolyásoló tényező van 
(mint például a vezetés képességei, a helyi és regionális kulcsszereplők hosszú távú 
elkötelezettsége), mégis az anyagi források a legfontosabb hálózatépítést, intézményesülést 
befolyásoló tényezők, és ez valószínűleg még sokáig így is marad, az elméleti részben tárgyalt 
fenntartásaink ellenére. 

Bécs és Alsó-Ausztria a hálózatépítés legerősebb zászlóshajóinak tekinthetők a 
régióban. Miután a regionális átlagok sokszor jelentős belső területi különbségeket takarnak, a 
nagy európai vagy nemzeti pénzektől eleső régiók megpróbálják erőfeszítéseiket a számukra 
elérhető alapokra összpontosítani, és így segíteni a problémás területeket (lnterreg Alsó-
Ausztriában, Phare CBC Nyugat-Dunántúlon). Burgenland fejlődési dinamikáját, és ennek 
következtében a cél l-es besorolás potenciális elvesztését szem előtt tartva a kismartoni 
regionális menedzsment is nagyobb érdeklődést mutat az lnterreg és a határon átnyúló 
együttműködés, így az Eurégió iránt, ennek ellenére az osztrák aktivitást magyar részről 
gyakran éri kritika. 

A partnerség elve sem érvényesül mindig zökkenőmentesen. Bár az lnterreg program 
időközi értékelése kifejezett ajánlásként fogalmazta meg, az egyes tartományok (Bécs, Alsó-
Ausztria, Burgenland) projektjei igen csekély mértékben kerülnek egyeztetésre, valamint 
jelentős nézet és érdekkülönbségek tapasztalhatók például Alsó-Ausztria és Burgenland 
között. Tehát a burgenlandi vád - miszerint az együttműködést nagymértékben nehezíti a 
magyar megyék marakodása - némileg erejét veszti a tartományok tusakodását tapasztalva. 
Elismerjük persze, hogy itt a partnerségnek egy szélesebb értelmezését, a káros mértékű külső 
versengés mérséklését is figyelembe vettük, és nem annyira a belső, széleskörű társadalmi 
érdekegyeztetés gyakorlatára helyeztük a hangsúlyt, ahol szintén van még fejlődési 
potenciálunk. 

Ugyanakkor jó lenne elkerülni azt, hogy a „ló másik oldalára essünk", ugyanis az uniós 
források indukálta hálózatépítés sikerének egyik alapfeltétele, hogy mind regionális 
(tartományi) mind központi (szövetségi) szinten könnyen beazonosíthatóak legyenek a 
tárgyalópartnerek. Fontos tehát a kulcsszereplők felkutatása és hálózatba építése, amelyet 
később egyre szorosabbra lehet vonni (ÖRÖK, 1999, 85.). Mind vertikálisan, mind pedig 
horizontálisan a központi és regionális szinten fontosak a hálózatok, de a tisztánlátás és 
kezelhetőség érdekében kulcsszereplők, koordinátorok, hálózatmenedzserek létesítésével (és 
akkor a Nyugaton emlegetett legitimációs, demokrácia deficit kérdésekről még nem is 
beszéltünk). 

Ha nem csupán a lebonyolító és résztvevő intézmények közötti hálózatépítést vesszük 
figyelembe, hanem a programok tartalmában a hálózatosodást többé-kevésbé explicite célzó 
intézkedéseket, akkor azokat magyar oldalon leginkább a harmadik prioritásnál kell 
keresnünk az 1995-99-es Phare CBC programban (25. táblázat). Itt azonban elismerten 
elsődlegesen belső hálózatépítésre helyeződik a hangsúly, ami ugyan az uniós prioritásoknak 
kevéssé felel meg, azonban a magyar érdekek és az elméleti fejezetünkben ismertetett 
fenntartások (nyitott hálózatok eltérő gazdasági fejlettségű partnerek között) fényében 
indokolt. 
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25. táblázat A Phare CBC program prioritásai (1995-1999) 
Prioritások 1995 1996 HÍ997~ 1999 Összesen Tervezett MIP 
Regionális tervezés és fejlesztés 10,4 3,7 2,1 0,0 3,5 3,7 
Műszaki infrastruktúra fejlesztése 26,7 28,9 26,2 80,5 38,4 30,0 
Gazdaságfejlesztés és együttműködés 39,8 38,4 56,1 14,5 39,9 42,6 
Emberi erőforrás fejlesztése 6,2 4,3 7,0 0,0 4,6 9,7 
Környezet és természetvédelem 11,8 22,1 6,4 0,0 10,1 10,0 
Kis Projektek Alapja 5,1 2,6 2,1 5,0 3,5 4,0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonás: Balogh-Győrffy-Wachter, 2000 (MIP - Multi-annual Indicative Programme, Töb 
Az 1998-as keretet más határterületekhez allokálta az Európai Bizottság.) 

Déves Keretprogram. 

A gazdaság élénkülését, a vállalkozások működési környezetét magas színvonalon 
biztosító alapinfrastruktúra észak-déli irányba fűzi fel a legnagyobb termelési gócpontokat. 
Az így kifejlődő belső térségi hálózat viszont a regionális szakértők reményei szerint rövid 
időn belül alkalmassá válhat arra, hogy a kapcsolódó vállalkozások révén, hasonló ausztriai 
térségi kezdeményezésekkel harmonizált, komparatív előnyökre alapozott közös mezo-szintű 
regionális gazdasági rendszerré váljon (Balogh-Győrffy-Wachter, 2000). Természetesen 
közvetve, más prioritásokon belül is járulékos eredmény egyre több partner együttműködésbe, 
tanulási folyamatba vonása. Különösen jó példa erre a munkaerő-piac és a 
foglalkoztatáspolitika területe, ahol már hosszú múltra tekinthetnek vissza a határon átnyúló 
intézményi kapcsolatok. Mindezek ellenére azért úgy érezzük, a kincstári optimizmus beszél 
(haza) a Phare CBC program beindulásától fogva a térségben tevékenykedő hazai szakértők 
megállapításában, miszerint „a fejlesztési tengelyek mentén kialakult az a hálózati alapon 
szervezett műszaki, humán infrastruktúra, amely megfelelő alapot nyújt a jövőben az 
együttműködések további fejlesztésére" (Balogh-Győrffy-Wachter, 2000, 13.). A szakértők 
osztják az elméleti fejezetben tárgyalt nézetet, miszerint egy alacsonyabb fejlettségű régiónak 
először a belső hálózatépítést kell ösztönöznie, amennyire lehet zártan, hogy a fejlettebb külső 
szereplők (jelen esetben elsősorban Bécs, másodsorban Graz) ne szívják el idejekorán a 
dinamikusan fejlődő térségek erejét. 

Mindenesetre - talán a „pénz beszél" elv felismerésétől vezettetve - egyre nagyobb 
összegek válnak elérhetővé a határon átnyúló (politikai és gazdasági-társadalmi) 
hálózatépítésre, intézményesülésre. A 2000. évben 10 millió euró uniós támogatásban részesül 
a magyar határterület, amely forrás nagyság tervezhető az elkövetkezendő évekre is. Az 
osztrák határterületek évente 11 millió euró össztámogatásban részesülhetnek. A 2000-2002-
es periódusban 6,11 millió euró (a teljes költségvetés 15,1%-a, nemzeti és európai 
finanszírozás együtt) áll rendelkezésre a határon átnyúló szervezeti struktúrákra és 
hálózatokra, míg 6,04 millió euró (14,2%) az osztrák oldalon a 2000-2006-os programozási 
periódusban (26. táblázat). A félidei ajánlásoknak (ÖRÖK, 1999) és az interreg alapelveknek 
(EC, 1994) megfelelően jelentős élénkülés indult be a hálózatépítés területén, és ez gyakran -
még ha csak látszólagosan is - nagyobb intenzitást mutatott határon átnyúló jelleggel (a 
támogatás feltétele miatt) mint tartományok, illetve megyék között határokon belül. 

Ugyan más határterületekhez hasonlóan az Interreg-Phare CBC programok és az 
Eurégió célterülete nem pontosan fedi le egymást az osztrák oldalon mutatkozó eltérések 
miatt (45. ábra), de szakértők mégis úgy vélik, az, Eurégió a közös projektek kifejlesztése 
területén számos gyümölcsöző együttműködés bölcsőjeként szolgálhat (Balogh-Győrffy-
Wachter, 2000). Mindenesetre a minden szempontból integrált határrégió általános célja (27. 
táblázat) megfelel az Európa-szerte hangoztatott határrégió vízióknak, talán túl is lép 
azokon... Más kérdés, hogy a prioritások, stratégiák, intézkedések már közelebb állnak a 
realitáshoz. A következőkben ezt szem előtt tartva vizsgálunk meg néhány kezdeményezést. 
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26. táblázat Az osztrák-magyar Interreg-Phare CBC program indikatív pénzügyi terve 

Prioritások Ausztria 2000 - 2006 Magyarország 2000 - 2002 

Összköltség ERDF Nemzeti Összköltség PHARE CBC Nemzeti 
millió 
euró 

% millió 
euró 

% millió 
euró 

% millió 
euró 

millió 
euró 

millió 
euró 

P I: Határon átnyúló 
gazdasági együttműködés 17 294 27,5 8 647 8 647 9 330 23,1 7 000 75 2 330 25 

P II: Elérhetőség 15 396 24,5 7 698 7 698 9 320 23,0 6 200 67 3 120 33 
P III: Határon átnyúló 
szervezeti struktúrák és 
hálózatok 

6 040 9,6 3020 

50 

3020 

50 

6110 15,1 5550 91 560 9 

P IV: Emberi erőforrások 8 936 14,2 4 468 
50 4 468 

50 6 660 16,5 5000 75 1 660 25 
P V: Fenntartható területi 
és környezeti fejlődés 

12 022 19,1 6011 6011 8 530 21,1 5 800 68 2 730 32 

Technikai támogatás 3142 5,0 1571 1571 500 1,2 450 90 50 10 

Összesen 62 830 100,0 31 415 31415 40 450 100,0 30 000 74 10 450 26 

Forrás: JPD, 2000, 104. (lnterreg--PhareCBC Közös Programozási Dokumentum alapján saját szerkesztés 

45. ábra Az osztrák-magyar lnterreg és a Phare CBC program kedvezményezett területei 
(2000-2006) 

FoiTás: www.interreg.at (2002-03-27) 
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27. táblázat Az Interreg Illa-Phare CBC Ausztria-Magyarország Program - Áttekintés 
Általános célok 

Egy gazdaságilag, társadalmilag és szellemileg integrált határrégió 
Általános stratégia 

A stratégia 
egy integrált regionális gazdaság, társadalmi kohézió, jószomszédi kapcsolatok közös víziójára koncentrál 
stabil növekedési lehetőséget nyújt a határ mindkét oldalán, egyértelműen kihangsúlyozva Magyarország felzárkóztatását 
olyan infrastrukturális és szabályozó megoldásokat kínál, melyek a határmenti régió területi integrációját célozzák 
figyelembe veszi a környezet, természetes erőforrások védelmét és a helyi lakosság szükségleteit 
segíti a határon regionális fejlesztési intézmények és kulturális csereprogramok kiépítését 

l. Prioritás 2. Prioritás 3. Prioritás 4. Prioritás 5. Prioritás 
Határon átnyúló gazdasági 

együttműködés 
Elérhetőség Határon átnyúló 

szervezeti struktúrák 
és hálózatok 

Emberi erőforrások Fenntartható térbeli és 
környezeti fejlődés 

Célok Célok Célok Célok Célok 
A határ mindkét oldalán a 
gazdasági ágazatok aktív 
felkészítése az EU-bővítés 
kihívásaira 

Határon átnyúló gazdasági fejlődés 
elősegítése, a regionális erősségek 
és kompetenciák egyidejű 
fejlesztésével 

A magyarországi színvonal EU 
és/vagy Ausztria szintjére történő 
emelése vagy adaptálása 

Az elérhetőségi feltételek 
javítása a közlekedés és 
információs technológia 
tekintetében, a kívánt 
közös élet- és gazdasági 
tér kialakítása érdekében 

Az endogén 
potenciálok határon 
átnyúló mobilizálása 

A határon átnyúló 
együttműködés 
hatékony fejlesztési és 
végrehajtási struktúrái 

A határon átnyúló 
kapcsolatok szélesebb 
körű ismerete és 
aktívabb részvétel 

A társadalmi 
egyenlőtlenségek 
kiküszöbölése 

A képzés, tudomány 
és kutatás terén 
határon átnyúló 
együttműködés 
kialakítása 

Az egyre inkább 
határon átnyúló 
munkaerőpiacok 
kiegyensúlyozott 
fejlődésének 
elősegítése 

Határon átnyúló 
területfejlesztés és 
regionális politika, mely 
a határrégió 
szisztematikus, 
területileg és 
környezetileg 
kompatíbilis 
fejlesztésének alapját 
képezi 

A fenntarthatóság, mint 
alapvető stratégiai elem 
a regionális fejlesztésben 

Stratégiák St ra t ég i ák S t ra t ég iák Stratégiák St ra tég ia 

Határon átnyúló Innovációs és 
Kooperációs Stratégiai Offenzíva 
bevezetése 

A helyi előnyök közös 
kihasználásának ösztönzése, a 
térség, mint üzleti helyszín 
vonzerejének és a kelet-nyugat 
közötti know-how átadási központ 
szerepének megerősítése 

A meglévő gazdasági potenciál 
(tovább) fejlesztése és közös 
kompetenciák és márkastratégiák 
kialakítása minden ágazatban 

Szabadidős és idegenforgalmi 
célhelyek közös kialakítása 

Magyarország támogatása, hogy 
elélje az ausztriai és/vagy EU 
színvonalat, különösen az üzleti 
tanácsadás és üzlethez kapcsolódó 
tevékenységek terén 

A határon átnyúló régió 
közlekedési 
elérhetőségének a 
biztosítása és javítása 

Határon átnyúló 
szinergiák kölcsönös 
információ és a partnerek 
közötti összehangolt 
tervezés általi 
kihasználása, valamint a 
tervezési és logisztikai 
szinergiák kihasználása 
Információs és 
kommunikációs 
technológiák kialakítása, 
mint a határon átnyúló 
kommunikáció 
kulcsmédiuma 

EUREGIO, 
városhálózatok, 
regionális 
menedzsment és 
regionális 
ügynökségek 
kialakítása és tovább 
fejlesztése, valamint 
regionális és 
kommunális 
hálózatépítése 

Az integráció 
folyamatának 
elősegítése mikro-
szinten és 
mintaprojektek által 

Érdekcsoportok 
közötti együttműködés 
a társadalmi és 
munkaügyi szintek 
emelésére és 
harmonizálására 
Intenzívebb 
együttműködés az 
oktatás, képzés és 
kutatás terén, valamint 
közös struktúrák 
kialakítása 

Koordinált 
munkaerőpiaci 
felügyelet, 
menedzsment és 
politika 

A határon átnyúló 
együttműködés 
intenzívebbé tétele a 
fenntartható területi, 
környezeti és gazdasági 
fejlődés érdekében 

Intézkedések Intézkedések Intézkedések Intézkedések Intézkedések 
Üzleti helyszínek és infrastruktúra 
kifejlesztése és támogatása 

Vállalkozások (KKV-k) 
kooperációja és tanácsadás 
határon átnyúló gazdasági 
tevékenységek esetében 

Turizmus és szabadidő 

Határon átnyúló 
közlekedési és 
telekommunikációs 
infrastruktúra javítása 

Szállítás-szervezés, 
tervezés, logisztika 

Határon átnyúló 
szervezeti struktúrák 
támogatása és határon 
átnyúló hálózatok 
fejlesztése 

Mikroprojekt, 
beleértve a „people to 
people" és kis minta 
projekteket 

Regionális 
munkaerőpiacok 
kialakítása a bővítés 
kontextusában 

Együttműködés 
kialakítása és 
támogatása az oktatás, 
képzés és tudomány 
terén 

Forrásmenedzsment, 
technikai infrastruktúra 
és megújuló energia 

Természet- és 
környezetvédelem, 
ideértve a természeti és 
nemzeti parkokat 
Vidéki és városi 
területek határon átnyúló 
területi fejlesztése 

Forrás: JPD, 2000, 82. (Interreg-PhareCBC Közös Programozási Dokumentum). 
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6.5 Hálózati kezdeményezések, k e z d e m é n y e z ő k és területi közigazgatási 
beágyazottságuk 

Mint láttuk a 2000-2006-os programperiódusban kiemelt prioritás a határon átnyúló 
szervezeti struktúrák és hálózatok fejlesztése, és van alapja az intézményi kapcsolatok 
továbbfejlesztésének. Előző alfejezetünkben már utaltunk a Bécs környéki hálózati 
kezdeményezések sűrűségére. A Bécs-Pozsony-Győr-Brno városrégiót gyakran, mint a 
legígéretesebb makrorégiót emlegetik Közép-Európában. A kezdeti nehézségek ellenére mára 
számos együttműködési kezdeményezés, projekt indult be, működik ebben a dinamikus, bár 
némileg egyensúlytalan, potenciális hálózati térben. Ezek közül a többnyire lnterreg 
forrásokból finanszírozott projektekből mutatunk most be néhányat.5 

• VITECC - Vienna Tele Co-operation Centre. A kezdeményezés Bécs, Győr, 
Pozsony és Bmo határon átnyúló együttműködésének kiszolgáló hálózataként 
indult (VITECC I). Később tematikailag és földrajzilag is bővült a partnerség 
hatóköre. A magán és közszféra közötti közvetítőként (interface-ként) a VITECC II 
egy rugalmasan működő kerekasztalt kíván biztosítani az önkormányzatok és a 
magáncégek érdekeinek, szükségleteinek kifejezésére, megismerésére workshopok 
és internetes kommunikáció segítségével. A jelenlegi, harmadik fázis (VITECC 
Accession) már a kelet-közép-európai országok csatlakozásra való felkészülését 
helyezi a további hálózatépítés és önkormányzati együttműködések fókuszába, így 
többek között információt közvetít az Európai Térségfejlesztési Perspektíváról is. A 
tervek szerint a Bécs-Győr-Pozsony-Brno városhálózat később az egész régióra 
kiterjedő város- és területfejlesztési hálózattá alakul. 

