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1. BEVEZETÉS 

 

 

Az elmúlt két évtizedben olyan léptékű változások zajlottak le a gazdaság, az infra-

struktúra, a társadalom, a tudomány területén is, melyek korábban nem, vagy csak 

kismértékben voltak prognosztizálhatók. 

 A földrajztudományok szerepe ezekben a folyamatokban felértékelődött. A globális 

területek - mint például a természet- és társadalomföldrajz – és a részterületek kuta-

tásait egyre nagyobb érdeklődés övezi. 

Különösen így van ez a történeti földrajzzal, regionális földrajzzal, térszerkezeti vál-

tozásokkal kapcsolatos kutatások esetén, melyek segítenek értelmezni, feltárni a 

makrofolyamatok hatásrendszerét. 

Ezeken a tudományterületeken a közelmúltban illetve napjainkban mind több komp-

lex ill. részterületeket érintő, elemző tudományos kutatás indult meg. Az eredménye-

ket összegző tanulmányok, tanulmánykötetek, monográfiák által közreadott informá-

ciók hasznosíthatók az ok-okozati összefüggéseken túl a forrásmegőrzésben, de a 

további folyamatok prognosztizálása során is. 

A makrotérségek mellett a mikrotérségek társadalomföldrajzi, történeti földrajzi, 

„emberföldrajzi” vizsgálata az adott térségre vonatkozó sajátos információkkal a 

vizsgált területről olyan speciális információs bázist teremthet, mely egyrészt további 

kutatások kiindulásához adhat ösztönzést, másrészt az érintett térség, valamint a pa-

ralel fejlődési jellegzetességeket mutató más térségek számára jelenthet hasznosítha-

tó információkat. 

 

 

1.1. A kutatás időszerűsége 

 

A kutatási témák közt megkülönböztetett érdeklődés övezi a határtérségekre vonat-

kozó kutatásokat. Magyarországon különleges helyet foglalnak el a nyugati határ 

menti térségek, melyek nyugati irányú kapcsolatait a II. világháborút követően 1989-

ig a vasfüggöny szigora korlátozta.  

A kutatás is egy ilyen sajátos helyzetű mikrotérséget érint, magyar és osztrák határ 

menti területeket foglal magában. A magyar kutatási terület földrajzi elhelyezkedése, 

térszerkezeti kapcsolatai, fejlettségi mutatói alapján nemcsak a földrajztudományok 

művelőinek, hanem több tudományágnak is gyakori célpontja. A frekventált érdeklő-

dés talán annak a sokszínűségnek is köszönhető, mely mind természetföldrajzi, mind 

társadalomföldrajzi értelemben jellemzi ezt a térséget.  

A terület különleges státusú annyiban is, hogy történeti fejlődése során nyugati ka-

puként funkcionált nyugat-európai kapcsolataink elsődleges színtereként, szerves 

térszerkezeti kapcsolódásai révén. 

Határ helyzete szintén speciális, hiszen egészen a trianoni döntésig a tájegység sok-

színű földrajzi, történelmi, társadalmi egységét nem bontották meg mesterséges gá-

tak, akadályok. 

A térség intenzív színtere a határ egyes történelmi-politikai időszakokra vonatkozó 

funkció- és szerepváltozásainak is. A határmentiséget időről időre más korlátokkal és 

lehetőségekkel definiálták és a magyar-osztrák kapcsolatok különböző szinteken 

zajló változásain tapasztalhatók. 
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Napjainkban annak a folyamatnak vagyunk tanúi, mikor az európai államhatárok 

nagy része új szerepkört kap. A határoknak a nemzetállamok kialakulásakor létrejött 

elválasztó, elkülönítő szerepe átstrukturálódik a nyitottság, az együttműködés, az 

integrált határtérség megvalósulásának irányába. A schengeni csatlakozásunk ismét 

egy új és nélkülözhetetlen lépés, hogy Európa részévé váljunk. Ezzel a határmeni 

területek új pozícióba kerüljenek, az perifériáról országok aktív részévé váljanak.  

A változások több szinten zajlanak. Nemcsak a térségek, a települések, hanem a tele-

pülési funkciók a vonzáskörzetek is átalakulnak. Az urbánus települések a változások 

frekventált helyszínei, de a rurális települések fejlődése is hordoz sajátos vonásokat. 

A kutatási térségben a határ, létrejöttétől fogva a formális és informális kapcsolatok-

ra változó befolyással bírt. Jelenleg viszont olyan folyamatok kerültek előtérbe, me-

lyek a formális kapcsolatok lehetőségeinek vertikális és horizontális kiszélesítése 

nyomán az informális kapcsolatok erősödésének új dimenzióit teszik lehetővé. 

A határ menti térségek kapcsolatrendszerei komplex jellegüknél és tartalmuknál fog-

va nem pusztán térségeket kötnek össze, hanem természet- és társadalomföldrajzi 

vonatkozásuk sokszorosan túllépi azokat. A kutatási terület vonatkozásában további 

különlegesség, hogy egy korábban egységes táj szétszakított kapcsolatai szövődnek 

újra. Feltételezhetően ez a tény megkönnyíti a formális kapcsolatok hálózata után az 

informális kapcsolatok szélesebb körének alakítását is, melyek az integrált határtér-

ség, az összekötő határ megvalósulásának fontos tényezői. 

Simmel értelmezésében „A határ: ajtókkal felszerelt híd” [1.]. 

Mindkét oldalon most már egyre több és több ajtó van nyitva, hogy a határ hosszú 

idő után ne elválasszon, hanem összekössön. A probléma azonban ennél összetet-

tebb. A határ szerep- és funkcióváltozása a közelmúlt változásainak, eseményeinek 

tükrében „sok ajtót kinyitott”, de voltak olyanok is, melyek nehezen nyílnak vagy 

akár be-becsukódnak. A kapcsolatok, az együttműködések nemcsak sikeresek, ha-

nem problémákkal terheltek is. A régi konfliktusok és illúziók helyett újak teremtőd-

nek. Az ütközési pontok, érdekellentétek vagy akár a dinamikusan fejlődő kapcsolati 

területek egy földrajzilag egységes táj határok által elválasztott, eltérő fejlettségű 

területein még frekventáltabban nyomon követhetők. 

Újraformálódó kapcsolatok, sikerterületek, lehetőségek, lemaradások, konfliktusok, 

előnyök és hátrányok – a magyar-osztrák kapcsolatok jelenleg is tapasztalható jelen-

ségei. Feltehető a kérdés, hogy mennyiben hat a fejlődés pozitív dinamikájára a határ 

menti kapcsolatok fenntartási lehetősége, intenzitása? A térség tradicionális nyitott-

sága, sokszínűsége mennyiben tekinthető pozitív tényezőnek a határok szerepének, 

funkcióinak változása során? 