• A Cross-Border Business Co-operation for Central Europe" (CCC - közép-európai 
határon átnyúló üzleti együttműködés) kezdeményezés célja a bécsi régió (Bécs, 
Alsó-Ausztria, Burgenland) különböző intézményeinél a kelet-közép-európai 
országokkal kapcsolatos tudás, know-how összegyűjtése, rendszerezése, 
feldolgozása, valamint az érdekeltek részére történő továbbközvetítése. Ezt egy 
intézményi együttműködési hálózatban kívánják megvalósítani. A gazdasági 
együttműködési hálózat kiépítésén és a szükséges kiegészítő eszközökön egy 
központi csapat dolgozik: az Osztrák Gazdasági Kamara, az Osztrák Üzleti 
Ügynökség (Austrian Business Agency), a bécsi, alsó-ausztriai, burgenlandi 
gazdasági kamarák, a Burgenlandi Gazdasági Szolgálat, a Bécsi 
Gazdaságfejlesztési Alap és az Eco Plus cég képviselői. A kezdeményezés 
keretében készítettek egy kísérleti tanulmányt Cooperation Broker Network 
(együttműködési bróker hálózat) címmel. Ennek célja az eddig különállóan 
tevékenykedő „együttműködés-közvetítők" (brókerek) kistérségi szintű 
hálózatainak kialakítása annak érdekében, hogy a kistérségek jobb áttekintést 
kapjanak a határaikon belül és azon túl zajló gazdasági tevékenységekről, és ezáltal 
egy célzottabb és intenzívebb tanácsadói és közvetítői kínálat alakulhasson ki. 

• A Planning the Gateway elnevezésű projekt a Bécs-Pozsony-Győr ^ régió 
szisztematikus és naprakész területi tervezési és területfejlesztési információkkal 
való ellátását tűzte ki céljául konkrét projektek kezdeményezése és végrehajtása 
érdekében. Az első fázisban beazonosították az érdekütközéseket, 
érdekazonosságokat a közlekedés és infrastruktúra, a munkaerőpiac, a 

55 A kezelhetőség érdekében csak azokat a kezdeményezéseket vesszük sorra, melyek magyar-osztrák 
vonatkozásúak, és kapcsolódnak a középszintű társadalmi-gazdasági együttműködés élénkítéséhez. 
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környezetvédelem, a gazdaság, valamint a kultúra és a képzés területein. A második 
fázisban a város- és területi tervezéssel kapcsolatos projektek adatbázisa készült el. 

• Ugyancsak bécsi kezdeményezés a RegioLab program, amely első lépcsőben egy 
munkaerő-piaci adatbázis létrehozását célozza a cseh, osztrák, magyar, szlovák 
határrégiók vonatkozásában, majd erre a munkaanyagra alapozva a második 
fázisban a közös elemzések, viták során az adatbázis a hálózatépítés eszközeként 
szolgálhat. 

• Az EREG (Eigenstandige Regionalentwicklung im Grenzraum - Önálló regionális 
fejlődés a határrégióban) egy olyan kezdeményezés, amely nagyjából a korábban 
említett nagyvárosok vonzáskörzeteit (500 önkormányzat Bécstől keletre a Duna 
mentén) igyekszik hálózatokba, workshopokba, információcserébe kapcsolni. Az 
együttműködés főbb területei: mezőgazdaság, turizmus és környezetvédelem. 

• Az EREG együttműködési tapasztalataiból nőtt ki az Euregio Weinviertel. 
Ugyancsak az EREG folyamatok folytatása, kibővítése a jelenlegi programozási 
periódusban az Euregio Forum Alsó-Ausztria nevű kezdeményezés, amelyben 
Alsó-Ausztria, Csehország, Szlovákia és Magyarország közötti hálózatépítés áll a 
célok középpontjában, és az eurorégiós területi lépték feletti szintet képvisel. A 
fórum regionális menedzsmentek hálózata, munkaközössége, amelyet később egész 
Ausztriára szeretnének kibővíteni. 

• A Lower Austrian Network for Central Europe (LANCE - Alsó-Ausztria közép-
európai hálózata) egy ambiciózus kísérlet, amelynek célja tisztázni, bemutatni és 
egy támogató hálózaton keresztül összefogni Alsó-Ausztria közép-európai 
gazdasági kompetenciáit. Az Interreg Illa támogatást élvező projekt a szomszédos 
nyugat-magyarországi, nyugat-szlovákiai, dél-csehországi, bécsi és burgenlandi 
területekkel együttműködve indult be 2001 őszétől. 

• A ,Jlatáron átnyúló impulzus centrumokf elnevezésű projekt keretében 8 város 
vesz majd részt egy információs hálózatban, ami a határ menti települések 
lakosságát hivatott felkészíteni az uniós csatlakozásra (hivatalosan elsősorban 
gazdasági tevékenységek keretében, de igazából egyelőre csak a települések 
rendezvényeiről tájékoztató internetes hálózat kialakítása került napirendre). A 
projekt indoklásának egyik kulcseleme a már többször hivatkozott infrastrukturális 
alagút, vagy csatornahatás: az 1989-es keleti nyitásnak köszönhetően a határ menti 
városok - mint Brack an der Leitha és Hainburg - a keletről érkező bevásárló 
turizmus nagymértékű fellendülését élték meg, amely azonban az A4-es autópálya 
elkészültével hirtelen abbamaradt. 

• Ugyancsak egy terv fázisban lévő projekt a Direct Investment Agency Network 
(DIANE - befektetési ügynökség hálózat), melynek eredményeként közös 
tevékenység keretében segítenék nemzetközi nagyvállalatok letelepedését a Bécs-
Brno-Pozsony-Győr nagytérségben. 

® PAMACON - A határrégió polgármesterinek rendszeres konferenciája. A cél 
állandó kommunikációs platform és know-how transzfer kialakítása a helyi 
önkormányzatok kőzött, valamint a transznacionális együttműködések helyi szintű 
akadályainak leépítése. A polgármesterek szintjén kialakuló intézményes 
kapcsolatok ugyanis segíthetik a társadalmi, kulturális és politikai előítéletek 
mérséklését és a közös területi tervezés szükségességének elfogadását. 

• B62. A B62 burgenlandi vállalatok soproni irodája, melynek tulajdonképpen 
piackutatási, keresési, „letapogató" előkészítő funkciója van a magyar piac 
tekintetében. 
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Az itt felsorolt kezdeményezések csak egy kis szeletét jelentik a tágabban értelmezett 
hálózatépítési projekteknek, de csupán ebből a rövid felsorolásból úgy tűnhet: az osztrák-
magyar határtérség, de elsősorban a Bécs központú négyes határrégió sűrű hálózati tér. Ugyan 
nem vitatjuk - sőt éppen hangsúlyozni kívánjuk - a régió hálózatépítési lehetőségeit, meg kell 
azonban jegyeznünk, hogy ezek a hálózatok nem kevés párhuzamosságot takarnak. A bécsi 
agglomeráció „információs fordítókorongok" tucatjával rendelkezik, és bár az elméleti 
részben (1. fejezet) láttuk, hogy a hálózatok dinamikus alkalmazkodásának, és ezáltal 
sikerének kulcsát a redundáns kapcsolatok jelentik, ennek ellenére fokozott relevanciája lehet 
a koncentráció elvének, amelyet az AGENDA 2000 nyomán hangsúlyozottan érvényesíteni 
kívánnak az Európai Unió regionális és struktúrapolitikájában. Ráadásul a közigazgatási 
szereplők - többnyire mint megrendelők - hálózatba építése helyett a háttérben a projekteket 
kidolgozó tanácsadó cégek, kutatóintézetek, jobb, de ritkább esetben régiómenedzsmentek 
hálózatosodása történik. Ha felgöngyölítenénk ennek az uniós pénzekre „vadászó" 
„háttérhálózatnak" a tulajdonosi szálait, áttételesen jelentős állami szerepvállalást 
regisztrálhatnánk. A probléma jelenleg az, hogy az „igazi" határon átnyúló területiséget 
ösztönző hálózatokban egyelőre többnyire csak a támogatási jogosultság miatt nevüket a 
különféle projektekhez adó passzív szereplők (régiók, megyék, városok) találhatók. A kérdés 
az, hogy a „háttérhálózatok" képesek lesznek-e munkájukkal (adatbázisok, workshopok, 
elemzések, tanulmányok, konkrét infrastrukturális hálózati projektek) a jelenleginél jobban 
aktiválni ezeket a szereplőket, vagyis, hogy ezek felhasználják-e a projektek eredményeit, 
éltetik-e az eredetileg létrehozni remélt hálózatot. Az is kérdés, hogy a projektgazdák ezt 
mennyire segítik elő, mennyi energiát fordítnak arra, hogy a megrendelést biztosító területi 
szereplők képviselőihez hatékonyan eljussanak az eredmények. így a jövő ad majd választ 
arra is, hogy az uniós és állami társfinanszírozott projektekből mennyi valódi haszna lesz a 
területi szereplőknek (régiók, megyék, városok, kistérségek), és rajtuk keresztül remélhetőleg 
a lakosságnak, és mennyiben szolgálják ezek a források a sokszor jelentős állami (vagy 
regionális) tulajdoni háttérrel rendelkező tanácsadó cégek, kutatóintézetek túlélését, 
fejlődését. Félreértés ne essék ez utóbbi eshetőség nem jelent kedvezőtlen forgatókönyvet, 
hisz amennyiben ezek a szereplők „területileg beágyazottak" fejlődésükkel multiplikatív 
módon hathatnak az érintett területek fejlődésére. Problémát jelenthet azonban a 
transzparencia hiánya, aminek következtében a területiség és a regionalizmus - melynek 
pozíciói amúgy sem túl erősek a csatlakozni kívánó országokban - „csatát veszthet" a 
közvélemény előtt. 

Az uniós pénzforrásoktól - elvileg - függetlenül is léteznek azonban olyan hálózati 
kezdeményezések, amelyekben területi szereplők funkcionális szinergiák kialakítására 
törekszenek, és nem csupán az osztrák fővárosi centrumtérségből származnak ilyen 
hálózatépítési impulzusok. Kérdés, hogy ezek a kezdeményezések hogyan viszonyulnak 
egymáshoz, és a területi alapon szerveződő régiókhoz, eurorégiókhoz. 

A „Régi szomszéd - új partner" szlogennel Stájerországból kezdeményezett EU - Jövő 
Régió például az egymást az Alpok-Adria Munkaközösségből már jól ismerő partnerek 
közötti hálózatépítést ösztönzi (Veneío, Friuli-Venezia-Giulia - Olaszország; Baranya, Zala, 
Somogy, Vas, Veszprém, Győr-Moson-Sopron - Magyarország; Karintia, Burgenland, 
Stájerország - Ausztria; valamint Szlovénia és Horvátország). 

Annak ellenére azonban, hogy a korábban működő kapcsolatok, és részben közös 
történelmi gyökerek egy erős és határozott orientációs irányt nyújtnak a térségnek, ezeket 
csak a közvetlen határon átnyúló együttműködésekkel lehet igazán tartalmassá tenni. 
Túlzásnak érezzük a 17 milliós gazdasági tér Bajorországhoz, Lombardiához és Piemonthoz 
hasonlítását (Leitner, 2001). Az itt is a megmutatkozó nyilvánvaló egyenlőtlenségek ellenére 
életképesebb lehetne a kétoldalú városkapcsolatokból (Graz, [Klagenfurt], Maribor, 
Zalaegerszeg, Szombathely) építkező funkcionális eurorégió (Rechnitzer, 1999). Ahogy 
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korábban is utaltunk rá (3.5 fejezet), a nagytérségi együttműködések Európa-szerte 
megmutatkozó felértékelődése - különösen a Kárpát medencében - nem homályosíthatja el a 
kisléptékű határon átnyúló együttműködések jelentőségét. 

Az Európai Unió közigazgatási szférájában kevésbé formális határon átnyúló 
városhálózatokat alakítottak az eurégiók mellett (4.3.1 fejezet), többnyire pragmatikusabb, 
nagyobb léptékű területrendezési és infrastruktúra-tervezési célokkal, és láthattuk, hogy ezek 
a kezdeményezések az ESDP-ben propagált policentrikusság elvének egyik pillérét képezik 
(harmadik fejezet). Közép-európai és különösen magyar viszonyok között ez a 
policentrikusság ráadásul erős történelmi hagyományokkal rendelkezik, hisz a trianoni 
békeszerződés előtti külső városgyűrű decentrumai oldották a főváros-vidék dichotómiát, 
fejlettek voltak a területi munkamegosztás hálózatai. Kedvező feltételek esetén a hajdani 
külső és közbenső gyűrű nagyvárosainak (pl. Pozsony, Kassa, Nagyvárad, Temesvár - Győr, 
Miskolc, Debrecen, Szeged) a határon átnyúló együttműködések révén ismét kulcsszerepe 
lehet a természetes munkamegosztás helyreállításában (Golobics, 1995). Ilyen háttérrel, és a 
fentiekben felmerült kérdések kapcsán is érdemes kissé alaposabban megvizsgálni az osztrák-
magyar határtérség - létező és potenciális - eurorégióinak és városhálózatainak viszonyát. 

A történelmi hagyományok és az előzetes elemzések azt mutatják, hogy kevés olyan 
alkalmas terület van eurorégió kialakítására, mint az osztrák-magyar-szlovák hármashatár 
környéke, a Bécs-Pozsony-Győr-Sopron városrégió. Itt több éves múltra tekintenek vissza az 
együttműködési kapcsolatok (az ötödik részben hivatkozott Euroregion Neisse esetében éppen 
a meglévő együttműködési potenciál hiánya az egyik fő probléma). Ez a funkcionális alapon 
szerveződő eurorégió az említett városok vonzáskörzeteire épülne szemben a térségi 
eurorégiós modellel (Rechnitzer, 1999). Bécs és Pozsony esetében ez városkörnyéki járásokat 
jelent, míg magyar oldalon egész Győr-Moson-Sopron megyét a két város vonzáskörzetének 
tekinthetjük. Ez a fajta lehatárolás, mivel különböző területi szinteket, és eltérő 
kompetenciákat fűz egybe, megnehezítheti a közös munkát, különösen Bécs túlsúlya 
fenyegető. Az együttműködés ráadásul Budapest versenyhelyzetét is ronthatja, ami érthetően 
csökkenti a központi kormányzat lelkesedését. Előny viszont, hogy egy ilyen eurorégió 
rendkívül koncentrált gazdasági bázist képviselne, viszonylag csekély a területi egységek 
száma, így könnyebben kialakulhatnak akár mindennapos kapcsolatok is, egyszerűbb az 
egyeztetés (MTA RKK NYUTI, 1996; Rechnitzer, 1999). 