Ezek a tényezők most hatnak a térségre. Feldolgozásuk, elemzésük egyértelműen 

ebben a változó időszakban a legkézzelfoghatóbb, leghitelesebb. Lehet, hogy a fo-

lyamatok megítélése évek múlva világosabban és tisztábban értékelhető, de a tapasz-

talati kutatást ebben az időszakban lehet és kell elvégezni. A rendszerváltás, az EU-

bővítés és azt követő időszakok fejlődését nyomon követő tudományos kutatások 

minél pontosabb prognózisainak kidolgozásához a makro- és mezoszintű informáci-

ókon kívül a mikroszint jelenségei is szervesen kapcsolódnak, melyhez a jelen kuta-

tás is hozzá kíván járulni. 
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1.2. A határtérségek, határmentiség társadalomföldrajzi kutatásának egyes as-

pektusai a hazai és nemzetközi szakirodalomban  

 

A határmenti kapcsolatok vizsgálatánál nem kerülhető meg egy rövid betekintés a 

hazai és nemzetközi szakirodalomba. Több szemszögből, több komponenssel történt 

már meg a határok, a határ menti térségek, a határ szerep- és funkcióváltozásainak 

tartalmi összetevőinek meghatározása és definiálása.  

 

 

1.2.1. A határ fogalmának értelmezése 

 

A határok definiálásával, tipizálásával és hatásrendszerük vizsgálatával kapcsolato-

san több kutatás látott napvilágot. A kutatók közül kiemelhetők, a teljesség igénye 

nélkül Batten,  D. F. – Johansson, B., Guichonnet, P. – Raffestin, C., Hansen, N., 

Martinez, O. J., Prescott, J. R. V., Ratti, R. kutatásai, magyar viszonylatban pedig 

Hardi T., Nemes Nagy J., Nárai M. – Rechnitzer J. tudományos munkái.  
A határ definiálását az egyes tudományterületek és dokumentumok eltérő tartalommal adják meg.  

Az államhatár törvényi definícióját az alábbiakban határozza meg az 1997. évi Ha-

tárőrizetről és a határőrségről szóló törvény: „A Magyar Köztársaság államhatára: A 

nemzetközi szerződésekben meghatározott azon képzeletbeli, függőleges síkok ösz-

szefüggő sorozata, amelyek Magyarország területét a légtérben, a föld (víz) felszí-

nén, valamint a föld (víz) mélyében a szomszédos államok területétől elválasztják.” 

[2.].  

A katonai definiáláson kívül más tudományterületek meghatározásai árnyaltabb ké-

pet adnak a határ fogalmának tartalmi összetevőiről. Rechnitzer J. szerint: „A törté-

nelem folyamán, egészen a legutóbbi időkig, a határ politikailag meghúzott vonalat, 

illetve katonailag szigorúan őrzött területet jelentett két nemzet között. A határ egy 

olyan szimbolikus jel, és egyben az elkülönítetést kifejező valós terület-kijelölés, 

ahol az egyik állam hatásköre kezdődik, egy másiké pedig véget ér. A határokon be-

lül az állam, mint a nemzetállami funkciók kizárólagos birtokosa és őrzője jelenik 

meg.” „A határok tehát az egyes nemzetek szuverenitásának jelképei, az elmúlt év-

századok folyamán inkább elválasztó, semmint összekötő szerepük érvényesült.”[3.]. 

Hangsúlyozza továbbá a határok fogalmának és jelentőségének átalakulását, melyet 

többek közt a napjainkban zajló globalizáció és integrációs törekvések is nagymér-

tékben formálnak. Hardi T. megfogalmazásában „Az államhatár egy olyan vonal, 

amely egy államot körbevesz, elválaszt más államoktól.” [4.].  

A határ fogalma természetesen az említett jogi, katonai, társadalomföldrajzi vagy 

politikai földrajzi definiáláson túl további, más értelmezésben is kifejthető. 
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1.2.2. A határ funkció- és szerepváltozásainak egyes értelmezése hazai és nemzet-

közi kutatásokban 

 

Az embert körülvevő földrajzi teret felosztó határ tartalma, funkciója és hatásrend-

szere a történelem folyamán több változáson ment át.  

Guichonnet, P. – Raffestin, C. (1974) értelmezésében a modern államhatárok funkci-

ói és tartalmai jelentősen eltérnek például a kínai és római birodalmi határok által 

betöltött szerepektől, melyek zömmel izolációs, védelmi és ütközőzóna funkciója, 

kifelé irányultsága, térbeli és társadalmi fejlettségi elkülönítő szerepe, lényegesen 

nagyobb változékonysága és frontier jellege volt a dominánsabb (in HARDI T. 2000).  

Guichonnet, P. – Raffestin, C. (1974) a határ állandó jellegű funkciójaként határozta 

meg az elválasztó, az összekötő, a szűrő funkció mellett a törvényességi, fiskális és 

ellenőrző funkciókat. Időszakos funkcióként értelmezte a katonai és ideológiai funk-

ciókat (in HARDI T. 2000). 

Nemes Nagy J. a határfogalom négy különböző jelentését különíti el, melyet más 

szerzők a határ funkciói ill. szerepei megnevezéssel használnak: 

 

 a határ, mint elválasztó térelem, gát (barrier) 

 a határ, mint szűrőzóna, kapukkal (filter) 

 a határ, mint perem és ütközőzóna (frontier) 

 a határ, mint összekapcsoló elem (kontaktuszóna) (NEMES NAGY J. 1998)  

 

Nemes Nagy J. értelmezésében utal Ratti, R. (1991) és Ruttkay É. (1995) kutatásaira 

és több kutatóval egyezően - mint Nárai M. - Rechnitzer J. (1999), Hardi T. (2000) - 

hangsúlyozza a határ összekötő és elválasztó funkciója mellett az ütköző- és szűrőzó-

na szerep jelentőségét is. 

 

 

1. ábra: A határ funkciói és hatásuk 

 

 
Forrás: RATTI, R. 1993  
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A modern államok kialakulásával a határfogalom új tartalmakat kapott és a modern 

nemzet- és államfelfogás része lett. Megnövekedett a nemzeteket elkülönítő és az 

egyes államok hatalmi státusát deklaráló szerepe, befelé irányultsága. Ideológiai hát-

terét a szuverenitás és nemzettudat megerősödése jelentette.  

Változásként következett be az is, hogy a tudomány fejlődése lehetővé tette a határok 

pontos kijelölését, melynek következtében a határőrizet jellege és formái is átalakul-

tak. 

A fentiekkel összefüggésben meg kell említeni a határ egyik legismertebb funkcioná-

lis tipizálását, melyet Ratti, R. (1993) dolgozott ki. 

A Ratti-féle felosztás alapfunkcióként határozza meg az elválasztást az eltérő struktú-

rák közt és összeköttetést az eltérő területek között. 

Ratti, R. értelmezése alapján a határ hatása a „barrier” (gát) jellegű, korlátozó, elvá-

lasztó, lezáró határtól egészen a szűrő hatáson át a „nyitott” határig terjedhet, ami 

természetesen nem a határ megszűnését, hanem elsődlegesen a határátlépés admi-

nisztratív akadályainak könnyítését foglalhatja magában. 

Martinez, O. J. (1994) a határ jellegétől függően tipizálta a kapcsolattartási lehetősé-

geket a határtérségekben. 