A Bécs-Pozsony-Győr (esetleg Sopronnal és/vagy Brünóval bővítve) városrégió 
megalakulása azonban késlekedik, annak ellenére, hogy számos elemzés készült az 
együttműködés potenciális versenyképességét hangoztatva (pl. Golobics, 1995; Enyedi, 1996; 
Rechnitzer-Döményová, 1998). A bonni Empirica cég például potenciális kelet-európai 
befektetési és növekedési pólusokat vizsgálva kiemelt befektetési területnek értékelte, és 
"aranyháromszögnek" nevezte a városrégiót (Rechnitzer-Döményová, 1998). Elképzelhető 
lenne az együttműködések kötetlenebb nyitottabb formában való intézményesítése (pl. 
városok közötti munkaközösség állandó koordinációs irodával), Győr-Moson-Sopron megye 
területfejlesztési programjában pedig olyan javaslat szerepel, amelyben a Bécsújhely-
Kismarton-Sopron és a Lajtahídvég-Mosonmagyaróvár (Kommunái Fórum) városrégiók a 
potenciális Bécs-Pozsony-Győr eurégió fontos alrendszerét képeznék (MTA RKK NYUTI 
2001). 

Történelmi áttekintésünkre visszautalva, és jelen esetben kiemelve a társadalmi-
gazdasági, valamint az infrastrukturális hálózatok közös fejlesztésének, koordinációjának 
jelentőségét megjegyezzük, hogy Sopron csak akkor tud igazán versenyképesen 
bekapcsolódni ebbe a jelentős fejlődési potenciált mutató városhálózatba, akkor tudja korábbi 
regionális ellátó funkcióit érvényesíteni, kiteljesíteni, ha elérhetősége javul, árnyékhelyzete 
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oldódik.56 Ráadásul Sopron elérhetőségének javítása a régió északi csücskének túlzott tranzit 
jellegét és a már többször hivatkozott alagút-hatást is csökkentené, elősegítve ezáltal a 
regionális kohéziót, vagy legalábbis támogatva a térbeli diverzifikációt, sokszínűséget. 
Sopron és Szombathely kapcsolatrendszerében érdekesség például, hogy a határvonal és a 
kedvezőtlen magyar úthálózat, útviszonyok miatt nem ritkán gyorsabban lehet Ausztrián 
keresztül megtenni a két város közötti utat. Szintén a közlekedési hálózat és a városok 
felértékelődése közötti viszonyt erősítheti az észak-déli vasútvonal tervezete a semmeringi 
alagút alternatívájaként. Annál is inkább, mivel az észak-déli közlekedési folyosók 
kialakítása, fejlesztése az osztrák oldal centrumtérségeket összekapcsoló hálózatépítési 
törekvéseivel is találkozik. Alsó-Ausztria, Bécs, Burgenland és Kelet-Stájerország a 
Planungsgemeinschaft Ost (Keleti Tervezési Társulás) keretében például közös álláspontban 
szorgalmazták a Bécs-Graz vasútvonal Magyarországon (Szombathely) keresztül történő 
vonalvezetését (46. ábra). A magyar féllel egyetértésben kidolgozott tervek olcsóbb és 
területfejlesztési szempontból lényegesen előnyösebb (burgenlandi periféria bekapcsolása, 
ingázók) megoldást kínálnak, mint a semmeringi bázisalagút. A szabadságpárti közlekedési 
miniszter ugyanakkor a nemzeti érdekek sérelmét emlegette a tervekkel kapcsolatban, magyar 
részről pedig a sugárirányú, fővárosközpontú közlekedéstervezés „elárulásáról" beszélhetünk. 

A városrégió modell mellett létezett az eurorégiós elképzelésnek egy nagyrégiós 
változata is. Ez a tartományi, megyei modell középszintű területi egységek együttműködésére 
épített volna. Bécs, mint főváros, Burgenland, Alsó-Ausztria tartományok, Győr-Moson-
Sopron, Vas, Veszprém, Zala megyék és nagyvárosaik, valamint a korábbi Nyugat-Szlovákia 
területét foglalta volna magába ez az eurorégió. Ez a változat is jelentős, sokszínű gazdasági 
potenciált képviselne, „Kelet-Közép-Európa fejlődési motorjaként funkcionálhatna" (MTA 
RKK NYUTI, 1996; Cséfalvay-Landesmann-Matolcsy, 1999). Úgy véljük azonban, hogy a 
nagytérségi eurorégió a kevésbé működőképes túlméretezett kezdeményezések sorát 
gyarapította volna annak ellenére, hogy a Kárpátok és a Duna-Körös-Maros-Tisza 
Eurorégióknál jóval kedvezőbb fejlődési feltételekkel és potenciállal jellemezhető. 
Ugyanakkor például Zala és Alsó-Ausztria tényleges tartalommal bíró, problémák 
megoldására képes együttműködése - ami pedig az eu- és eurorégiós szerveződések lényege -
a távolság és a fejlettségbeni különbségek miatt kétségesnek tűnt, annak ellenére, hogy 
vannak hagyományai a tartomány és a megye közötti együttműködésnek (főleg oktatási és 
ifjúsági együttműködések a „Regionális Partnerség" elnevezésű együttműködési 
megállapodás keretében). 

Előbbiek kapcsán nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy sokak számára Zala 
megye Nyugat-Dunántúli régióbeli tagsága és Phare CBC programbeli részesedése is erősen 
megkérdőjelezhető. Zala megye hivatalból tagja a Balaton Fejlesztési Tanácsnak, és 
hangsúlyozva a megye kétpólusosságát, a Nyugat-Dunántúli Régión és a Nyugat Pannónia 
Eurégión túl tagja a Dél-Dunántúli Régiónak is. Ugyanakkor Zala megye főjegyzője - nem 
vitatva az említett tanácsokban, régiókban való részvétei helyességét - kétségeinek ad hangot, 
amikor megfogalmazza: „Nem feltétlen jelent előnyt a többszörös tagság, a forrásokhoz való 
jutásban a programok finanszírozásában mindegyik esetben szélsők maradunk, de ez a 
földrajzi helyzetünkből adódik" (Szörényiné Kukorelli, 1998, 64.). 

A kapcsolatépítési lázra jellemző, hogy míg Zala részesült a PHARE Területfejlesztési 
Kísérleti Program Alapból a Dél-Dunántúli Régió kedvezményezettsége folytán, a Phare 
CBC programon keresztül és annak további forrásait remélve belobbyzta magát a Nyugat 
Pannónia Eurégióba is: 

56 Bár Sopron ellátó centrum szerepét történelmi és gazdasági okokból sem kérdőjelezik meg nyíltan, Kismarton 
tartományi székhely funkciója folytán hatáskörökre, intézményekre, befolyásra tett szert, amitő!_nem szívesen 
válik meg. Ezért a két város összefüggésben érvényesül bizonyos határon átnyúló konkurencia, ellentétben 
például Szombathely pozíciójával. 
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46. ábra A Nyugat Pannónia Eurégió infrastruktúrafejlesztési tervei 

EuRegio Secretatiat Burgenland, 2001 
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„ZALA MEGYE KIEMELTEN LEGHATÁROZOTTABB TÖREKVÉSE az ismert és 
folyamatosan működtetett rendszerkapcsolatain felül: MINT A NYUGAT-DUNÁNTÚLI - 3 
megyés - RÉGIÓ TAGJA BELETARTOZNI AZ 1998 évben Burgenland-, Győr-Moson-
Sopron és Vas megyék által létrehozott EURORÉGIÓS SZÖVETSÉGBE, s ezzel részévé 
válni Magyarország első, határon átnyúló, új, EURORÉGIÓ-jának és használni a 
felzárkóztatást elősegítő területfejlesztési komplex támogatási eszközöket, előnyöket." 
(Pylon, 1998) 

Korábban utaltunk rá (4.1.3 fejezet), hogy a kapcsolati opportunizmus, az "azzal 
társulok, akivel pénzhez juthatok" típusú magatartás Nyugat-Európában sem példa nélküli, a 
„vadregionalizmus" jelensége hazánkban a területfejlesztési források szűkössége miatt 
érthetőbb, gátolja ugyanakkor a regionális identitás kialakulását, és rontja a megyék közötti 
légkört. 

Az MTA RKK Nyugat-Dunántúli Tudományos Intézetében készült 1996-os területi 
identitást vizsgáló felmérés tanúsága szerint a válaszoló Zala megyei polgármesterek egyike 
sem definiálta települését, de még a megyét sem az Északnyugat-Dunántúl névvel fémjelzett 
régióba. A Nyugat-Dunántúli Régió kapcsán a Zala megyei válaszok között találtak 
olyanokat, amelyek teljes mértékben különböztek a többi megyék véleményétől. Ezek az 
álláspontok azon önkormányzatok véleményét tükrözik, amelyek Zala megye déli részén 
találhatók. Megfogalmaznak olyan esetleges megyecsoportokat Nyugat-Dunántúlként, mint 
Zala, Vas és Somogy, vagy mint Zala, Somogy, Baranya (Szörényiné Kukorelli, 1998). Tény, 
hogy például Nagykanizsa és régiója szorosan kötődik a dél-dunántúli régióhoz, így a 
legutóbbi CBC programban viszonylag mérsékelt szerepet játszott. Zala megye - lévén, hogy 
nem határos Ausztriával - a Phare CBC forrásoknak csupán 20%-át kapta, de igazából nem ez 
volt az oka, hogy nem tudott hatékonyabban bekapcsolódni az együttműködésekbe. Zala és 
Győr-Moson-Sopron megye viszonylatában jóformán szinte semmilyen térségi együttélésről 
nem adhatunk számot (Rechnitzer, 1999). A kritikák ellenére, az adottságokat elfogadva a 
potenciális lehetőségek kihasználásán fáradozik a régió menedzsmentje. Az ambiciózus 
tervek szerint a horvát kapcsolatok várható erősítése révén Nagykanizsa az integrált határ 
menti régió déli kapujának szerepét fogja betölteni (Balogh-Győrffy-Wachter, 2000). 
Egyértelmű azonban, hogy ez a térség csak akkor tölthet be kapu szerepet a régió 
vonatkozásában, ha nem csupán a Balatonra és fővárosra nyitott a nemzetközi közlekedési 
folyosók révén. Ez az infrastrukturális fejlesztések forrásigénye és a meglévő tervek 
sugárirányú bebetonozottsága miatt a társadalmi, gazdasági „puha" infrastruktúra, az 
intézmények hálózati integrációja révén ösztönözhető első lépcsőben. A régió déli része csak 
így kezdheti meg a felzárkózást, hogy „teljes jogú" tagja legyen a „kapu régiónak". Ez 
egyébként nézetünk szerint Pécs erőltetett M6-os fejlesztésére is vonatkozik. Egy Kaposvárt, 
Dombóvári, tolnai belső perifériákat, valamint a Balaton dél-keleti csücskét felfűző 
útfejlesztés, átgondolt együttműködésre és ésszerű funkciómegosztásra alapozott 
fejlesztéspolitikával kiegészítve mind Kaposvárnak és Pécsnek, mind a régiónak nagyobb 
hozzáadott értéket jelentett volna hosszú távon, mint a két megyeszékhely egymást 
ledurungoló „fővárosvaksága". Sajnos ma Magyarországon még kevés a realitása a városi 
együttműködésekben gondolkodó (a hálózat szót itt már nem is igen merjük használni) 
területfejlesztésnek (nem csupán a városfejlesztés háttérbe szorulása miatt, de azzal szoros 
összefüggésben). A pénzszűke miatt a szolgai lobbyzás a központi forrásokért politikai 
ciklustól függetlenül érthető, de semmiképpen nem ösztönzendő korlátlanul, és főleg nem 
szomszédvárak ellenében. Ugyan a lobby több nyugat-európai ország gazdaságpolitikai 
kultúrájának integráns része, azonban úgy érezzük - csakúgy, mint a privatizáció, a 
kereskedelmi liberalizáció és piacnyitás terén - itt is túl gyorsan és kevés kritikával 
tanulunk... Mielőtt azonban a német, de legfőképpen holland példákra visszagondolva 
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elhamarkodott következtetéseket vonnánk le, felhívjuk a figyelmet arra, hogy az évtizedes 
hagyományokkal rendelkező hollandiai konszenzusos politizálás és az önkormányzatok 
általában vett társulási kedve ellenére a városokat - amelyek sokszor bizony épp a történelmi 
és politikai hagyományok miatt igen nehezen találnak egymásra maguktól - felsőbb 
ösztönzés, pénzekkel megtámogatott országos fejlesztési és rendezési tervek hozzák össze 
(Hengelo-Enschede, Arnhem-Nijmegen, német oldalon Münster-Osnabrück). 

Nyugati példánkhoz hasonlóan az osztrák-magyar határ két oldala is hasonlóságot 
mutat az észak-déli megosztottságban, hisz Burgenland déli része hagyományosan Graz felé 
gravitál (nem volt teljesen megalapozatlan a történelmi áttekintés során bemutatott német 
közigazgatási reform). Ugyanakkor Szombathely határon átnyúló központi funkciói minden 
érintett és érdekelt számára vitathatatlanok, a város a burgenlandiak számára is egyértelműen 
elismert, jelentős ellátó centrum. Ezt a szerepkört Vas megye területfejlesztési programjában 
erősíteni kívánja, és hangsúlyozza a megye Bécs-Pozsony-Győr régió melletti kiegészítő 
szerepét (MTA RKK-Reginnov, 2000). Mind a megyei, mind a regionális program kiemeli a 
„mediterrán 'sunbelt övezethez' kapcsolódó fejlődési irány", a „stájer-észak olasz növekedési 
övezetre való ráfüződés" jelentőségét, bár nem igazán látjuk, hogy a megye szempontjából 
mitől és hogyan „földrajzi optimum az észak-adriai nagyrégió" (MTA RKK NYUTI - LRDP, 
2001). A Jövő Régió nevű, főként stájer kezdeményezésből is láthattuk, hogy ez a szándék 
nem egyoldalú, ráadásul egy tartományi képviselő a Nyugat Pannónia Eurégió stájerországi 
kiterjesztését is felvetette (Majcen, 2001). Mások a Graz által kezdeményezett határon átnyúló 
városhálózati kooperáció fontosságát (Puchinger-Zuckersatter-Semela, 2001) és a Vas 
megyei vállalkozások potenciális beszállítói szerepkörét hangsúlyozzák (Huber-Palme, 
2000). Probléma ugyanakkor, hogy Vas megye fejlesztési programja rendkívül mostohán 
bánik a határ menti és nemzetközi együttműködés témakörével. A stratégiai program 
„abszolút prioritásként" szerepelteti „a határon átnyúló együttműködések...kiszélesítését", a 
célkitűzésekben foglaltak megvalósítása azonban az operatív programok kifejtésénél nem kap 
kellő hangsúlyt, ami kérdésessé teszi a megye jövőképének mottójaként szereplő „Vas megye: 
a nyitott kapu" kijelentés komolyságát. 

A korábban - általánosságban és a holland-német határ kapcsán konkrétan is - érintett 
városhálózatokban gondolkodó területfejlesztés, területi tervezés már Ausztriában is 
hangsúlyos, és az osztrák centrumtérségek hálózatba építésének elsődlegességén túl a határon 
átnyúló városhálózatok kialakítása is fontos prioritás mindkét már említett térségben (Bécs, 
Graz). A hálózatelméletet a gazdasági szférában már igyekeznek alkalmazni, ám hazánkban a 
közszféra szereplői (főként a települések, városok képviselői) nehezen látnak ki 
rendszerváltáskor megszerzett önállóságuk mámorából (vagy épp meggyengült pozícióikat 
féltik, mint a megyék).57 

57 Nem feltétlenül értünk egyet azzal, hogy a túlhangsúlyos és rövidlátó intézményi autonómia vádját 
(Miszlivetz, 2001) egyetemekre, főiskolákra, kamarákra is kiterjesszük, főként határon átnyúló jelleggel. Számos 
olyan kezdeményezést ismerünk Magyarországon, ahol az imént felsorolt intézmények igyekeztek tartalommal 
megtölteni, felerősíteni a gyermekbetegségekkel küszködő eurorégiók együttműködését (Kárpátok Eurorégió, 
Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió, Duna-Dráva-Száva Eurorégió). 
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Zalai ambíciók. 1998 
(Részletek Zala megye területfejlesztési középtávú stratégiai és rövid távú operatív programjából - a 

kiemelések eredetiek) 

Külső rendszerkapcsolati adottságok, értékek 

Országos szinten 

Zala megye földrajzi és gazdaságföldrajzi kedvező adottságai révén az elmúlt félévszázados 
"bezártságának" kompenzálásaként egy a hagyományos ütemhez képest felgyorsítoítabb kapcsolati rendszer 
(gazdasági-társadalmi, műszaki infrastrukturális és kereskedelmi) kiépítését várja és igényli az országos 
szinten számításba vett ágazati fejlesztések közül, így elsősorban a közlekedés és szállítás - közúton, 
vasúton, légi úton - és az energiahordozói - villamosenergia, földgáz - tranzitálás európai szintű 
feltételeinek megteremtését Horvátország és Szlovénia között közvetlenül, majd közvetve Ausztria és 
Szlovákián át nyugati és északi irányokba, továbbá az országot átszelve kelet- és déli irányba. Ebbe 
beletartoznak a határment! - az országos szinthez képest is - elmaradott, az európai normákhoz képest 
többszörösen hátrányos helyzetű területek felzárkóztatási, vállalkozásfejlesztési igényei is. Bázis és közvetítő 
szerepet vállalhat a megye a jövőben a szellemi erőforrás-fejlesztésben is; a nemzetközi szintű oktatásban, a 
kultúra terjesztésében, az idegenforgalomban, a nemzetközi kereskedelemben, a globális 
környezetvédelemben, a határmenti szlovén-magyar, horvát-magyar együttműködések fejlesztésében. 

Nemzetközi és regionális szinten 

Zala megye, mint az ország tizenkilenc megyéjének egyike, területfejlesztési céllal kötött szövetkezése 
révén része, ill. tagja: 
• egyrészt a három nyugati határmenti megyéből - azaz Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyékből -

összetevődő, az OTK-ban tervezési-statisztikai körzetként megnevezett Nyugat-Dunántúli Régiónak, 
amelytől a hagyományos és gyümölcsöző kapcsolódásokon felül azt várja, hogy az Európai Unió 
regionális felzárkóztatási programjának kitüntetett határmenti akcióterületébe tartozva, mint 
"Program-régió" fejlődése felgyorsuljon, a szomszédos ausztriai határmenti régió szintjére emelkedjék 
közép távon, saját erőforrásainak intenzívebb aktivizálásával és az igénybe vehető támogatások 
segítségével, és közvetítője legyen a nyugatról a szomszédos megyék és az ország belseje felé irányuló 
vállalkozásoknak, szállítási, szervezési rendszereknek és szolgáltatásoknak, 

e másrészt tagja a Dél-Dunántúli Régiónak (Baranya-Tolna-Somogy megyékkel közösen (lásd a lenti 
ábrát) közös gazdasági, közlekedési és egyéb infrastrukturális majd oktatási és kereskedelmi, fejlesztési, 
környezetvédelmi közös programok megvalósítása érdekében. 

Zala megye az előzőek értelmében tagja: 
• a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnak, 

a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnak, továbbá tagja: 
• a Balaton Fejlesztési Tanácsnak, 

a Szlovén-Magyar Határmenti Regionális Tanácsnak Vas megyével közösen, 
• az Alpok-Adria Munkaközösségnek, 
. közvetve az Osztrák-Magyar Határmenti Regionális Tanácsnak (INTERREGII.) Győr-Moson-Sopron és 

Vas megye révén, 

® közvetve a Dunamenti Tartományok Munkaközösségének (Győr-Moson-Sopron megye révén) 

A megyei területfejlesztés alapelvei között 
A megye az ország elfogadott, önálló regionális területfejlesztési egysége, egyúttal alkalmas egység 

az Európai Unió területi tagozódásában, nem zárva ki azt a szabadságát, hogy területfejlesztési vagy bármely 
más fejlesztési céljai érdekében ne szövetkezzék régióba tömörülve a szomszédos megyékkel (EU-NUTS2 
egységbe) és a szomszédos országok, határmenti- vagy egyéb régióival, tartományaival, ill. egyéb európai 
munkaközösségekkel, ún. "nyitott" területfejlesztési politikát követve. 
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47.ábra A Hármashatár-menti Közép-Európai Régió, Közép-Délnyugat Európai Nagyrégió 
prognosztizált fejlesztési területe közép-, hosszú és nagy távra 

Forrás: PYLON, 1998. 
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Ami nem működik itthon, az működhet határon átnyúló jelleggel Rechnitzer odáig 
megy, hogy a megyei és városi érdekek mentén északon és délen potenciálisan kialakuló 
funkcionális eurorégiók megoszthatják a térség belső kohézióját (Rechnitzer, 1999). Amíg 
azonban a határon átnyúló együttműködést illető orientációt nem az évszázadokon át kialakult 
reálgazdasági racionalitás és ennek térbeli vetülete, hanem a Nyugat-Dunántúli régión 
keresztül csatornázott Phare CBC (vagy jövőbeni lnterreg) pénzek határozzák meg, addig 
ezek az eurorégiók, vagy helyesebben városhálózatok csak lehetőségek maradnak. Ha más 
nem is, egy „regionális akarat" ugyanis biztosan működik Európa-szerte az eurorégiók 
szervezése kapcsán: a pénzforrások lehetősége. 

A Nyugat-Dunántúli Régió területfejlesztési programjában a jövőképet befolyásoló 
földrajzi kulcstényezők között, az adottságok (a határ menti fekvés és az említett két 
nagytérségi orientáció) mellett egy lehetőség is szerepel: a két növekedési térség 
összekapcsolásának lehetősége (az észak-déli közlekedési-gazdasági tengely által) (MTA 
RKK NYUTI—LRDP, 2001). Ugyan ma már közhelyszámba megy, hogy önmagában egy 
közlekedési folyosó kohéziós erejét, területfejlesztési szerepét sem javasolt túlértékelni, mégis 
az említett lehetőség kihasználása valóban kulcsfontosságú lehet abban a tekintetben, hogy a 
régió gazdasági értelemben valamiféle egységet képezzen. 

A Nyugat-Dunántúli Régió a forrásallokáció és az infrastruktúrafejlesztés hangsúlyos 
kohéziós tényezői mellett magyar viszonyok között kiemelkedően offenzív stratégiával 
ösztönzi a régióformálódást, és természetesen nem kívánja elvesztegetni az említett 
hálózatokhoz való csatlakozás esélyét. „Nyitott együttműködési hálózatok erősödő 
szöveteként" mutatja be önmagát, és a régió valóban egyre aktívabbnak, mutatkozik a 
stratégiai hálózatépítésben. Ez a tevékenység a kultúrától kezdve a gazdaságon keresztül az 
infrastruktúráig terjed mind kis, mind nagyobb léptékben. Utóbbira jó példa a tervezett észak-
déli vasútvonal Bécs és Graz között. Itt igen jelentős közös lobbyerőket sikerült mozgósítani 
az olcsóbb és területfejlesztési szempontból előnyösebb projektjavaslat támogatása érdekében. 
Természetesen a tervezett, a határ két oldalán cikk-cakkban vezetett nyomvonal 
(összehasonlítva az Alpok alá tervezett Semmering alagúttal) kiemelkedő jelentőségű a fontos 
közlekedési folyosók árnyékában lévő határrégió számára. A régióban zajló hálózatépítési 
törekvések azonban pozitív és negatív mellékhatásokkal is járhatnak. Pozitívum például, hogy 
az EREG kezdeményezés révén Győr város és a környező kistérségi társulások között 
kialakult egy párbeszéd-fórum, ugyanakkor a Nyugat Pannónia Eurégió miatt új 
feszültségpontok jöttek létre a régió megyéi, valamint a megyék és maga a régió között, talán 
éppen azért, mert nem mindegy, hogy kinek sikerül kimozdítania az Eurégiót a „tecchalotti" 
állapotból. Az osztrák-magyar együttműködés a kelet-európai viszonyok kőzött 
meglehetősen hosszú múltra tekint vissza és meglapozott volt, ezért is érthetetlen kissé az 
Eurégió megalakulása utáni passzivitás. Sajnos azt kell mondanunk, hogy ebben a tekintetben 
az osztrák-magyar határ eurorégiója azonosságot mutat más kelet-európai társaival, azzal 
súlyosbítva (vagy enyhítve - nézőpont kérdése) a helyzetet, hogy még a közvélemény előtti 
megjelenésre, megjelenítésre sem fordítottak figyelmet, szemben például a német-lengyel 
eurorégiókkal (4.1.1 fejezet). így nem meglepő az Eurégió alacsony ismertsége az osztrák 
lakosság körében (48. ábra). 
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48. ábra Hallott már az Eurégióról? 

Forrás: EuRegio Sekretariat Burgenland, 2001 

Ugyan más határszakaszok eurorégióival kapcsolatban meglehetősen sok kritikát 
fogalmaztak, és fogalmaztunk meg főként a túl korai hierarchikus intézményesülés miatt, itt 
nem annyira a gyökerekkel, az alapvető kapcsolat és érdekhálózatok hiányával van a 
probléma, hanem a továbblépés irányával és minőségével. „Csupán a Határ menti Regionális 
Tanácsot keresztelték át a felek a divatosabb, jobban hangzó eurégióvá, a korábbi 
szervezetnek az összes elemét megtartották", új tartalmat nem adtak az együttműködésnek, 
megfelelő hatáskör és feladat kijelölés nem történt meg (Rechnitzer, 1999, 109.). Rechnitzer 
kritikával illeti a jogi személyiség nélküli magánjogi formát, mint ami nem biztosít 
hatásköröket, döntési jogosítványokat, azonban meg kell jegyeznünk, hogy az első 
továbblépési lehetőség az egyik ország magánjoga szerinti jogi személyiség ugyan 
megalapozottabbá teszi az együttműködést, de a hatáskörök tekintetében nem jelent 
előrelépést, sőt - mint azt a holland-német példákon láthattuk - a közjogi státusz sem 
feltétlenül, ellentétben az alulról jövő lobbyzással és a felülről mutatkozó decentralizációs 
készséggel. Az viszont már ebből is látszik, hogy azért a „keleti végeken" elég messze 
vagyunk még az olyan kérdésektől, mint közjavak, szolgáltatások határon átnyúló hatékony 
biztosítása demokratikus, elszámoltatható keretek között. 

Győrffy „politikai zárványnak", egy korábbi állapotot rögzítő, standard séma szerint 
szerveződő intézményformának tekinti az eurorégiót a közös (dinamikus) gazdasági térben, 
amin nem tud igazán „keresztül törni a tartalom". Míg a Nyugat Pannónia Eurégió egyelőre a 
politikai pehelysúlyban küzd a 'bennmaradásért', addig a Bécs-Pozsony-Győr városhálózatra 
(és bővített változataira) épülő potenciális funkcionális eurorégió a politikai 'tehetetlenségi 
erő' lehúzó hatása miatt nem valósulhatott meg. 

A felismert hiányosságok és a megfogadott kritikák nyomán a Nyugat Pannónia Eurégió 
2015-ig terjedő jövőképében több intézményi vonatkozás is fellelhető. Egyrészt hangsúlyos az 
Eurégió keret jellege, ugyanakkor fontos, hogy a szándékok szerint ez nem korlátozó sem 
területileg, sem tartalmilag, tehát a tevékenységi skála túlmutat az Eurégió tartalmi határain, 
jogosítványain mind a nemzeti/szövetségi és az európai szintek felé, mind az üzleti szféra 
irányában (Nyugat-Dunántúli Regionális Ügynökség, 2001). A nyitott határon átnyúló 
együttműködések melletti elkötelezettség több helyen is kifejezésre jut: „Nyugat-Dunántúl a 
nyitott együttműködési hálózatok szövete ... ahol a határon átnyúló együttműködés 
kulcskérdés, és nem csupán hab a tortán, vagy könnyed regionális paradiplomácia" (Győrffy, 
2001 32, 33.). Nyugat-európai tapasztalataink fényében - ahol az eurorégiók tevékenységét 
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némely szakértők egyfajta regionális külpolitikának tekintik (4.3.2 fejezet) - ez meglehetősen 
ambiciózus megállapítás. 

Rendkívül fontos felismert eszmei érték a régióban az a tény, hogy itt „tört meg a 
kettéhasított Európa átka". A nyitott intézményi együttműködések sikerét elősegítheti egy 
tudatos jól felépített kampány, ami „lefújja a port" arról a tényről, hogy itt bomlott meg 
először a vasfüggöny. Itt nem a más EU külső határoknál is ismert és sokat kritizált brosúra és 
papírtigris gyártásról lenne szó. Sajnos azonban az eurégiós dokumentum az Enschedétől, 
Aachenen, Baselen keresztül Triesztig ismert hagyományos és meglehetősen unalmas 
jövőképpel nem számol le, amely az eddig periférikus határrégiókat egytől egyig Európa 
közepébe képzeli el. 

Ugyan közös jövőkép, közös Interreg - Phare CBC programozási dokumentum, közös 
közlekedésfejlesztési stratégia már vannak, egy közösen kiérlelt, átfogó fejlesztési stratégia 
még nem született, ami pedig rendkívül fontos (mint azt a holland-német EUREGIO esetében 
láthattuk), és nem feleltethető meg a két határ menti régió fejlesztési stratégiájának egyszerű 
egymás mellé rakásával. Münsterland és az EUREGIO példája mutatta: már a 
helyzetértékelés, a pozicionálás is más egy eredendően transznacionális és egy nemzeti 
keretek között értelmezett fejlesztési koncepció, program esetében. Persze nem lehetnek 
illúzióink: az EUREGIO ,jövő régió" szerepe nehezen hozható be, főleg ha vitathatatlan 
úttörő jellege mellett azt is tudjuk, hogy korábbi vezető tisztségviselője, Jens Gabbe, ma a 
szintén Gronauban található Európai Határrégiók Szövetségének agilis vezetője. 

A következő lépés ennek ellenére egy olyan közös átfogó fejlesztési koncepció lehetne, 
amely az eddigi kezdeményezéseket, programokat az uniós csatlakozás utáni közös, de nyitott 
térben integrálná. Ezáltal közelebb kerülhetnénk a mai haladóbb fejlesztési programokban 
tervezési keretekként hivatkozott ESDP elveihez, bár látnunk kell, hogy nem maga a terv és 
annak tartalma a lényeg, hanem a tervezés partnerségre alapozott folyamata. Ez ugyanis, ha 
optimálisan működne - ami azért transznacionális közegben sokszor naiv elvárás - már maga 
alakítaná a részvevők értékrendszerét, várakozásait, és a terv nyugodtabban kerülhetne - a 
mai gyakorlat szerint - a fiókba. 

Esettanulmányunk összefoglalásaként megállapíthatjuk, hogy a határon átnyúló 
együttműködés nem csupán az Unió belső, hanem külső határainál is segítette a regionális 
identitások erősödését, és így bizonyos tekintetben ösztönözte a szubszidiaritás elvének 
érvényesülését. Ezt támasztják alá Szörényiné Kukorelli Irén Nyugat-Dunántúli Régióval 
kapcsolatos vizsgálatai is (Szörényiné Kukorelli, 1996, 1998). A Phare CBC program révén a 
térségbe áramló források egyfajta kohéziós tényezőt jelentenek, erősítve a régió identitását (ez 
persze nem jelent automatikus és zökkenőmentes folyamatokat, hisz a források elosztása 
kapcsán - projektkiválasztáskor - gyakran parázs viták alakulnak ki a regionális 
tanácsüléseken a megyék kőzött). Kissé sarkítva úgy is fogalmazhatnánk, hogy „ez a régió 
nem jött volna létre, ha nincs a Phare CBC program", legalábbis ebben a formában 
valószínűleg nem. 