 

 

2. ábra: Interakciók a határ menti térségekben 

 

 
Forrás: MARTINEZ, O.J. 1994 

 

Martinez, O. J. és Hardi T. értelmezésében az elidegenedett határtérség zárt jellegű 

határként értelmezhető, melyben az interakciók minimálisak vagy akár hiányozhat-

nak is. A két szomszédos állam ellenfélként viszonyul egymáshoz. A Sopron-

Eisenstadt térségben elsősorban az ötvenes években fennálló határviszonyra jellemző 

ez a szituáció, amikor a politikai kapcsolatok leképeződése a vasfüggöny szigorú 

határőrizetében és az államközi kapcsolatok minimalizálásában valósult meg. 

Az egymás mellett létező határtérségek, mint típus, azt a helyzetet jeleníti meg, mi-

kor viszonylag stabil, de nem kimondottan baráti jellegű a szomszédos országok vi-

szonya. Ebben az esetben a határ részben nyitott és kétoldalú nemzeti kapcsolatokra 

lehetőség nyílik. Az államközi kapcsolatokra a zárt együttműködés jellemző, a lakos-

sági kapcsolatok zömmel eseti szintűek. A vizsgált térségben a hidegháború enyhülé-

sének, a vasfüggöny „rozsdásodásának”, a „gulyáskommunizmus” időszakának kap-

csolataira alkalmazhatók ezek a jellemzők. 

A különösen együttműködő határtérségek esetében a szomszédos országok kapcsola-

tai már az előzőnél fejlettebbek. A baráti és kooperatív kapcsolatok kialakítását, az 

interakciók különböző szintű bővülését a gazdasági és társadalmi komplementer kö-
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rülmények segítik. Ez a kapcsolatrendszer a kutatási területen a kilencvenes évek 

magyar-osztrák viszonyait jellemezte. 

Az integrált határtérség (határrégió) erős és permanens stabilitást feltételez. Megva-

lósulásának feltétele az emberek és a javak határ jellegű korlátozás nélküli áramlása. 

Létrejöhet a gazdaság funkcionális összeolvadása. Ez a fejlődési folyamat hosszú 

időt vesz igénybe, de megteremtheti a vizsgált térség újbóli egységét.  

Az integrált határrégiók megvalósulása a határ életciklusának az emberek életére 

minden eddiginél pozitívabb hatását eredményezheti, melynek során az összekapcso-

ló elem (kontaktuszóna) szerepét töltheti be. 

A Martinez-féle felosztás nem tér ki arra a speciális helyzetre, mely a térség viszony-

latában a trianoni döntés nyomán a II. világháborúig fennállt. Ezzel a sajátos helyzet-

tel a dolgozat a történeti áttekintés során foglalkozik.  

 

A térkapcsolatok és interakciók formái különböző grafikus modellel is megjeleníthe-

tők.  

Tóth J. (1996) a térkapcsolatok lehetséges formáira az alábbi modellt alkotta meg.  

 

 

3. ábra: A térkapcsolatok lehetséges formái 

 

 
Forrás: TÓTH J. – GOLOBICS P. 1996. 

 

Az elmélet kimondja, hogy a határok gátolják a kapcsolatteremtést, így a társadalmi-

gazdasági fejlődést is. Egy határmentes területen a kapcsolatok körkörösek (pl. a 

Regio Basiliensis, a klasszikus európai régió). Ezzel szemben a tipikus, régi kelet-

európai határok merevek, olykor fegyveres konfliktusokra adtak alkalmat; az így 

elválasztott térségek fejlődése csak féloldalas lehetett. 
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Az ábra értelmezésével és a kutatási térségre vonatkoztatásával nyomon követhetők a 

határ szerep- és funkcióváltozásaival összefüggésben ezek a térkapcsolati formák, 

melyeket döntően a politikai-történelmi tényezők határoztak meg. 

Az erős, gátjellegű határok különböző szintű térkapcsolatai Tóth J. (1996) modellje 

alapján szemléltethetők. 

 

 

4. ábra: A kapcsolattartás modellje erős, gátjellegű határoknál  

 

 
Jelmagyarázat: I. országhatár; II.a „A” ország határ menti régiója; II.b „B” ország határ menti régiója; Af „A” 
ország fővárosa; Bf „B” ország fővárosa; 1-4. a kapcsolatfelvétel lehetőségének lépései; 5. normális kapcsolattar-
tás. 

Forrás: TÓTH J. 1996. 

 

A határ két oldalán fekvő, korábban évszázadokig egységesen fejlődő térségek ko-

operációja csak a fővárosok tudtával és engedélyével volt lehetséges. A Kárpát-

medencében az egyes államok térszerkezete politikai korlátok között fejlődött, a bel-

ső kapcsolatrendszer intenzitása és textúrája sokkal nagyobb, illetve sűrűbb lett, mint 

a határ menti térségeké. Ez egyrészt azzal a következménnyel járt, hogy a politikai 

határ egyre inkább átvette a regionális határok szerepét, másrészt oda vezetett, hogy 

a politikai határokkal közrezárt tér - az állam - kezdett egységes térszerkezeti rend-

szerként funkcionálni. Továbbá a tanulmány megemlíti, hogy az államhatárok mögé 

búvó rendszerek társadalmi-gazdasági tevékenységének realitása közötti ellentmon-

dás sokat ártott a Kárpát-medence területén osztozó államok népének. Ennek egyik 

fő oka a nemzetközi regionális együttműködés nyilvánvaló előnyeinek kihasználatla-

nul hagyása, sőt elutasítása, a másik pedig az etnikai feszültségek fenntartása volt 

(TÓTH J. 1996). 

 

A dolgozat a fenti modellt kiegészítve és újszerűen alkalmazva használja fel Sopron 

térségi szerepváltozásainak bemutatására a kutatási eredmények elemzése során. 

A kutatási térségben a vasfüggöny időszakában az erőteljes barrier, frontier és filter 

funkciók érvényesülése az ábra által modellezett kapcsolatok lehetőségét többszöri 

szintek, fokozatok közbeiktatásával tette lehetővé. 
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Az ábra rávilágít arra is, hogy határok környezetre gyakorolt hatása nemcsak a határ 

menti térségre terjed ki, hanem annál lényegesen nagyobb hatósugárnyi területet érint 

(HARDI T. 2000). 

A határ menti kapcsolatok, együttműködések természetesen változatos horizontális 

és vertikális kiterjedésűek lehetnek a kapcsolatok alanyait, szintjeit és fokozatait fi-

gyelembe véve. 

A határ menti kapcsolatok vonatkozásában vizsgálhatók a határ szerep- és funkció-

változásaival összefüggésben az alábbiak: 

 

 A határhoz legközelebbi települések közötti együttműködés 

 Térségek által kialakított kapcsolatok 

 Az országhatáron szomszédos megyék (közigazgatási egységek) közötti kap-

csolat 

 Államhatárral érintkező régiók térbeli szintje 

 Államhatárral érintkező országok közötti kapcsolat  

 

A már hivatkozott térségi kutatások sokrétűen feldolgozták ezeknek az eltérő kapcso-

lati szinteknek a változásait.  