„...a program nem kis részben ludas abban, hogy ez a három megye formált közős 
területfejlesztési régiót, amely Európában egyedülálló (!) abból a szempontból, hogy négy 
külső országgal határos, nyitottságra ítélt régió" (Balogh-Győrffy-Wachter, 2000, 3.). 

Blatter és Clement (2.4 fejezet) modelljének megfelelően, tehát itt a felülről irányított 
regionalizáció áll a határon átnyúló együttműködések hátterében, és uniós pénzeken túl -
kevés kivételtől eltekintve - még nem igazán kapott szerepet kinyilvánítottan a közös érdek és 
ennek hatékonyságnövekedést célzó motivációja. 

Egy fordított megközelítésben - a korábban már részletezett észak-déli megosztottság 
miatt - ennek éppen a régió az egyik oka, hisz nem növeli, hanem lényegében csökkenti az 
együttműködési potenciált. „A megosztottság tartósan fennmarad a magyar határ menti 
megyék között, hiszen a közős célok látszólagosak, egységes érdekek mögött egy-egy megye 
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fejlesztése áll. Mindezek nem motiválják a Burgenlanddal szembeni egységes fellépést, sőt 
lehetőséget adnak a magyar partnerek megosztására." (Rechnitzer, 1999, 114.). Az észak-déli 
megosztottság és a 'régi-új' funkcionális határon átnyúló együttműködések lényegében ellene 
szólnak a Burgenlanddal valós régió alapokra helyezett eurorégiós együttműködésnek (lásd 
6.3 fejezet), annak ellenére, hogy a változtatás az egyszerűbb, a megyéket megkerülő, valóban 
régiós szintű egyeztetést ösztönzi. Ugyanakkor egy ténylegesen egységes magyar régió nem 
igazán érdeke Burgenlandnak, hisz a még mindig fennmaradó hatásköri és financiális 
aszimmetria már nem feltétlenül ellensúlyozná a gazdaságilag és méretben is erős, egységesen 
fellépő Nyugat-Dunántúlt. A határon átnyúló együttműködés tehát hasznos a régióépítés 
szempontjából, ugyanakkor ez fordítva - jelen esetben - kényszeredett és a hatékonyság 
ellenében hat. Ezt a helyzetet valóban csak egy nyitott hálózatokban gondolkodó 
menedzsment szemlélet oldhatja fel. 

A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség vezetője úgy látja (2001), hogy 
nem törhetünk ki az eurorégiók másolt és merev, holland kaloda modelljéből, valamint az 
uniós programok bürokratikus kötöttségeiből, amennyiben a központi kormányzatok nem 
hajlandók a határon átnyúló együttműködést az lnterreg és Phare CBC pénzekhez való 
hozzájáruláson túl támogatni és a határon átnyúló együttműködéseket külpolitika helyett 
regionális politikának tekinteni.58 

Szakértők egy másik csoportja arra hívja fel a figyelmet, hogy ha túlzott hangsúly 
helyeződik az eurorégiókra és regionális koordinációs szerepükre, az éppenséggel gátolhatja 
is a regionális szintű intézményi kapacitások megerősödését (RBI-DIW, 1998; Pálné Kovács 
Ilona egy pécsi szemináriumon a Kárpátok Eurorégió kapcsán). Az esettanulmányok szereplői 
persze nem győzték hangsúlyozni, hogy nem új kormányzati szintről (tehát több bürokráciáról 
és a nemzetállam szuverenitásának csorbulásáról) van szó. 

Egy osztrák szakember is inkább puha tényezőnek tekinti eurégiókat és a hálózatokat, és 
úgy látja, szerepük inkább az lehet, hogy a lakosság uniós bővítéssel kapcsolatban bizonytalan 
50%-át „a mi oldalunkra állítsák". Itt tehát ismét találkozunk az eurorégiók promóciós, 
szimbolikus szerepével (lásd még negyedik fejezet). 

A funkcionális kapcsolatok területén az osztrák-magyar határtérségben mind a 
gazdasági dinamikát tekintve, mind a történelmi hagyományok alapján van esély határon 
átnyúló agglomeratív tényezők érvényesülésére. Már nem csupán a pusztán fejlettségi 
különbségekből adódó arbitrázsjellegű kapcsolatok dominálnak, hanem egyre nagyobb az 
esélye komparatív előnyökre alapozott versenyképes hálózatok kialakulásának. Egy magasabb 
fejlettségi lépcsőfokot és térgazdasági kategóriát jelölnek a klaszterek (például autóipar, 
faipar), amelyek azonban jelentőségüknél és területi léptéküknél fogva kívül esnek 
vizsgálatunk elméleti és földrajzi határain, annak ellenére, hogy véleményünk szerint 
potenciális kapcsolatot teremtenek a globális és a helyi gazdasági hálózatok között. 

Az elméleti bevezetőnkben bemutatott modell (Blatter-Clement) tükrében azt 
mondhatjuk, hogy az osztrák-magyar határ mentén a határon átnyúló együttműködések 
érdekekre, összefüggésekre alapozott funkcionális, valamint intézményi rutinokba ágyazott 
centrum-periféria motivációi is érvényesülnek. A belső hálózatépítésre alapozott, elsősorban 
régiókohéziót és a centrumokkal szembeni pozíciót erősítő intézményes irányzat ugyanakkor 
látszólag erősebb volt a kilencvenes években. A legfiatalabb osztrák tartomány, Burgenland 
„Vadkeletről" átvitt értelemben Közép-Európába került, „Ostregionból" az osztrák 
centrumtérségekhez szervesen kötődő és Magyarország dinamikus perifériájára csatlakozó 
régióvá alakult. A történelem adta lehetőségen túl a tartományi és az uniós politika erősen 

58 Nem valószínű, hogy széieskörü konszenzus alakult volna ki a felvetéssel kapcsolatban. A 
Külügyminisztérium Regionális Együttműködési Főosztálya költségvetési támogatást javasolt az eurorégiók 
számára, de a javaslat végül lekerült a napirendről. Miután egy megyei hivatalnak megtudta ezt, hirtelen 
lekerültek a napirendről a megye eurorégiós tervei. 
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támogatta a belső kohézió kialakítását, de a települési és az infrastrukturális rendszer a 
háttérben északon és délen is a tartományon kívüli funkcionális kapcsolatokat erősíti. 

Ugyanez a magyar oldalon is megfigyelhető, hasonlóan uniós ösztönzéssel, ami a 
magyar viszonylatban kiemelkedő dinamika mellett a megkésett regionalizáció 
előhírnökeként már 1995-től kohéziós tényezővé tette az európai forrásokat. Ugyanakkor a 
Nyugat-Dunántúli Régió is megpróbálja kihasználni a kedvező elhelyezkedésben rejlő 
lehetőségeket, amellett, hogy igyekszik elkerülni a folyosó-, vagy alagúthatások 
érvényesülését. Ez szintén északon és délen jelent funkcionális, kétirányú - határon átnyúló és 
centrum - irányultságot. 

Eire a párhuzamos régióépítési folyamatra került, telepedett rá az Eurégió felépítménye, 
ami nem tudta katalizálni a kelet-európai viszonyok között nagy hagyományokra 
visszatekintő intézményes és gazdasági együttműködési alapokat. A határon átnyúló 
partnerkeresés tehát mindkét oldalon a centrumokkal szembeni regionális autonómia 
növelésének eszköze, amit legfőképpen a hierarchikus rendben a régiókba csepegtetett, uniós 
források ösztönöztek, amelyek sokszor igen csekély határon átnyúló hatást felmutató 
projektekbe áramlottak. 

Egyrészt kérdés, hogy a jelentős potenciállal rendelkező funkcionális kapcsolatokat 
érdemes-e az uniós források reményében az eurorégiós hierarchiába kényszeríteni, másrészt, 
hogy szilárdabb, tartósabb intézményi keretek nélkül mennyire lesznek életképesek ezek a 
funkcionális hálózatok. Láthattuk a holland és német példákat, hogy az eurorégiókhoz 
hasonlóan illúzió az alulról építkező városhálózatok modellje. 

A térségi irányultságú határon átnyúló együttműködéseket ugyanakkor sokkal kevésbé 
lehet „leírni" ebben a határtérségben, mint máshol, hisz a történelmi Pannónia nemcsak 
agglomeratív funkcionális szálakat, hanem mélyebb kulturális és személyes kapcsolatokat, 
valamint egyfajta közösségérzetet is rejt. Ez mondatja velünk azt, hogy bár később indult 
nyugati társainál, az osztrák-magyar határtérség valóban potenciális hálózati tér, és ha a 
területi szereplők kapcsolatrendszere menedzselhető szinten marad, vagy sikerül ott tartani, 
akkor ez a potenciál valóban zászlóshajóvá emelheti a térséget (a modell szót szándékosan 
nem használjuk). 

Kitekintés 

A Regionális Kutatások Központjával együttműködésben kidolgozott OECD 
területpolitikai ajánlások többek között felhívják a figyelmet a vertikális és horizontális 
partnerség kialakulásának fontosságára, és a határon átnyúló együttműködések hangsúlyainak 
áthelyezésére (OECD területi vizsgálatok, 2001). Horváth Gyula a határok nemzetgazdasági 
térformáló funkciójáról írva úgy véli az EU-csatlakozást követően a déli, keleti és az északi 
határok felértékelődnek, és a Kárpát-medencei interregionális együttműködés piacbővítő 
tényező lehet (Horváth, 2000, 83.). Ha tehát azt halljuk, hogy a keleti határszél Magyarország 
„Burgenlandjává" válhat, akkor vajon tudjuk-e, hogy igazából mit is várunk, mire az 
optimizmus. Burgenland központhiányos, Bécs és Graz vonzáskörzeteinek pereme, a 
vasfüggöny leomlásáig osztrák területfejlesztési címke, fogalom: Ostgrenze - keleti határszél, 
a perifériák perifériája. Láthatjuk azonban, hogy egy ilyen múlt és a sok szempontból 
kedvezőtlen adottságok ellenére az osztrák nemzetgazdasági dinamika, a keleti nyitás és a 
strukturális alapok pénzei együttesen jelentős fejlődést indukáltak. Mindezek a feltételek 
adottak lesznek Magyarország keleti határszélén is, jelentős funkciókat ellátó központokkal a 
határ mindkét oldalán, számos történelmi - bár éppen ezért néha érzékeny kontextusú -
kapcsolattal Nem kendőzhető el természetesen az a lényeges különbség, hogy a Duna, Bécs 
és Szlovénia helyett, a Tisza, Kárpátalja, és Szerbia jelentik a tágabban értelmezett 
környezetet, nem beszélve a lakosság nagy részének mobilizálhatóság!, kisebb részének 
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„röghöz kötési" problémáival. Ezek a tényezők azonban külső adottságok, kívül esnek a 
régiók regionális politikájának hatókörén (főként a központ szintjén és erőforrásaival 
kezelhetők a nemzeti társadalom- és regionális politikák keretében). 

Az északi, keleti és déli határrégiók, azok nagyvárosai (Miskolc, Debrecen, Szeged, 
Pécs, de esetleg Nyíregyháza, Békéscsaba és Nagykanizsa is) kulcsfontosságú hídfőállások 
lehetnek a „csorbult sarló csapdájából" való kilábalás során, még ha esetleg „gyanús 
szlogenszagot érzünk is". A határ közeli fekvés, a kulturális tőke, egyetemi tudásbázis (az 
első három esetben) záloga lehetnek annak, hogy az interregionális együttműködés beváltsa a 
Kárpát-medencében hozzá fűzött piaci reményeket. A puha telepítési tényezők szerepe 
felértékelődött, és láttuk, az egyetemi és városhálózatok - bemutatott korlátaik ellenére - első 
lépcsőben emberközelbe hozhatják a sokaknak elvontnak ható határon átnyúló 
együttműködéseket, később esetleg jelentősebb kohéziós szerepük is lehet. Az erős vagy 
erősödő vidéki egyetemek, tudásbázis nem csupán az „EU-konformitás" növelését jelentik, 
hanem sokkal inkább egy tágabban értelmezett, Kelet-Európa szempontjából - és ezen belül 
nem csupán magyar érdekeltségek tekintetében - is releváns „Európa-érettségi", 
piacképesség! „bizonyítvány megszerzését". Nem szabad persze elfelejtenünk, hogy az 
említett keleti expanzióban az infrastrukturális hálózatok szerepe is jelentős, hisz ezeken a 
területeken teljes körűen kiépített infrastruktúra még messze nem ubiquitás (mindenhol 
jelenlévő) a telepítési tényezők között. A régióknak, megyéknek, kistérségeknek, helyi 
önkormányzatoknak és a civil szférának azonban nagy felelőssége van abban, hogy a források 
és ötletek hasznosulásának milyen kereteket adnak. Burgenland esetében szilárd regionális 
menedzsment alakult ki, még ha nem is mindig mentes a tartományi politika bénítólag ható 
személyi konfliktusoktól, tartományok közötti adok-kapoktól. Magyar oldalon egy 
ambiciózus és új megoldásokra nyitott friss menedzsmenttel találkozott a burgenlandi csapat. 
A konstelláció még az említett nehézségek és súrlódások ellenére is szerencsésnek mondható. 
Ha modellértékről nem is, tapasztalatcserére érdemes példaértékről beszélhetünk. 
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7 Összegzés 

Határok és hálózatok 

A határok szélesebb értelmű, intézményi definíciója kulcsfontosságú lehet a határokkal 
kapcsolatos mai problémák kezelésében, és a mainstream gazdaságtan differenciálódásában 
A hagyományosan vonalszerű határoknak a vámoknál és a határellenőrzéseknél kevésbé 
látványos, szélesebb és elvontabb hatásai is vannak szabályok, intézményi gyakorlatok, 
kulturális tényezők és tudati beállítottságok, szokások stb. formájában, amelyeknek a 
társadalmi és különösen a gazdasági szereplők viselkedésére kifejtett következményei 
kevésbé tudatosultak, hatásuk azonban érezhető. Ha tehát az elmosódó határok és a 
határtalanság korszaka nem is érkezett még el, a határon átnyúló együttműködések 
kétségtelenül felértékelődtek, 

A határon átnyúló együttműködést a globális gazdasági és politikai környezet hatására 
kialakuló olyan integrált szakamapolitikai együttműködési és probléma-megoldási formának 
tekintettük, amely átlépi a nemzeti jellegű közigazgatási gyakorlatot, és határokon átnyúló 
összefüggéseket és közös érdekeket próbál ki- vagy újraalakítani, tehát nem feltétlenül 
íntegratív célú, nem definitív tényezője az összetartozás érzés, a közös identitás kialakulása 
(ez a határon átnyúló regionalizmus ismérve). 

Még szélesebben értelmezve a határok fogalmát, és nem szűkítve a résztvevők körét, a 
határon átnyúló együttműködést a rendszerorientált gyakorlatból kilépő problémamegoldó, 
érdekérvényesítő, kommunikációs fonnának tekinthetjük. A hálózatok a kialakult szervezeti 
rutintól eltérő, a piac és a hierarchia közötti horizontális felépítésű rugalmas szerveződések, 
amelyek a szereplők bizalmán, közös célorientációján és rendszeres kommunikációján 
alapulnak. A politikai hálózatok egymástól függő köz- és magánszereplők közötti 
együttműködési struktúrák, amelyek azóta terjedtek el az igazgatás területén, hogy megnőtt a 
környezet bizonytalansága, és a szakmapolitikai problémák megoldásához szükséges források 
széles körben oszlanak meg. 

A networking - hálózatépítés, hálózatosodás - fogalma Európa-szerte olyan divatos 
fogalom már, mint a szubszidiaritás vagy a partnerség. A merev keretekkel rendelkező 
együttműködéseknél az egymást kiegészítő forrásokkal jellemezhető laza kapcsolatok 
rugalmasabbak és nagyobb alkalmazkodóképességről tesznek tanúbizonyságot. A 
munkaközösségek és workshopok szerepe jelentős lehet mind a politikai, mind a gazdasági 
hálózatok kezdeményezésében, hisz céljuk dialógust indítani a megszokott kereteken kívül 
(legyen az egy cég vagy önkormányzat), amelyek sokszor túl formálisnak és merevnek 
bizonyulnak. Példaként említhetők rendszeres informális cégkapcsolati napok, önkormányzati 
workshopok, business találkozók, bár meg kell jegyeznünk, hogy - mint azt a holland-német 
határon szerzett tapasztalataink mutatták - az eredményesség nehezen mérhető és a határon 
átnyúló hozzáadott érték sokszor kétséges. 

Látnunk kell ugyanakkor, hogy a hálózati stratégiának megvannak a gyengeségei, 
ellentmondásai. Határozott célorientáció és szervezeti keret nélkül a túlságosan laza hálózatok 
könnyen széteshetnek, arról nem is beszélve, hogy a közszféra szereplőit is érintő politikai 
hálózatok esetében a legitimitás és demokratikus ellenőrzés egyelőre nem alakult ki. 
Tradicionálisan zárt, de egyben technokrata elitek formálódhatnak. így az együttműködés 
fokozatos fejlődésével, a partnerek közötti bizalom és érdekazonosság (közös problémák, 
feladatok) kialakulásával, esetleg azzal párhuzamosan (a mederbe terelés szándékával) is 
szükséges a formalizáltabb keretek megteremtése. Nehéz ugyanakkor megtalálni azt az 
egyensúlyi pontot, amikor a redundáns, laza kapcsolatok még a gyorsan változó környezethez 
való rugalmas igazodást biztosítják, és nem mennek át hosszabb távon nehezen 
menedzselhető és kezelhető, pénzügyileg pazarló kapcsolati opportunizmusba mennyiségi 
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vagy éppen merev hierarchiákba minőségi szempontból. Az egyre komplexebb, és nyitottabb, 
egyrészt globalizálódó, másrészt regionalizálódó „kapcsolati piacokon" nem lehet „mindenhol 
ott lenni", valamint talán ebben a szektorban (közszféra) legnyilvánvalóbban nem lehet a 
helyi gyökerektől függetlenedve versenyezni (nézetünk szerint a tisztán gazdasági, 
versenyszférában sem). A területi és rendszerbeli beágyazottság alapfeltétele mellett a nyitott, 
nemzetközi és hazai interregionális, valamint intraregionális együttműködésekben érdekelt 
közintézmény úgy tud hatékonyan részt venni a „kapcsolati piacokon" zajló egyre élénkülő 
versenyben, ha kapcsolatrendszerében, „portfoliójában" a kulcsterületekre, „core 
competencies" összpontosít, ezeket rendszeresen ellenőrzi, a változó viszonyoknak 
megfelelően iteratív módon újraértékeli. Természetesen problémákat okozhat, és okoz a 
politika indukálta ciklikusság, rövid távú szemlélet, a bürokratikus hivatali eljárási 
mechanizmusoktól és személyzettől függő „tehetetlenségi nyomaték, nehézségi erő". így más, 
a gazdaságból a területi közigazgatási szférába átszivárgott funkciókat és menedzsment 
technikákat takaró kifejezésekhez (marketing, hálózatépítés - networking) hasonlóan a 
közintézményi kapcsolati „core competencies" fogalom is csak korlátozottan alkalmazható. 

Szélesebb, társadalmi szempontból a hálózatépítés stratégiája lehet közösségformáló, 
építő, megtartó, de ugyanakkor azt lebontó, szétforgácsoló eszköz is. Ez a rugalmasnak és 
hatékonynak tűnő rendszer csak korlátozott feltételek mellett képes a remélt eredményt 
produkálni. A „maximális diverzitást, maximális nyitottság mellett" jelszó amennyire szép, 
annyira ellentmondásos akkor, amikor a gazdaság globalizálódása a méretgazdaságosság 
jelszavával, a hálózatépítés eszközével a sokszínűség ellenében hat. 

Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy a hálózatépítésnek tisztán technokrata keretek 
között a határon átnyúló tervezési és fejlesztési kérdésekben szélesebb relevanciája és 
potenciálja van, amely magában foglalhatja a régóta várt határon átnyúló horizontális 
gazdasági hálózatok kialakulásának (sokszor újjáéledésének) lehetőségét is. A határon átnyúló 
funkcionális hálózatok kétségtelenül szolgálják az évtizedekig periférikus és hátrányos 
helyzetű régiók fejlődését, ezek kialakulását támogatni mind hatékonysági, mind 
igazságossági/kiegyenlítési szempontból helyes és érdemes. Más kérdés, hogy az intézményi, 
tudati, kulturális rendszerhatárok továbbra is gátló tényezőt jelentenek a bizonyos 
nézőpontból határtalannak tűnő Európában. Nem feltétlenül a kulturális különbségeknek kell 
azonban csökkenniük, hímem az ezzel kapcsolatos tájékozatlanságnak, érdektelenségnek. A 
már létező hálózatokban vagy éppen a potenciális hálózatok sikere érdekében tehát a 
kulcsszereplők interpretációs és értékmintái befolyásolásának sokkal nagyobb szerepet kell 
kapnia, mint az intézményesültebb struktúrák esetében. Az álláspontok, jelentéstartalmak 
közeledése csökkenti a partnerkapcsolatok tranzakciós költségeit, az új ötletek, nézőpontok 
elősegíthetik az innováció terjedését. A kialakuló hálózati kultúra így egyfajta közös tanulást 
is lehetővé tesz. 

Ugyanakkor, ha a határrégiókban a területi tervezésről a hálózatépítésre (networking) 
helyeződött a hangsúly, ez nem feltétlenül jelent pozitív fejleményt, ugyanis úgy véljük, hogy 
nem egymást helyettesítő fogalmakról van szó. A hálózatépítés a területi tervezés fontos 
eszköze. A hálózatépítés területi tervezés és koordináció nélkül része lehet liberális 
gazdaságpolitikáknak, de felelős és értékvezérelt területi politikának nem. A területi tervezés 
és a fejlesztési koordináció ráadásul egyre hangsúlyosabbá válik különösen határon átnyúló és 
transznacionális jelleggel, többnyire funkcionális problémák megoldása, szinergiák 
kiaknázása végett. Ezen a területen a hálózatok funkcionális szempontból (infrastrukturális és 
városhálózatok) jelentős szerepet játszanak, de nem a területi tervezés leváltásának jegyében, 
hanem annak keretei között. Érzékenyebb - és eleddig megválaszolatlan - politikai kérdés, 
hogy miként lehet legitimmé tenni a politikai hálózatokat, milyen demokratikus fékeket lehet 
és kell beépíteni ahhoz, hogy továbbfejlődve ne járuljanak hozzá a helyi közösségeknek a 
globalizálódó olvasztótégelyben való feloldódásához. Jelenleg a határon átnyúló helyi 
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hálózatok sokkal inkább a globális és uniós retorikai kelléktárat gazdagítják, semmint a 
gyakorlati példák sorát, és - megítélés kérdése, hogy szerencsére vagy sem - az e téren a 
világ zászlóshajónak kikiáltott „Európa" sem áll a területi identitásoktól, területi alapon 
szerveződő közösségektől független korszak kapujában. 

Ha a realitás talaján maradunk, Magyarországon és Kelet-Közép-Európában egyelőre 
örülnünk kell egy kompetens és hatékony regionális fejlesztési ügynökségi rendszernek. 

Az EU és a határon átnyúló regionális hálózatok 

Az EU nagy hangsúlyt helyez a határon átnyúló hálózatépítésre, és ehhez jelentős 
pénzeszközöket is társít. A „pántlikázott" források univerzális csodaszer jellegét azonban 
korlátozzák a már korábban említett tényezők, a rendszerhatárok, intézményi és kulturális 
különbségek, az eltérések a tudati beállítottságokban. Ezen túl azonban az Unió külső 
határainál az lnterreg- és Phare CBC-programok eljárási mechanizmusai, ezek eltérései is 
hozzájárultak a várt eredmények késlekedéséhez, annak ellenére, hogy folyamatosan 
napirenden voltak, és vannak a kiigazítások. Az EU egyes elmaradottabb keleti határterületein 
a szereplők eltérő anyagi lehetőségei érdekkonfliktusokhoz vezettek. 

Persze a legtöbb uniós határrégió még uniós összehasonlításban is előnyös pozíciója 
ellenére sem érzékel forrásbőséget. Az Interreg-program fontos részévé vált 
költségvetéseiknek, ezzel azonban vertikális hierarchiába, újabb újraelosztó rendszerbe 
„kényszerítik magukat". Láttuk, hogy ez annak ellenére probléma, hogy az lnterreg egyik fő 
prioritása a jelenlegi programperiódusban éppen a hálózatépítés. A képzett humán erőforrással 
rendelkező, relatíve fejlett határrégiókban - ahol adott az együttműködési érdek - nem 
feltétlenül jó megoldás hierarchikus intézményi keretek közé szorítani a kapcsolatokat. Ugyan 
egyrészt nagy eredményként emlegetik a nyugat-európai eurorégiók esetében azt, hogy van 
beleszólásuk az uniós pénzek elköltésébe, ugyanakkor éppen ez teszi őket „felfelé pillogó és 
pénzt váró rövidlátókká". Félreértés ne essék: hierarchikus, stabil, átlátható 
keretintézményekre szükség van. Valóban fejletlen és periférikus, önerőből talpra állni nem 
tudó határrégióknál nem nélkülözhetőek az átláthatóbb forráscsatornázás és a valamiféle 
demokratizmus látszatát biztosító eurorégiók hierarchikus és hierarchiába épülő intézményi 
mankói. Nyugaton pedig az Európai Unió jelenlegi irányelvei, valamint regionális és 
költségvetés-politikai rendszere mellett a pénzek ellenőrzésének, a hatékony felhasználás 
biztosításának igénye miatt nem lehet lemondani a hierarchikus rendről. Az Európa fejlett 
magterületeihez közel eső határrégióknak, határon átnyúló régióknak, azonban fel kell 
készülniük arra, hogy előbb vagy utóbb elzáródnak - hatékony lobbizás esetén esetleg 
csöpögőbe mennek át (újabb phasing out) - a brüsszeli csapok. Ez egyrészt lehetővé teszi, 
hogy a határrégiók levessék az uniós bürokráciák „egy méretre szabott prioritás-zabláit", 
másrészt, hogy megmutassák mit jelent valójában a szlogenek mögött rejtőző, nyitott 
hálózatokban, belső erőforrásokra alapozott, önerős fejlődés. 

A pénzügyi aspektus mellett intézményi szempontból elvileg a határon átnyúló 
hálózatok, mint nyitott horizontális struktúrák, a köz- és magánszféra széleskörű részvételével 
innovatívabbnak tűnnek az előítéletek és sztereotípiák leépítésében, mint az eurorégiók 
intézményi modellje. A legtöbb esetben ugyanis az eurorégiók még messze vannak egy 
„makro-szervezeti menedzsmenttől". A dióhéjban bemutatott hálózati kezdeményezések 
ellenére a Soeters által 1993-ban szükségesnek tartott „meta stratégia" egy „euroregionális 
szuperhálózat" formájában még mindig inkább tudományos-fantasztikus kategória, mint 
gyakorlat. Még azt is kedvező esetnek tekinthetjük, ha a regionális fejlesztési ügynökségek 
működnek valódi hálózati középpontokként, és nem csupán megrendelői a tanácsadócégeknek 
és kutatóintézeteknek. 
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A határok jellegétől (gát, filter, nyitott) függetlenül az általunk vizsgált területeken a 
határon átnyúló együttműködéseket „támogató tér" mindhárom esetével találkozhattunk (kapu 
városok, hierarchikus struktúrák/állami politikák támogatása, horizontális együttműködési 
politikák), de közülük igazából a Ratti által a filter határokhoz kapcsolt centrum-periféria 
logikát, az uniós és nemzeti támogatási politikákat éreztük dominánsnak minden esetben. 

A határon átnyúló régiókat így valóban ál-területeknek tekinthetjük, hisz a végső 
döntéshozó hatalom az érintett helyi, regionális, nemzeti és uniós területek hatáskörében 
marad, és a határon átnyúló politika inkább regionális külpolitika mintsem hagyományos 
területi politika. Nyugati példákon láthattuk, hogy fennáll annak a veszélye, hogy elitek 
jönnek létre a közszférában, amelyek elszakadnak, függetlenednek a magánszektortól, az 
állampolgároktól, valamint a demokratikus döntéshozás és kontroll fennálló kereteitől. 

A legtöbbször említett probléma az információáramlás esetlegessége és akadozása. Ez 
hol érdekellentétből, hol a megfelelő fórum és eszközök, de gyakran a motiváció, bizalom 
hiányából származik. A regionális és helyi szinten megnyilvánuló kölcsönös megismerés, 
megértés és tolerancia pedig alapvető fontosságú a határon átnyúló együttműködések terén. 

A közös érdek problémája talán a legsúlyosabb, ha ez ugyanis - folyamatosan, nem 
csupán egyes projektek vonatkozásában - hiányzik, nem ér semmit az egész felépítmény. Ez 
az érdekeltség viszont nem épülhet csupán az uniós pénzek megszerzésének gyakran felülről 
táplált céljára. Ha nem érvényesül a sokat hangoztatott „bottom up" elv (alulról felfelé történő 
építkezés), és az egészen alacsony szintű (tehát lakókat érintő) részvétel, a drága helyi, 
központi, de főleg uniós forrásokból felépített intézményrendszer csak egy önmagáért való 
újabb bürokratikus légvár, ami előbb vagy utóbb politikai támadások kereszttüzébe kerül. 
Ezen még az sem igazán segít, ha egy parlamentszerű - újabb - intézményi szinttel 
megpróbálunk megteremteni egyfajta közvetett demokratikus kontrollt, főleg ha az nem is 
működik igazán rendeltetésszerűen. 

Ha a hálózatok létrejöttéhez és működéséhez felső (kormányzati) és külső (tanácsadói) 
ösztönzés, állandó támogatás szükséges (pl. városhálózatok), akkor ez a kezdeményezés sem 
a helyi és területi önkormányzatok önkéntes, alulról építkezésről szól. Inkább központi 
(európai és tagállami) hatóságok tanácsadói hálózatokat (magánszférát) erősítő közvetett 
beavatkozásáról beszélhetünk. Ezzel önmagában nincs is semmi probléma, csak a 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanácsadói szektor helyi, térségi „beágyazottsága", 
szakértelme sokszor nem biztosított, a megrendelések a centrumtérségek egy kaptafára 
dolgozó cégeinek, tanácsadóinak jelentenek biztos piacot. 

A helyi érdekeltség mellett, azzal szoros kapcsolatban a kommunikációs csatornák, 
hálózatok kialakítása, információáramlás ösztönzése és biztosítása a másik nagyon fontos 
feladat, különösen az együttműködés kezdeti fázisában. Látni kell ugyanakkor, hogy az 
információáramlás biztosítására esetleg drága pénzeken létrehozott infrastruktúra - irodák 
számítógép-hálózattal összekötve - kihasználatlan, „fölösleges luxus" marad, ha az 
információátadás nem érdeke a feleknek, vagyis, ha partner helyett, megelőzendő riválist 
látnak egymásban a szomszédok. A külső kommunikáció azonban sokszor igen magas 
színvonalú, hisz az eurorégiók látványos eszközei lehetnek annak, hogy a közvélemény 
számára a médián keresztül bizonyítani lehessen a nemzetközi kapcsolatokban való aktív 
részvételt, ugyanakkor a legtöbb eurorégióban még akadozik a munka a munkacsoportokban, 
amelyek tulajdonképpen az együttműködés alapjait jelenthetnék. 

Mindezek ellenére az eurorégiók, mint hierarchikus felépítésű intézmények fontos 
határon átnyúló koordináló szerepet játszhatnak, de dinamikusabb, lazább politikai 
hálózatokra kell épülniük. Összefoglalóan megfogalmazható, hogy általánosságban az 
együttműködések sikerét a gazdasági, társadalmi élet hétköznapi szereplőinek, de - mint 
ösztönző és keretadó szerveknek - leginkább a különböző területi szintek közigazgatási és 
egyéb szerveinek informális kommunikációs hálózatai alapozhatják meg. Az eurorégiók, és az 
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(euro-)regionális politika, valamint a városhálózatokban gondolkodó területi tervezés 
hibáikkal, korlátaikkal együtt is segíthetik a határrégiók revitalizációját. Azonban a minden 
szempontból integrált, határmentes „határvidék" együttműködési színvonalától, amelyben a 
„szükséges rossz" eurorégiókra már nincs szükség, még meglehetősen távol állunk. 