A globalizációs és integrációs folyamat a határok új szerep- és funkcióváltásának 

katalizátoraként, a kapcsolatok kibővítésének elősegítőjeként jelentős szerepet ját-

szott a határok nélküli Európa (Europa ohne Grenzen) irányába mutató elméletek, 

fejlődési koncepciók és gyakorlati lépések megvalósítása során 

A határ még mindig „ajtókkal felszerelt híd” (SIMMEL G. 1973), de ezek az ajtók és 

hidak Európa részei közt már lényegesen kevesebb barrier, filter és frontier funkció-

val bírnak és távlatilag a kontaktuszóna megvalósulásának irányában hatnak.  

 

 

1.2.3. A határ menti térség fogalmának kérdésköre 

 

A határ menti térség, mint fogalom behatárolására többféle értelmezés létezik. Indo-

kolt, hogy a dolgozat definiálja azt a fogalmi kört, melyet alapul vesz a kutatási terü-

let behatárolása során. 

Az Európa Parlament definíciója alapján: „Határ menti térség az a térség, amely 

(határvonaltól mért távolsága) nem haladja meg a határtól számított 30 km távolsá-

got. Ebben a térségben az érintett államok határozzák meg azokat a helyi közigazga-

tási kerületeket, melyeket határ mentinek kell tekinteni. Amennyiben bármely ilyen 

jellegű kerület a határvonaltól számított 30 km-nél távolabb, de 50 km-nél nem távo-

labb terül el, azt a határ menti térséghez tartozónak kell tekinteni.”[5.]. 

Az egyes dokumentumok szóhasználatában a fentieken túl természetesen szerepelhet 

katonai, határvédelmi szemléletű meghatározás (HAJDÚ Z. 1988), a határral való 

közvetlen érintkezés alapján történő vagy távolsághoz kötött kategorizálás (ERDŐSI 

F. 1988), esetleg más tartalmi, statisztikai felosztások is figyelembe vehetők. 

A dolgozat az Európa Parlament definícióját veszi alapul. A kutatási terület viszont 

egy még szűkebb területhez tartozik, melyet a nemzetközi jogi megállapodásokban a 

kishatárforgalomba beletartozó térségek megnevezéssel jelölnek. Ez a zóna a határ-

ral párhuzamosan húzódó 10-15 km-es sávban helyezkedik el.  
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Hansen (1977) a határ menti terület fogalmát az alábbiak szerint definiálja: „A ter-

mészetes tér azon részére vonatkozik, ahol a gazdasági és társadalmi életet direkt 

módon és jelentősen befolyásolja egy nemzetközi határ jelenléte. Ebben az értelem-

ben megkülönböztetünk nyitott vagy potenciálisan nyitott régiókat, elzárt régiókat.” 

[6.]. 

A jelen kutatás sem kizárólag a statisztikai határ menti térség felosztást veszi alapul, 

hanem ezen túlmenően belefoglal olyan térségeket, településeket is, melyek életére, 

fejlődési lehetőségeire, a határ menti együttműködések vonatkozásában a határ direkt 

hatást gyakorolt. 

Magyarország Hajdú Z. (1988) szóhasználatával élve „határ menti ország”, mivel 

hét szomszédos országgal rendelkezik, emellett a szomszédos országok határ menti 

térségeiben még jelentős magyar anyanyelvű népesség él. A magyar határmentiség 

sajátossága, hogy a többszöri határmegvonások nyomán a természeti, gazdasági és 

infrastrukturális elemek, a természetes és mesterséges térszerkezeti kapcsolatok je-

lentősen sérültek, a határok által szétszakítódtak és természetesen a társadalmi szfé-

rában is meghatározó változásokat idéztek elő. 

A határtérség földrajzi értelemben periféria is, ami nem jelent automatikusan gazda-

sági és politikai leértékelődést a centrumhoz viszonyítva. Hardi T. (2000) hangsú-

lyozza, hogy az egyes terület le-, illetve felértékelődése attól függ, hogy a határ két 

oldalán milyen politikai akarat nyilvánul meg a kapcsolatok alakítására. Ez különö-

sen igaz a vizsgált magyar–osztrák határtérségre. 

A nyugati határszél, ezen belül is Sopron és magyar vonzáskörzete határtérségi elhe-

lyezkedése és a centrumtól való viszonylagosan nagy távolsága ellenére országos 

viszonylatban fejlett térség és hosszabb időn keresztül pozitív fejlődési mutatókkal 

rendelkezett. 

Napjainkban az európai integrációs folyamat változatos együttműködési lehetősége-

ket biztosít a határ menti térségek számára. A nyugati határtérségben zajló változatos 

tematikájú makro-, mezo- és mikroszintű kutatások feltárhatják az együttműködések 

intenzív és kevésbé domináns területeit, a konfliktusokat és problémákat, az eredmé-

nyeket és a sikereket. Az enyhülési folyamat, majd a rendszerváltás óta tapasztalható 

jelenségek is rávilágítottak arra, hogy az új típusú együttműködések, az érdekegyez-

tetés nemcsak előnyökkel, sikerekkel jár, hanem konfliktusokkal is terhes. Az egyes 

határ menti térségek együttműködései eltérő jellegűek. A tapasztalatok rögzítése, a 

következtetések levonása és beépítése az új fejlesztési programokba elősegítheti, 

megkönnyítheti az integrációs folyamatot.   

 

 

1.2.4. A határtérségek kutatásának aktualitása 
 

A XIX. század végétől kezdve megkülönböztetett figyelemmel fordultak  a földrajz-

tudományok képviselői a határok létrejöttének, változásainak és hatásrendszerének 

sajátos folyamatának témájához. A határokkal kapcsolatos egyes elméletek politikai 

ideológiákhoz való felhasználása a II. világháborút megelőzően viszont gátolta a 

kutatások további bővülését (HARDI T. 2000). A határ fogalom kapcsán már említet-

tük Ancel J. (1999), Guichonnet, P. – Raffestin, C. (1974), Mackinder, H. J. (1999), 

Prescott, J. R. V. (1987), Ratzel F.(1999) kutatásait, melyek részletesen foglalkoztak 

a határ fogalmán túl a határok fejlődésével, állam- és nemzetformáló szerepével is. A 
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II. világháború után, a két világrendszer országaiban eltérő szemlélettel viszonyultak 

a határok, határ menti térségek és az együttműködések kutatásához. Elsősorban poli-

tikai okokra visszavezethetően a szocialista országokban nem támogatták ezeket a 

kutatásokat. A „hidegháború” éveiben nemcsak a kutatásnak, de még a minimális 

együttműködésnek is igen komoly akadályai léteztek, melynek egyik szemléletes 

példája magyar–osztrák vonatkozásban éppen Sopron és Eisenstadt térsége, a vas-

függöny határzónája volt. A nyugat-európai kutatások viszont sokoldalúan foglalkoz-

tak a témával különösen a periféria-integráció kérdéskörével. A fejlődő határtudo-

mányok jelentős képviselői között említhetjük még a teljesség igénye nélkül az elő-

zőekben társadalomföldrajzi kutatásaik kapcsán már említett Anderson, J., Ante U., 

Aschauer, W.,  Martinez, O. J., Ratti, R. munkáit is (HARDI T. 2000). 

Az enyhülési folyamattal összefüggésben a szocialista országokban, így Magyaror-

szágon is, a politikai helyzet változása eredményképpen megszaporodtak a határtér-

ségekre és az együttműködés lehetőségeire vonatkozó kutatások. A vizsgálatok kiter-

jedtek a rendszerváltást megelőző időszakban ideológiai – politikai – gazdasági vi-

lágrendszereket elválasztó határterületekre, különösen a vasfüggöny által elválasztott 

magyar-osztrák határszakaszra is. 

Prescott a határ menti területekre vonatkozó földrajzi szempontú kutatások fő iránya-

it az alábbiakban határozta meg: „1.) a határ, mint a kultúrtáj eleme, 2.) az államhatár 

által a határtérségre és a gazdasági tevékenységre gyakorolt hatások, 3.) a határ hatá-

sa a határ mentén élők attitűdjeire, 4.) a határ állami politikára gyakorolt hatása” [7.]. 

A magyar-osztrák határszakasz vonatkozásában a közelmúlt kutatási programjai kö-

zött mindegyik területre találunk példát. 

 

 

1.2.5. A magyar-osztrák határtérségek kutatásának főbb irányai 

 

Kiemelkedő jelentőségű azoknak a dunántúli, fővárosi és más kutatói műhelyeknek a 

munkája, különösen a Pécsi Tudományegyetem, ELTE, az MTA RKK DTI Pécs, MTA 

RKK NYUTI, Győr, MTA RKK Debreceni Osztály, melyek hazai és nemzetközi for-

rások támogatásával foglalkoztak és foglalkoznak a határ menti jelenségek és 

együttműködések makro-, mezo- és mikroszintű vizsgálatával a dunántúli határ men-

ti térségek vonatkozásában. Emellett más egyetemek (Miskolci Egyetem, SZETE) is 

bekapcsolódtak a térségre vonatkozó kutatási projektekben.  

A határ menti térségek fejlődésének és az együttműködések, integrációs, 

regionalizációs folyamatok kutatásában, a teljesség igénye nélkül megemlíthetjük 

Baranyi B. (2007), Beluszky P. (2006), Csapó T. (1999), Csizmadia Z. (2005), Dőry 

T. (1999), Enyedi Gy. (2007), Frisnyák S. (1996), Hajdú Z.- Illés I.– Raffai Z. (2007), 

Hardi T. (2000), Horváth Gy. (2007), Izsák É. (1999), Golobits P. (1995), Lados M. 

(2007), Nárai M.- Rechnitzer J. (1999), Nemes Nagy J. (1998), Rechnitzer J. (2007), 

Rechnitzer J.- Smahó M. (2007), Rétvári L. (1989), Ruttkay É. (1995), Süli-Zakar I. 

(1992), Szörényiné Kukorelli I. (1999), Teke A. (1999), Tóth J. 1999, 2001, 2002, 

Trócsányi A. (1997) munkáit (HTTP://WWW.RKK.HU). 

A határmenti együttműködéssel foglalkozó kutatási programok és projektek közül a 

dolgozat kutatási területével és témájával összefüggésben többek közt tanulmánykö-

tetben is hozzáférhetők a következők:  
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Az egyik legátfogóbb közelmúltbeli (2003-2005) nemzetközi kutatási program (EU 

5-ös Keretprogram) az EXLINEA - „Választóvonalak, mint az együttműködés színte-

rei: Európa külső határainak átalakítása – alapelvek, gyakorlatok, felfogások” 

(Limes of Exclusion as Areas of Co-operation: Reconfiguring the External 

Boundaries of Europe – Policies, Practices, Perceptions) (BARANYI B. 2005), az 

INTERREG III.- CORRINA Project (2007), UniRegio Project (2006), az EU-FP/ 

RICARDA Project – Határ menti stratégiai tanulmány (2007), NFÜ - A felsőfokú 

oktatási intézmények, kutatási technológiai együttműködések a közép-kelet-európai 

térségben (2006), a KMU Forschung Austria - Kis- és középvállalkozások versenyké-

pessége a nyugat-dunántúli régióban (2004),  az Österreichisches Institute für 

Gewerb- und Handelsforschung - A magyar vállalkozások várakozásai az EU bőví-

téssel kapcsolatban (2002), a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium - 

Komplex határ menti kapcsolatrendszer vizsgálata (2001). Kifejezetten a dolgozat 

által vizsgált területet is érintette az European Union Fifth Framework Project (Iron 

Curtain N
o
: QLRT-CT-2001-01401) Vasfüggöny Project (2001), melyben a dolgozat 

készítője is közreműködött és a jelenleg is zajló European Green Belt Program 

(IUCN). Megemlíthető a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium - A ha-

tár menti regionális együttműködések, mint a területfejlesztés új irányai (2000), az 

MTA Világgazdasági Kutatóintézet  - Az osztrák-magyar határ menti együttműködé-

sek tapasztalatai (1997), a PHARE CBC - A határ menti együttműködéstől az 

eurégiókig (HU 9610-06-25) és A határmentiségtől az integrált határrégióig (HU 

2002/000-317-02-17), a Magyar Külkereskedelmi Bank - Az osztrák-magyar határ 

menti térségek új együttműködési dimenziói, egy potenciális eurorégió körvonalai 

(1996), Győr-Moson-Sopron megye Önkormányzata, Győr és Sopron város Önkor-

mányzata - Győr-Moson-Sopron megye telephelyi tényezői és területfejlesztési stra-

tégiája a határ menti kapcsolatok tükrében (1996), az intenzív kutatási időszak elő-

futárának számító, az Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung és az 

MTA RKK Észak-Dunántúli Osztálya együttműködése keretében megvalósult A 

nyitott határ - A gazdasági és szellemi erőforrások innovációorientált fejlesztése az 

osztrák-magyar határmenti régiókban című kutatási program (RECHNITZER 1990) 

(http://www.rkk.hu/). (A cím után írt évszám a tanulmánykötet megjelenési éve.) A 

dolgozat kutatási profiljának összeállításához hivatkozási alapul szolgálnak a LAMO 

Projekt, Hardi T. (2005) és Csizmadia Z. (2005) témában végzett kutatásai, hogy a 

jelen kutatás eredményei egyes relációban a korábbi eredményekkel összevethetők 

legyenek.  

A hivatkozott LAMO Projekt, az „INTERREG III A”  keretében kifejlesztett, nem-

zetközi szinten elismert és kidolgozott, megbízható adatokat közlő program, melynek 

célja „Munkaerőpiaci monitoring (LAMO) – monitoringeszköz kifejlesztése, alkal-

mazása és érvényesítése a munkaerőpiacon végbemenő változások rendszeres figye-

lemmel kísérésére az EU-bővítés folyamán”, köztük a más országban ingázók kutatá-

sa. 

 (HTTP://WWW.ARBEITSMARKTMONITORING.AT/HUN/PROJEKTBESCHREIBUNG.HTM).  