Általánosabb megállapításainkat túllépve, azokat némiképpen árnyalva a következőkben 
az esettanulmányainkkal kapcsolatos legfontosabb megállapításainkat foglaljuk össze. 
Bevezetőnkben említettük, hogy nem kívánunk explicit összehasonlítást végezni a két 
esettanulmány között. Ezt akkor a kontextusok, fejlődési pályák eltéréseivel indokoltuk. Most 
a legfontosabb szempontok szerinti eltéréseket össze is foglaljuk nem titkoltan azzal a céllal, 
hogy a két esettanulmányból leszűrhető megállapításokat mindezek ismeretében állíthassuk 
párhuzamba. Természetesen sem a kontextusok, sem az esettanulmányok párhuzamba 
állításának alapjául szolgáló ismérvek nem tekinthetőek teljes körűnek, csak a vizsgálataink 
során legfontosabbnak ítélt és a két térségben leginkább jellemzőnek tűnő tényezők szerint 
készítettük el az összefoglaló táblázatokat. 

28. táblázat Az esettanulmányok kontextusai 

Kontextus 
Holland-német határ 

(EUREGIO) 
Osztrák-magyar határ (Nyugat 

Pannónia Eurégió) 

Határ a történelemben 
* 

Állandó. 
A háborúk óta erős szimbolikus 

jelentés. 

Többször vitatott. 
Földrajzilag és jellegében is 

sokszor változott. 
Határ jelleg napjainkban „Nyitott" (Közös gazdasági tér) Filter (Schengen) 

Történelmi kontextus 
Gazdasági egymásrautaltság, 

II. világháború, 
40 év EU, mélyülő integráció. 

Osztrák Magyar Monarchia, 
Trianon, 

vasfüggöny, 40 év keleti blokk, 
EU csatlakozás. 

Szélesebb földrajzi, 
intézményi környezet 

Randstad, Ruhr vidék, (Brüsszel) 
NATO, EU, 

Európai Határrégiók Szövetsége. 

Bécs, Pozsony (Budapest) 
80-as évektől erősödő kapcsolatok. 

NATO. 

A nyelv, kultúra szerepe 
Német részről holland tudás hiánya, 
más kapcsolattartási, -építési kultúra 

Történelmi hagyományok, Magyar 
oldalon német nyelvismeret. 

Gazdasági fejlettség Közel azonos fejlettség Jelentős aszimmetria 

Közlekedési helyzet 
Középen és délen tranzit. 

Regionális ráhordóhálózat, 
É-D-irány hiányoznak. 

Északon tranzit, 
délen potenciális tranzit. 
Középen árnyékhelyzet, 

É-D-irány hiányzik. 
Különbségek az 
államberendezkedésben 

„Decentralizált Föderatív 
centralizált" 

Föderatív Decentralizálódó 
centrealizált 

Saját szerkesztés 

Nagyon fontos szerepe van a jelentősen eltérő történelmi kontextusnak, a vesztfáliai 
békerendszer és a párizsi békerendszerek elérő örökségének. Nagyrészt ennek a tényezőnek a 
következménye, hogy míg első esettanulmányunk uniós léptékben centrális határrégió, addig 
az osztrák-magyar határtérség EU periféria, még ha jelentős hagyományokkal rendelkezik, és 
közeinézetben centrumtérség is. 

Ugyanakkor az uniós centrumhelyzet, a hagyományos értelemben vett határok leépítése 
önmagában nem jelenti a határ két oldalán meglévő tudati struktúrák egységesülését. Ezeket a 
beállítódások jelentősen befolyásolják a társadalmi gazdasági szereplők viselkedését, és nem 
alakíthatók át egyik napról a másikra. A két határrégióban végzett inteijúk beszélgetések, 
elektronikus levelezések során nagyon eltérő kapcsolattartási és tárgyalási kultúrákkal 
találkoztunk és a saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy mit jelent a különbség, amikor kulturális 
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jegyek konfrontálódnak, anélkül, hogy menedékként az egyén elbújhatna a vállalati vagy 
intézményi kultúra védőpajzsa mögé. Többször hangsúlyoztuk, hogy ez nem feltétlenül baj. A 
különbségek ismerete, feldolgozása, kezelése a fontos, nem pedig az erőszakolt egységesítés. 
Esettanulmányaink során is megerősítést nyert az egyszerű tény, hogy egy másik nyelv - és itt 
akár tágabban is értelmezhetjük a nyelv fogalmát, pl. szakmai nyelvhasználat - megértésének 
képessége elengedhetetlen feltétele annak, hogy a kulturális identitás, mint megismerhető, 
kezelhető kulturális különbség váljon megtapasztalható vá Nem túl kockázatos, nem túl 
újszerű ez a kijelentés, de úgy gondoljuk, jelentőségéhez mérten mind a mai napig csekély 
támogatást kap az együttműködési gyakorlatban a célzottan, nyelveken keresztül történő 
kulturális megismerés. 

Persze a kulturális különbségek mellett rendkívül fontosak a gazdasági fejlettségben 
megmutatkozó különbségek, mint például az osztrák-magyar határtérségben. Annak ellenére, 
hogy az osztrák szempontból legkevésbé fejlett, magyar viszonyok között pedig a második 
legfejlettebb térségben vizsgálódtunk, és jelenleg éppen bizonyos szerkezeti átrendeződés 
figyelhető meg, még mindig jelentős az arbitrázs miatti német és osztrák jelenlét. 

A kelet-nyugati közlekedési folyosóknak jelentős szerepe van mindkét térségben. A 
hiányzó észak-déli kapcsolatokért jelentős határon átnyúló közös lobbyerőket mozgósítottak 
esettanulmányunk helyszínein, annak ellenére, hogy eltérőek a résztvevő területi szereplők 
pénzügyi lehetőségei, és számottevőek az államberendezkedésben megmutatkozó 
különbségek. Mindenesetre a holland-német határnál egymáshoz közelebb álló 
önkormányzati és informális igazgatási szintek működnek együtt. 

Határtalan hálózati együttműködések? 

A „határtalanság" és a „hálózatiság" világszerte terjedő nézetei a vizsgálatok területi 
léptékeit szűkítve (globálistól a lokális felé), és a vizsgált szereplők körét bővítve 
(multinacionális vállaltokról a kis és közepes vállalkozásokig; privátszférától a közszféráig) 
kevésbé állják meg a helyüket, differenciálódnak. A kis- és középvállalkozások helyi szintű 
tevékenységét vizsgálva csekély határon átnyúló aktivitást tapasztaltunk, amely a nagyobb 
közlekedési folyosóktól távol vagy azok árnyékában (rácsatlakozás hiányában) még inkább 
jellemző. A közszféra képviselői és tanácsadó cégek is elsősorban az uniós pénzeknek 
köszönhetően mutatnak élénkebb érdeklődést, de tevékenységükhöz elvárják a felsőbb 
igazgatási szintek (központi, tartományi, regionális kormányzatok) támogatását. 

A közszférában - ahol az együttműködés, hálózatépítés nagyobb intenzitást mutat -
tehát kulcsfontosságú befolyásoló tényező az uniós és nemzeti költségvetési támogatás. A 
privátszférában - és főleg a kis- és középvállalkozások szintjén - azonban az érdekstruktúra, 
érdekhorizont, a kockázati szint, az eszközkészlet, és nem utolsó sorban a társadalmi 
beidegződések, értékrend miatt az esetleg közvetetten elérhető források ellenére is csekély 
realitású a határon átnyúló együttműködés, nem beszélve a hálózati együttműködésről. 
Természetesen fontos befolyásoló tényező a kereslet, kínálat struktúrája, a gazdasági 
szerkezet kiegészítő vagy konkuráló jellege. A gazdasági, társadalmi, politikai közeg 
dinamikája, konvergenciája, divergenciája élénkítően és fékezően is hathat. Ha jelentősek a 
társadalmi politikai gazdasági különbségek és a divergencia, akkor az arbitrázsgazdaság 
kerülhet előtérbe. Konvergencia estén kezdetben erőteljes az együttműködési dinamika, de 
amikor az arbitrázs jellegű ösztönzők egyre ritkulnak, a cégek egyre inkább a nemzeti keretek 
között megszokott ismérvek alapján döntenek (vagy kénytelenek dönteni). Ratti szerint 
azonban határon átnyúlóan is stratégiai jellegűvé válhat az együttműködés az innovatív 
megoldásokkal járó magas befektetési költségek megosztása érdekében, és többé már nem 
elsősorban a határ korlátok leküzdésének, vagy abból származó lehetőségek kihasználásának 
igénye készteti együttműködésre a feleket. Ennek ellentmondó tapasztalatokra tettünk szert a 
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kis- középvállalkozói szektor tekintetében. Ráadásul az innovációhoz kötődő magas költségek 
és kockázatok miatt nemzeti keretek között sem bevett gyakorlat a kis- és középvállalkozások 
közötti hálózatosodás. Főként ebben a vállalati méretkategóriában jelentősek az identitási 
tényezők, hisz a vállalati kultúrát erősen közelíti a vezetők értékrendje, normái, míg nagy 
vagy multinacionális vállalatoknál a vállalati kultúra kevésbé személy függő, sokszor „saját 
életet él", adottság, annak ellenére, hogy a mélyben itt is fellelhetők személyeken keresztül, 
területhez kötődő értékrendek. A jól felfogott, kalkulálható érdekekre alapozott 
együttműködés elképzelhető egyes vállalkozások számára, de az Unióból irányított, elvont és 
„ködös" hálózatépítési kezdeményezésekre sokszor még az amúgy nyitott vállalkozók sem 
vevők. Ráadásul a hálózatokban kulcsfontosságú alapfeltételként számon tartott bizalmi 
légkör a szereplők többségében egyértelműen nemzeti irányultságot feltételez. 

Holland-német határ (EUREGIO) 

A két ország 20. századi történelmi feszültségei ellenére az Euregio területének 
gazdasági és kulturális tradíciói, valamint a területi adminisztratív rendszer kedvező 
feltételeket biztosítottak a modellértékű határon átnyúló együttműködés kialakulásához. 
Vizsgálatainkból azonban az is kiderült, hogy az előbbiek és a korai indulás mellett a jó külső 
intézményi kapcsolatok és a személyi összefonódások is fontos sikertényezők voltak. 

Esettanulmányunkból láthattuk, hogy a holland-német határnak ezen a szakaszán is 
keverednek ugyan az együttműködésben az érdekazonosság táplálta funkcionális és a 
centrum-perifériát oldani kívánó motivációs tendenciák, de ez utóbbi, a belső régióépítési 
folyamat tűnik a domináns tényezőnek. Csakúgy, mint majd minden határrégióban vannak 
olyan gátló tényezők az együttműködésben, amelyek az eltérő államberendezkedésből, 
feladat-végrehajtásból, ennek eltérő területi vetületeiből erednek. Emellett a regionalizáció és 
regionalizmus folyamataiban létrejövő vagy megerősödő területi középszintek saját 
kohéziójuk és identitásuk növelése érdekében nyitnak a szomszédos területek felé, ezzel is 
erősítve a centrumokkal szembeni pozíciójukat. 

A látszólag tartósabb határon átnyúló horizontális hálózati struktúrák kialakulását a 
közszférában a vertikális hierarchiát egyidejűleg erősítő uniós pénzek teszik lehetővé. A 
hálózatok kezdeti fejlődési lépcsője (motivációs hálózat) ugyan megvolt, és a politikai 
hálózatok is kialakultak, de ezek statikussá váltak, és félő, hogy az lnterreg vertikális 
hierarchiájába merevednek, anélkül, hogy a reálszféra és a lakosság hálózati kapcsolataiban 
minőségi változások mennének végbe. 

Az első ránézésre rugalmas és alulról - a statikus és sokszor merev eurégiós 
intézmények konkurenciájaként - építkező városhálózatok igazából felülről 
kezdeményezettek és támogatottak, ráadásul eddig kevés eredményt mutattak fel. Bár 
potenciális hatékonyságukat ritkán kérdőjelezik meg, az eurégiókhoz hasonlóan problémát 
jelent demokratikus ellenőrzés és a felelősség kérdése, valamint itt is erős a külső 
forrásfüggőség. 

Az elméleti részben felvetettek - határon átnyúló területiség, területfüggetlen 
térszervezés, határtalan világ - kapcsán rendkívül tanulságosak, voltak a legrégebbi eurégió 
irodájában hallottak, miszerint a határon átnyúló identitás a vicc, a határon átnyúló 
hálózatrendszerekkel kapcsolatos disszertációálmok pedig a tévedés kategóriájába tartoznak. 
Ezeket a szavakat a tapasztalt hálózati sűrűség (ritkaság) és a privátszféra szereplőinek 
(csekély) beágyazottsága is alátámasztja. Az emberek - és köztük is elsősorban a vállalkozók 
- többsége az eltérő érdekek és kultúra miatt kétkedve fogadja az olyan kezdeményezéseket, 
amelyek a határon átnyúló együttműködés intézményesítésére létrehozott eu- és euroregiók 
hálózatokon alapuló identitásépítését célozzák. Az eddig elértek inkább tekinthetők ,jó 
szomszédsági viszonyoknak", és a legfőbb eredmény az előítéletek fokozatos leépülése. 
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Ha tehát vizsgálatainkat a globális nézőpont helyett lokális, kistérségi, regionális területi 
szinteken végezzük, akkor még a holland-német határ legerősebb „támogató közeggel" 
népszerűsített régiójában is kétségeink támadnak mind a határtalan Európa, mind az 
áramlások gazdaságának, és ezek intézményi közvetítői, a hálózatok megfelelő működését, 
érvényességét illetően. 

Osztrák-magyar határ (Nyugat Pannónia Eurégió) 

Az osztrák-magyar határtérségben a határon átnyúló együttműködések 
egymásrautaltsági-funkcionális, valamint identitásvezérelt-intézményi motivációi közül a 
belső hálózatépítésre alapozott, elsősorban régiókohéziót és a centrumokkal szembeni 
pozíciót erősítő intézményes irányzat volt látszólag erősebb a kilencvenes években. A 
települési és az infrastrukturális rendszer azonban a háttérben északon és délen is a régiókon 
kívüli funkcionális kapcsolatokat erősíti. 

A párhuzamos régióépítési folyamatra került, telepedett rá az Eurégió felépítménye, ami 
nem tudta katalizálni a kelet-európai viszonyok között nagy hagyományokra visszatekintő 
intézményes és gazdasági együttműködési alapokat. A határon átnyúló partnerkeresés tehát 
mindkét oldalon a centrumokkal szembeni regionális autonómia növelésének eszköze, amit 
legfőképpen a hierarchikus rendben a régiókba csepegtetett, uniós források ösztönöztek, 
amelyek sokszor igen csekély határon átnyúló hatást felmutató projektekbe áramlottak. 

Míg a magyar oldalon egyfajta vadregionalizmus jellemző főként a forrásszűke miatt, 
addig az osztrák oldalon hálózati párhuzamosságok figyelhetők meg a relatív forrásbőség 
nyomán. Ezen túl a szakmai érdekstruktúrák ritkán fedik egymást az uniós programokban, 
még jórészt a „ha ti ezt nekünk megszavazzátok, mi is támogatjuk a tieteket" elv érvényesül. 

Érdekes intézményi kérdés, hogy a kevés, jelentős potenciállal rendelkező funkcionális 
kapcsolatot érdemes-e az uniós források reményében az eurorégiós hierarchiába 
kényszeríteni, másrészt, hogy szilárdabb, tartósabb intézményi keretek nélkül mennyire 
lesznek életképesek ezek a funkcionális hálózatok (gazdasági vonzáskörzeteket nagyjából 
közelítő, történelmi hagyományokra alapozó városhálózatok). Láthattuk a holland és német 
példákat, hogy az eurorégiókhoz hasonlóan illúzió az alulról építkező városhálózatok 
modellje, de a csupán kívülről (felülről) ösztönzött gazdasági vagy politikai hálózatépítés 
eredményessége is megkérdőjelezhető. 