 

Az említett kutatási témákból, projektekből is kitűnik, hogy az együttműködések, 

kapcsolatok makro- és mezoszintű elemzéséről, a hivatalos, formális együttműködési 

formák érvényesüléséről már több kutatás eredményei állnak rendelkezésre. Az em-

berföldrajz, a társadalomföldrajz, a történeti földrajz mikroszintű változásairól még 

http://www.rkk.hu/
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sok feltárandó terület vagy akár monitoring kutatás egészítheti ki az új kapcsolat-

rendszerekről, azok alakulásáról, változásáról szerzett információkat. A mikroszint 

vizsgálata során a kvantitatív módszerek alkalmazása mellett a kvalitatív kutatások 

segítenek megláttatni a társadalomföldrajzi és emberföldrajzi szemléletű kutatások-

ban „a számok mögött az embert”. 

Az európai integrációs folyamat nyomán, Ausztria és Magyarország EU-

csatlakozásával és a schengeni folyamat kibontakozásával az együttműködés nem-

zetközi és hazai szintű törvényi, intézményes és formális alapkeretei ma már adottak, 

de a valódi integrált régió megvalósulása, dinamikus fejlődése a lehetőségek megte-

remtődése után már nagyban függ a mikroszintű együttműködések aktivitásától, ami 

a további kutatások ösztönzője lehet. 
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2. A KUTATÁS HIPOTÉZISE, MÓDSZERTANA ÉS TERÜLETI BEHATÁ-

ROLÁSA 

 

 

2.1. A kutatás célja 

 

A kutatás célja, hogy vizsgálja Sopron-Eisenstadt térség történelmi változásainak 

tükrében a határ és térségi központ szerepek alakulását, betekintést adjon a 

határmentiséget megélő emberek változó mikroszintű határ térségi kapcsolatainak 

formálódásába, vázolja az integrált határrégió jellegzetességeit. 

A történeti áttekintés több célt szolgál. Egyrészt felvázolja azokat a folyamatokat, 

melyek Sopron speciális státusát és változó szerepének alakulását eredményezték. Az 

egyes időintervallum fázisok összefoglaló értékelését az 5.Eredmények fejezet öt 

kapcsolati modell ábrája és az ahhoz kapcsolódó értelmezés tartalmazza. Másrészt 

sajátos célként a történelmi folyamatok természeti, gazdasági, infrastrukturális és 

társadalmi szféra egyes tényezőinek pozícióváltozásait egy újszerű módszer és esz-

köz, egy fázis- és folyamatmátrix jellegű szemléletes ábrázolást lehetővé tevő ábra 

felhasználásával kísérli meg bemutatni, értelmezni. 

A történeti áttekintés háttér-információkkal szolgál az empirikus felmérés által jelzett 

jelenségek reális értelmezéséhez. 

Az empirikus kutatás a vizsgált rurális és urbánus településeken vizsgálja a határon 

átnyúló kapcsolatrendszereket. 

 

 

2.2. A kutatás hipotézise 

 

Hipotézis 

 

 A Sopron és Eisenstadt térsége, vonzáskörzete valaha összetartozott és most 

ismét számtalan szállal tud összekapcsolódni és akár együtt is fejlődni. 

 A korábban földrajzi, történelmi és kulturális egységet alkotó táj, napjainkban 

többszintű kapcsolataival éled újra. 

 A határ jelenkori szerep- és funkcióváltozása nyomán a határátkelőhelyek 

közvetlen környezetében lévő települések fokozott migrációs potenciállal bír-

nak. Az itt élők határ menti kapcsolatai időben és térben, horizontálisan és 

vertikálisan kibővülnek és az urbánus és rurális térségek vonatkozásában 

azonos vonások mellett különbözőségeket is tartalmaznak. 

 

A kutatás arra keresi a választ, hogy a történeti áttekintést kiegészítve mikroszinten 

lakossági interperszonális kapcsolatok vizsgálatával információkat tárjon fel az aláb-

bi kérdésekről: 

 Mennyiben hat a fejlődés dinamikájára a határmenti kapcsolatok fenntartási 

lehetősége, intenzitása?  

 Mely területek jelentik az újraformálódó kapcsolatok sikerterületeit és mely 

területek azok, ahol lemaradások, konfliktusgócok keletkeztek, keletkeznek?  

 Milyen előnyökkel, lehetőségekkel, hátrányokkal és konfliktusokkal jár az itt 

élő emberekre a határmentiség?  
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 Miként hatnak ezek a jelenségek a határok szerepének, funkcióinak újrafor-

málódásának jelenkori folyamatára?  

 

A kutatás a hipotézissel összefüggésben vizsgálja, hogy a Sopron–Eisenstadt térség 

egy viszonylag rövid múltra visszatekintő határ fejlődési ciklusában, hogyan alakítot-

ta/alakítja mikrokapcsolatainak rendszerét a korábbi földrajzi, történelmi és kulturális 

egységének birtokában. 

A kutatás kísérletet tesz arra, hogy betekintést adjon, hogyan hatottak a magyar–

osztrák határmenti térségben Sopron és Eisenstadt mikrorégiójában a határ szerep- és 

funkcióváltozásai elsősorban az elzártabb soproni térség természeti és társadalmi- 

gazdasági szférájának változására, határon átnyúló (trans–border) formális és infor-

mális kapcsolatainak alakulására. 

A rendszerváltással, a határok elválasztó szerepének csökkenésével nagyrészt meg-

szűntek azok a korlátok, melyek a magyar–osztrák kapcsolatok gátlói voltak. 

A kutatás ebben a felfogásban törekszik arra, hogy az újjáépülő kapcsolatrendszerek 

mikroszintű leképeződéseit vizsgálja, annak motívumairól, domináns területeiről, 

szerzett információk segítségével körvonalazza, melyek a kapcsolatrendszerekben az 

integrációs folyamat sikerterületei, melyek a kevésbé domináns területek. Milyen 

okok állnak fenn akadályként és milyen lehetőségek adódnak az egyes területeken az 

integrált határrégió megvalósítására?  

 

A kutatási folyamatban újszerűnek tekinthetők az alábbiak: 

 új személtető módszer bemutatása,  

 az empirikus kutatásban a kapcsolatok urbánus–rurális elkülönítésben történő 

vizsgálata 

 a magyar gyermekek osztrák közoktatási rendszerben történő megjelenésének 

empirikus, kvalitatív elemeket tartalmazó vizsgálata. 

 

A dolgozat foglalkozik a tradicionális térségi központ, Sopron státusának változásai-

val és a trianoni döntés nyomán létrejött osztrák tartományi főváros Eisenstadt fejlő-

désének egyes jellemzőivel is. Betekintést ad a térség határzónába tartozó kistelepü-

léseinek fejlődésébe a határmentiség aspektusából, mivel ezek határ menti kapcsolat-

tartási lehetőségeit egyes időszakokban a határ dominánsabban gátolta, mint a hason-

ló helyzetű osztrák településekét, az új határátkelőhelyekkel viszont a migráció és 

mobilitás több lehetősége nyílt meg számukra.  

 

A hipotézissel összefüggésben a kutatás az alábbi megállapításokból indul ki: 

 A határtérségi kapcsolatok szervezeti, intézményi keretei adottak.  

 A gazdasági, társadalmi és infrastrukturális kapcsolatok fejlődése mind több 

területen teszi lehetővé a kontaktusok aktívvá tételét.  

 

A dolgozat kitér a munkaerő áramlása, a turizmus és az oktatás területére, melyek a 

korábbi kutatások megállapításai alapján a kapcsolatok egyik legdinamikusabban 

fejlődő területei. Ezzel összefüggésben foglalkozik a határok átjárhatóságának válto-

zásaival, a munkaerő-áramlás kérdéseivel, a természeti szféra táji értékeinek turiz-

musra gyakorolt hatásával, a turizmus térségi tipikus formáival, gazdaságra gyakorolt 

hatásaival és a mikroszintű oktatási kapcsolatok új vonásaival. 
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Megfigyelhető, hogy a változó kapcsolatrendszerek kihatással vannak a térségi köz-

pontok pozícióira is. A kutatás a tendenciák vázolásának szintjén érinti ezt a téma-

kört. 

 

A térség, mint mikroszintű kutatás tárgya, egyedi abban a tekintetben, hogy a föld-

rajzilag egységes táj fejlődési fázisai a határtérség pozíció, funkció és hatás összes 

lehetséges formáit modellezték. Végig kísérhető az egységtől a korlátozott kapcsola-

tokon, majd a hermetikus elzártságon át, napjaink újrafejlődő kapcsolataiig.  

Ez a speciális státus, mintegy „egyedülálló laborkísérletként” mutatja be egy egysé-

ges táj szétszakított részeinek fejlődését. A folyamat alapvető változásai, szintén kü-

lönleges módon, társadalom- és történeti földrajzi szempontból igen rövid időinter-

vallum alatt zajlanak, és mind a természeti, mind a gazdasági, mind az infrastrukturá-

lis és társadalmi szférában sarkalatos változásokat idéznek elő. 

 

 

2.3. A kutatás módszertana 

 

A kutatás kiterjedt: 

 

 a térség történelmi áttekintésére, 

 a magyar és osztrák területek urbánus és rurális térségeinek bemutató, átte-

kintő statisztikai adatokat és dokumentumokat felhasználó vizsgálatára, 

 az urbánus és rurális térségi mikrokapcsolatokat kutató, mélyinterjúkkal, hát-

térbeszélgetésekkel kiegészülő kvalitatív kérdőíves vizsgálatára,  

 

A kutatás során felhasználásra kerültek az adatelemzés módszerei, mint például sta-

tisztikai módszerek elsődleges és másodlagos források felhasználásával. Speciális 

módszerként az empirikus vizsgálat kérdőíves felmérése és interjúi említhetők, a 

közvetlen megfigyelés és sajtófigyelés mellett. 

 

 

2.3.1. Az elméleti kutatás jellemzői 

 

A történeti áttekintés térbelisége az Sopron-Eisenstadt térség azon területeire terjed 

ki, melyek Trianonig a történelmi Sopron Vármegye területéhez tartoztak és a tria-

noni határ következtében földrajzi közelségük ellenére elszakítódtak egymástól. 

A történeti áttekintés két közvetlen célt szolgál. Egyrészt betekintést ad azokba a 

természeti, gazdasági, infrastrukturális és társadalmi folyamatokba, melyek napjaikig 

formálták és befolyásolják a térség fejlődési lehetőségeit. Másrészt bemutatja a határ 

funkcióváltozásait 

A kutatás primer és szekunder források felhasználásával dolgozza fel a vizsgált terü-

letek jellemzőit. A történeti, statisztikai adatbázisok (levéltári anyagok, hazai és 

nemzetközi szakirodalom, KSH, Statistik Austria, Eurostat, WKO, stb.), mint forrás 

kiegészülnek az empirikus módszerek (kérdőív, mélyinterjú, háttérbeszélgetések) 

által szolgáltatott információkkal. A történeti fejlődés bemutatásának másik célja, 

hogy statisztikai módszerekkel (táblázat, grafikon), ábrák felhasználásával jellemez-

ze az adott időszakokat, ami háttér információkat szolgáltat az integrált határrégióhoz 
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vezető folyamat lépéseiről. A kutatás szemléltető módszer felhasználásával végzi el 

az egyes időszakok jellemzését, mely folyamatmátrix rendszerrel teszi lehetővé egy 

adott térség különböző fejlődési tényezőinek modellezését, változását. A módszer 

ismertetését jelen fejezet foglalja magában. 

 

 

2.3.2. A folyamatmátrix ábra, mint elemző, szemléltető eszköz és módszer bemuta-

tása 

 

A kutatás Tóth J. (2001) tetraéder modelljének természeti gazdasági, infrastrukturá-

lis, társadalmi szférák szerinti felosztását, mint rendszerező elvet vette irányadónak, 

ezen rendszer csoportosítása alapján készült el a történeti áttekintés. 

Az ilyen rendszerű felosztás segítségével a komplex értékeléskor a fejlődési folya-

matok irányultságának vizsgálatát rendszerezve tette lehetővé. Felvetődött továbbá, 

hogy mivel a folyamatok meghatározó tényezői, a szférák egyes elemei az egyes 

fejlődési szakaszokban a térség fejlődése számára más-más pozícióban, erősségként, 

lehetőségként, gyengeségként vagy veszélyként jeleníthetők meg, a folyamatok vizu-

ális ábrázolásával a hosszabb intervallumon belül történő változások is szemléletesen 

nyomon követhetők, bemutathatók, megvitathatók volnának. 

A szerző Iron Curtain Projectben végzett munkája során használt SWOT analízis 

módszer (Integrated decision support in spattial planning for sustainable rural 

development in areas along the former Iron Curtain (2004) Vienna, p.6. Eredeti cím: 

Figure 2: SWOT Analysis of RA2, dotted line indicate equal position of factors) adta 

az ötletet egy olyan ábrázolási, szemléltetési módszer, eszköz használatára, mely 

vizuális ábrázolással teszi lehetővé a rendszerezett területeknek megfelelő domináns 

tényezők elemző rendszerű vizsgálatát. 

A dolgozat történeti áttekintést tartalmazó fejezetében a rendszerváltásig terjedő idő-

szakok bemutatása a szemléltető módszer felhasználásával történik, mely fázis- és 

folyamatmátrix rendszerrel teszi lehetővé egy adott térség különböző fejlődési ténye-

zőinek modellezését, változását. 

 

 

A folyamatmátrix-ábra, mint szemléltetési eszköz és módszer ismertetése 

 

Leírása:  

Az ábra két fő komponensből áll, egy állandó elemnek tekinthető koordináta-

rendszerből és változó elemekből, jelekből vagy számokból állnak. 