A térségi irányultságú határon átnyúló együttműködéseket, és a többnyire európai 
pénzekkel olajozott politikai hálózatokat ugyanakkor sokkal kevésbé lehet „leírni" ebben a 
határtérségben, mint máshol, hisz a 19. és a 20 század keserű emlékei ellenére az osztrák-
magyar határtérség az árkülönbözetek és a gazdasági dinamika mellett agglomeratív 
funkcionális szálakat, az Osztrák Magyar Monarchia révén komolyabb közös kulturális 
alapot, mélyebb személyes kapcsolatokat, valamint egyfajta közösségérzetet is rejt. Ez 
mondatja velünk azt, hogy bár később indult nyugati társainál, az osztrák-magyar határtérség 
és szélesebb környezete, a közép-európai makrorégió lendületénél és sokszínűségénél fogva 
valóban potenciális hálózati tér, és ha a területi szereplők kapcsolatrendszere menedzselhető 
szinten maradna, valamint a határon átnyúló területfejlesztés stratégiai szemléletben, közösen 
kialakított értékrend és koncepció mentén zajlana, akkor ez a potenciál zászlóshajóvá 
emelhetné a térséget. 
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29. táblázat Az esettanulmányok eredményei 

Együttműködés Holland-német határ 
(EUREGIO) 

Osztrák-magyar határ 
(Nyugat Pannónia Eurégió) 

Középszint 
(kistérség, megye, 
régió) 

Kötelező és önkéntes 
önkormányzati 

társulások 

Önkéntes 
önkormányzati 
társulások és 

járások (Kreise) 

Tartomány Megyék, régió 

Felsőbb szintek 

Központi kormány 
(minisztériumok), 

provinciák 

Tartományi és 
szövetségi 

minisztériumok, 
kormánykerületek 

Tartomány és 
szövetségi 

minisztériumok 

Központi kormány 
(minisztériumok) Felsőbb szintek 

Európai Bizottság, Brüsszel 
Fejlesztési 
ügynökségek, 
kamarák, 
egyetemek 

Az együttműködések valódi szereplői, 
tartalmi feltöltői. 

Jelentős kihasználatlan kapacitás főként 
magyar oldalon. 

Eurorégiók 
Jelenős modell és pszichológiai szerep, 

együttműködési fókuszpont, EU 
forráshierarchia részei. 

A szimbolikus szerep dominál, 
gyakorlati jelentőség csekély, jövőbeli 

forrásremény. 

Városhálózatok Léteznek (top-down), kevés eredmény. 
Centrumtérségek mindkét oldalon. 

Centrumtérségek magyar oldalon. 
Szélesebb környezet: jelentős hálózati 
potenciál északon, délen. Alakulóban. 

Redundáns 
kapcsolatok / 
kapcsolati 
opportunizmus 

Viszonylag letisztult kapcsolatháló, 
önkormányzati szinten többszörös tagság 

együttműködésekben 

Jelentős párhuzamosságok (Bécs), és 
opportunizmus (Zala). 

EU, lnterreg, 
Phare források 
szerepe 

lnterreg - Az együttműködés esszenciája. AU - hab a tortán (Obj 1., Leader). 
HU - Phare CBC: mint egy falat 

kenyér. 
KKV hálózatok Kevés. Eltérő érdekek. Kevés horizontális kapcsolat. 

Helyi gazdasági 
együttműködés 
dinamikája, 
jellege 

Régen jelentős, 70-es évek - közös 
problémák. 

Ma - Statikus, nemzeti centrum 
irányultság. 

Régen jelentős: fejlett 
munkamegosztás. 

Ma - arbitrázsorientált, dinamikus. 
Jelentős osztrák jelenlét a magyar 

oldalon. 

Területi tervezés Jelentős határon átnyúló tervezés. 
Északi Területrendezési Bizottság 

Kevés valóban határon átnyúló terv. 
EU programdokumentumok. 

Magyar Osztrák Területrendezési és 
Tervezési Bizottság 

Transznacionális 
dimenzió 

Északnyugat-Európa - határon átnyúló 
középvárosi hálózatok, alternatív 

központok, folyosók. 

CADSES - túl összetett. Bécs és a 
Duna szerepe jelentős. 

Vezérelv, 
szlogenek 

EU integrációs mintalabor, 
vezető szerep megőrzése. 

Hálózati nyitottság, dinamika, 
Perifériából központi szerep. 

Eredmények 
(intézményi és 
lakossági szinten) 

Modelltérség 
Jó szomszédsági viszony, 
előítéletek csökkenése. 

Intézményi tanulás. 
Együttműködés. 

Megismerés, de csekély lakossági 
hatás. 

Határon átnyúló 
integráció, 
identitás 

Nem valószínű. Működő funkcionális 
kapcsolatok, hazai regionális identitás erős, 

és erősödik. 

Kulturális, gazdasági alapok. Hazai 
regionális identitás erősítése fontosabb. 

Jelentős funkcionális integrációs 
potenciál a szélesebb térségben. 

Saját szerkesztés 
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A határon átnyúló együttműködés motivációi 

A területi közigazgatási szereplök határon átnyúló együttműködésekben mutatott 
aktivitásában két tényező jut meghatározó szerephez: 

® a centrum-periféria viszonylatban a térségi (regionális) identitást növelő tényező 
(főként nemzeti keretek között) - belső hálózatépítés, és 

® a funkcionális hatékonyságot növelő tényező (főként határon átnyúlóan), amely a 
perifériák transznacionális léptékű átrendezéséhez, elfedéséhez vezethet - külső 
hálózatépítés. 

A határon átnyúló együttműködések formális (eurorégiók) vagy informális (hálózatok) 
intézményesülése elsőrenden az európai redisztribúcióban való hatékonyabb részvétel 
eszköze, ami a nemzeti perifériák régióinak identitását erősítő, fontos instrumentum 
(intézményi megközelítés), másodsorban létező vagy erőszakolt funkcionális szinergiák 
kihasználását hivatott szolgálni (funkcionális nézőpont). Elméletileg tehát ugyan releváns 
Veen megjegyzése, miszerint a határrégiókban, és a határon átnyúló együttműködésben 
kibékíthető a kiegyenlítés és a hatékonyság elsődlegességéről folytatott örökösnek tűnő 
területfejlesztői vita, gyakorlatban azonban a helyi szereplők a periféria oldását, a kiegyenlítés 
szempontjait tartják inkább szem előtt, a nagytérségi funkcionális kapcsolatok erősítését 
nemzeti vagy nemzetek feletti érdekeltségek részesítik inkább előnyben. A két szempont 
földrajzilag ritkán esik egybe, olyannyira, hogy körültekintő tervezés híján a funkcionális 
hálózatok (infrastrukturális kapcsolatok, de akár városhálózatok is) a külső perifériákat 
potenciális uniós belső perifériákká alakíthatják, amelyeket már nem elsősorban a politikai, 
társadalmi rendszerek határai, hanem tisztán térben érvényesülő piaci mechanizmusok vágnak 
el a vérkeringéstől. Az infrastruktúra tekintetében már régóta felismert szükségszerűség -
még ha nem is mindennapi gyakorlat - a transzeurópai hálózatok és a helyi, regionális 
hálózatok koordinált fejlesztése. Ehhez hasonlóan intézményi szempontból („puha" 
hálózatoknál) is fontos lenne a formalizáltabb nagytérségi és a helyi informális 
együttműködési hálózatok egymást kiegészítő, átgondolt fejlesztése a rugalmas 
alkalmazkodás és a dinamikus fejlődés megteremtése, megőrzése érdekében. 

Ugyan a határrégiók, mint egyfajta glokalitások valóban igyekeznek lebontani a nemzeti 
centrum-periféria viszonyokat, de az állammal egyenrangú terekként még egyáltalán nem 
tekinthetők, és egyelőre jórészt uniós és központi forrásokért hálózatosodnak, nem pedig saját 
indíttatásból, alulról építkező gazdasági racionalitástól vezettetve. A kölcsönösen előnyös, 
„win-win" szituáció felülről osztott pénzekhez kötődik, ezért a hálózatok és a hierarchiák 
keverednek a határon átnyúló együttműködésben, jellemző a kapcsolati opportunizmus a 
forrásszerzés reményében. Ez egyben némileg megkérdőjelezi az el- és leosztás orientált 
paradigma korszakának állítólagos végét a regionális politika területén. Írország és Portugália 
bővítésellenessége és éles kardoskodása az l-es célterületi besorolásból fejlettségük miatt 
kikerülő régiók pénzeiért („phasing out"), valamint témánkba vágóan a fejlett európai 
határrégiók félelmei az Interreg források várható apadása miatt mind arra utalnak, hogy a 
hatékonyságorientált beavatkozások térhódítása ellenére még a „fejlett Nyugaton" is 
„megtűrik" az osztogató politikát. 

Mindezek ellenére a magyar területfejlesztés és a hozzá kapcsolódó új profilú 
tanácsadói szektor akkor lehet társadalmilag elismerten is sikeres országon belül, 
országhatáron átnyúlóan (esetleg a közép-kelet-európai makrotérben is), ha nem attól lesz 
erős, hogy nyugati mintákra, divatos modellekre, jelszavakra és szinte kizárólag központi 
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(minisztériumi, brüsszeli) forrásokra alapoz. A hosszú távú siker alapja az, ha a nyugati 
tapasztalatokat kritikusan alkalmazva, a központi háttér mellett a helyi beágyazottság is 
létrejön, megerősödik (lehetőleg nem - vagy nem kizárólag - a pártérdekek mentén), 
kedvezőbb feltételeit teremtve ezzel a hatékony döntéshozásnak., menedzsmentnek és egyben 
a döntések elfogadottságának. Az átgondolt kapcsolatépítés, a kultúra-, történelem- és 
nyelvismeret elengedhetetlen mind a nemzeti, mind a nemzetkőzi (határon átnyúló) 
versenyképességhez szükséges bizalom megteremtésében. 

A vizsgálatba vont szinteken és szereplők szemszögéből ma még sem a „határok nélküli 
világ, vagy Európa", sem a (nemzet)államok eltűnése nem realitás. Tény ugyanakkor, hogy a 
társadalmi igazgatásban (governance) egyre több szintről egyre több szereplő vesz részt, és 
ebben a sokszereplős együttműködési folyamatban a határrégiók és a határon átnyúló régiók 
az eddigieknél fontosabb szerepet játszanak, még ha utóbbiak olykor az országon belüli határ 
menti régiók pénzszerzési, identitásépítési törekvéseit fedő intézményeknek tűnnek is. Az 
európai államok többnyire méretgazdaságossági, versenyképességi szempontokat követve 
támogatják a határon átnyúló, funkcionális jellegű hálózati együttműködéseket, de azokkal 
nem értünk egyet, akik szerint - a funkcionális együttműködéseken és a békés egymás mellett 
élésen túl - a határon átnyúló (identitás)régiók, mint az egymást átfedő szuverenitások 
kifejeződései, Európa-szerte egy szükségszerű lépést jelentenek a határtalan, és egyre inkább 
helyektől, területektől független globális világ felé vezető úton. A zárt hálózatok, hierarchiák 
(eurorégiók) a határon átnyúló kapcsolatok mindennapossá válásával ballasztjává válhatnak a 
határterek nyitott dinamikájának, tartományi, regionális határok szintjére delegálva a 
feloldottnak hitt problémát. A nyitott hálózatok globális áramlásgazdaságában pedig hiányzik 
a demokratikus kontroll, az áttekinthetőség (és pont ez az, ami a spekuláció, bűnözés és 
terrorizmus melegágyává teszi). Ráadásul az egyének többsége még a történelem és 
földrajzoktatás „mételye" nélkül sem tud területi kötődés nélkül élni. Az alternatíva nem az 
ultraliberális, demokratikusnak címkézett globális hálózati feloldódás lehet, hanem a nemzeti 
identitás egyeduralkodóságát mérsékelve a területi kötődés pluralizmusának biztosíthatósága. 
Ez azonban manapság még a posztmodernizmus fellegvárának titulált Európai Unióban és 
annak magterületein, így Hollandiában és Németországban sem realitás. 
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Babits Mihály (Sziget és Tenger 1921= 
1924) 

Hazám! 

'A ház/ 

Röpülj, lelkem, keresd meg hazámat! 
Áll a régi ház még, zöld zsalúja 
mögött halkul anyám mélabúja: 
ősz hajú, de gyermekarcú bánat. 
Röpülj, lelkem, keresd meg hazámat! 
Itt a szoba, melyben megszülettem, 
melyet szemem legelőször látott; 
itt a kert, amelyben építettem 
homokból az első palotákat. 
Amit én emeltem, mind homok volt: 
de nagyapám háza bizton áll még 
s éveimből, e fojtó romokból 
hogy révébe meneküljek, vár még. 

"A város." 

Kelj fel, lelkem, keresd meg hazámat! 
Nem egy szűk ház, az egész kis város 
mint egy árchipelagus vár nyájas 
zöldje közt a tenger akácfának. 
Szállj ki, lelkem, keresd meg hazámat! 
Ott a szőlőhegy, a tömzsi présház, 
mely előtt ülve ha szertenéztem, 
dallá ringott bennem kétség és láz 
s amit láttam tejszín napsütésben, 
mind hazám volt! Lenn az utca híven 
nyúlt alattam, mint a futószőnyeg 
és a dombsor hullámzott, mint szívem, 
halkan hullva égig a mezőnek. 

'Az ország, mappa szerint/ 

Röpülj, lelkem, keresd meg hazámat! 
Enyhe dombsor, lankatag magyar föld! 
S az a róna túl már a nagy-alföld 
szemhatártól, ahol a nap támad. 
Röpülj, lelkem, röpüld át hazámat! 
Szemhatártól-szemhatárig, s újra 
merre emléked, a halk selyempók 
vonja szálát, szállj a rónán túlra, 
s át hol állnak a bolond sorompók: 

és akármit ír a kard a rögre, 
lankád mellől el ne bocsásd bérced: 
ha hazád volt, az marad örökre; 
senkisem bíró, csak ahogy érzed! 

'Az igazi ország/ 

Szállj ki, lelkem, keresd meg hazámat! 
Oly hazáról álmodtam én hajdan, 
mely nem ismer se kardot, se vámot 
s mint maga a lélek, oszthatatlan. 
Álmodj, lelkem, álmodjad hazámat, 
mely nem szorul fegyverre, se vértre, 
mert nem holt rög, hanem élő lélek. 
Galamb álom! s rókák rágtak érte; 
odu-féltő kapzsi szenvedélyek. 
Az én álmom sohse legyen róka! 
Az én tanyám1 magassága védje! 
Lelkem madár, tág egek lakója, 
noha mindig visszajár fészkébe. 

'Európa/ 

Röpülj, lelkem, röpüld túl hazámat! 
Hogy röpültem egykor! Tornyok szálltak, 
Montblanc süllyedt, narancsfák kínáltak, 
láttam népet, mordat és vidámat: 
így találtam nagyobbik hazámat. 
Rómát fiús tiszteletteljártam, 
mintha őseim várossá volna 
és Avignon nevetett, mint Tolna, 
vígan fürdött egyazon sugárban 
és egy lélek font be néptől-népig 
messze földrészt eleven hálóba: 
egy lélek, egy ország végtül-végig 
magát-tépő hazám: Európa. 

"A glóbus/ 

Röpülj, lelkem, tágítsd még hazámat! 
Mily kicsiny a Föld! Mily csöpp melegség 
fészke a zord Űrben! Bús kerekség! 
Szigete a tér Robinsonának! 
Oh röpüld át kis csillaghazámat 
s míg e hibbant Robinsonok bambán 
ölik egymást, szigetük felejtik 
és sohasem ér szemük a partig, 
te a végső szirt fölé suhanván 
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a villanyos messzeségbe kémelj, 
tán egy ismeretlen sugarat hoz, 
amely úgy jön, dallal és reménnyel, 
mint dús hajó vén Robinsonokhoz. 

'Epilog/ 

Mégis, lelkem, szeressed hazámat! 
Nem neked való az ür hidegje! 
Itt a glóbus, a meleg szigetke 
s lélekágya szent Európának. 
Soha el nem hagyhatod hazámat; 

útjaidat akármerre bolygod, 
egy országot hordozol magaddal, 
veled jön egy makacs íz, egy halk dal 
viszed, mint a kárhozott a poklot; 
de halálig, mint ki bűn között él, 
várja híven az Éden sugáros 
türelme: úgy vár reád a város 
és a kis ház, melyben megszülettél. 

„Az ország mappa szerint" című részt 
egyes kötetekhői kihagyták a szerkesztők 
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