 

Az ábra állandó elemei: 

Az ábra fő eleme egy koordináta-rendszer. A koordináta-rendszer függőleges és víz-

szintes tengelyeinek megnevezései: 

 Erősségek (rövidítése: E vagy S - Strengths)- Gyengeségek (rövidítése: GY 

vagy W - Weaknesses) 

 Lehetőségek (rövidítése: L vagy O - Opportunities)- Veszélyek (rövidítése V 

vagy T - Threats) 

Az egyes tengelyek által létrehozott koordináta-rendszerben matematikai rendezőel-

vek szerint helyezhetők el a tényezők. 
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Ennek alapján az erősségek egyértelműen a pozitív értékű tartományba kerülnek, a 

gyengeségek egyértelműen a negatív tartományba tartoznak. Továbbá az analógia 

szerint a lehetőségek pozitív, míg a gyengeségek a vízszintes tengely negatív oldalán 

mérhetők. 

 

Az ábra változó elemei: 

A kutatás szempontjainak megfelelő tényezők csoportosítva helyezhetők el az ábrá-

ban. 

 

A változó tényezők jelölése történhet 

 szimbólumokkal, 

 számokkal, ill. számok és szimbólumok kombinációjával pl. 1, 2, 3, 4,  

 színekkel, színárnyalatokkal  

 

A kutatás által használt ábrában a sötétebb színárnyalatok a régebbi időszakokat, az 

azonos szín fokozatosan világosabb árnyalatai az időben egyre közelebbi időszakokat 

jelölik, az árnyalatok segítségével az időbeli folyamatmátrixoknál is könnyen értel-

mezhető az ábra. 

 

A számozás lehet növekvő, ahol az egyes területek számozása sorrendben követi 

egymást pl. természeti tényezők 1-től 5-ig, gazdasági tényezők 6-10-ig, stb. vagy 

minden terület esetében megegyezően, 1-től x tényezőig növekvő. 

A mintaként bemutatott ábrában négy különböző jel és négy szín szerepel. 

 

 

5.ábra: Az ábra változó tényezői (minta) 

 

 
Forrás: saját szerk. 

 

Az ábrázolható tényezők mennyisége: 

 a megjeleníthető tényezők elemszáma változtatható. 

 lehet egy-egy terület vonatkozásában, megegyezés alapján, azonos vagy 

megközelítőleg azonos számú (x elemű), 

 egy-egy terület vonatkozásában eltérő számosságú. 

 

Az egyes szférákban a dolgozatban 4-4 tényező került ábrázolásra. A túl sok elem 

ábrázolása az átláthatóságot rontja, ilyen esetben kiegészítő elemző ábra elkészítése 

javasolt.
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6.ábra: A felmérő mátrix ábra (minta) 

 

 
Forrás: saját szerk. 

 

A csoport- és rendszerképzés elve: 

A csoport- és rendszerképzés rendező elve szabadon választható, az elemzés összete-

vőitől függően. A dolgozatban célszerű volt a vizsgált négy területnek megfelelő 

csoportosítás, de természetesen ábrázolhatók például a munkaerőpiaccal kapcsolatos 

tényezők, a gazdasági tényezők ágazatok szerinti csoportosításban is. 

A tényezőket a könnyebb értelmezés érdekében a számozásnak megfelelően szüksé-

ges szövegesen is ismertetni.  

 

 

7.ábra: A folyamatmátrix ábra (minta) 

 

 
Forrás: saját szerk.
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A tényezők pozícióinak megállapítása: 

A tényezők egyszerűsített 5 fokozatú skálába besorolással vagy számszaki adatokból 

levont következtetéseknek megfelelően, esetenként egyéni számszerűsítéssel helyez-

hetők el az ábrában. Amennyiben a vizsgálat tárgya szintén egy téség fejlettségének 

vizsgálata a számszaki tényezők alapján történő pozicionálás során mintaként hasz-

nálható és alkalmazható Dobosi E. (2003) által 1999-re vonatkozóan elvégzett a sta-

tisztikai téségek gazdasági és infrastrukturális, valamint általános (komplex) regioná-

lis fejlettségének sokváltozós matematikai–statisztikai módszerekkel történő megha-

tározását, keresztmetszeti modell segítségével tartalmazó elemzése. 

 

A módszer alkalmazása: 

Területek, települések, négy (vagy tetszőleges számú) tényező csoportba (természeti, 

gazdasági, infrastrukturális, társadalmi) rendszerezett, fejlődési összetevőinek szá-

mokkal és szimbólumokkal történő megjelenítésére használható. 

 

A módszer előnye: 

Vizuálisan elkülöníthetően teszi lehetővé a tényezők ábrázolását, az egyes ható té-

nyezők pozícióját egy terület vagy település vonatkozásában. 

Az ábra segítségével arányok és tényezők megjeleníthetővé válnak. Felhasználásával 

folyamatábra, függvény készíthető. 

Alkalmas több területet lefedő ábrázolásra, ill. egy-egy kiemelt terület (pl. csak a 

gazdasági terület) tényezőinek megjelenítésére. 

Felhasználható SWOT-analízis módszerével végzett vizsgálatok, hosszabb időszako-

kat átfogó kutatások tényezőinek ábrázolására, bemutatására, elemzésére, valamint 

összefüggések, tendenciák szemléltetésére. Abban az esetben, ha a kutatást a szak-

emberek részterületek szerint, specializálva végzik, az ismeretek gyors átadását se-

gítheti elő. 

Már a kutatás kezdeti stádiumában lehetővé teszi a tapasztalatok átlátható rögzítését. 

Használata egyszerű. Az ábrázolási mód grafikon rendszerű elemzést is lehetővé 

tesz. 

 

A módszer hátránya: 

Minden kategorizálás, besorolás vitatható, így az egyes tényezők területi besorolása 

is vita tárgya lehet. A tényező pontos elnevezése, az általános megnevezésen kívül, 

ill. megfelelő indoklás, magyarázat segítheti ennek a problémának a megoldását. Az 

egyes tényezők pozícióinak, súlyának meghatározása is vitatott lehet. Ebben az eset-

ben alkalmazható matematikai, statisztikai módszerekkel jellemzett változók alapján 

történő pozicionálás. 

 

A módszer és az ábra alkalmazása a kutatási terület határ által befolyásolt történeti 

fejlődésének bemutatására: 

A módszer a történeti fejlődés folyamatának bemutatására az alábbiak szerint alkal-

mazható. 

A tetraéder modellben szereplő négy fő tényező szerepel főcsoportként (természeti, 

gazdasági, infrastrukturális és társadalmi), majd a szöveges értékelésben mindegyik 

tényező 4 altényező szerinti összegzése történik. A fejezetben szerepeltetett összesen 

16 változó a szerző szerint alkalmas a fejlődés főbb hatóerőinek kiemelésére, 



23 

azonban az összes adatmennyiség nem gátolja a vizuális áttekinthetőséget. A pozici-

onálás az ábra szöveges értelmezésével kiegészítve az adott tényező fejlődésben be-

töltött státusát és részben kapcsolatrendszerének lehetőségeit is bemutatja. 

A középkortól a trianoni döntésig terjedő időszak történeti áttekintése esetén történik 

meg a teljes vizsgálat bemutatása, valamint az egyes szférák külön-külön ábrán tör-

ténő ábrázolása (lásd Függelék 10.). A további időszakokban a dolgozat fő fejezeté-

ben csak mátrix formában egy ábrán jelennek meg a tényezők.  

 

A változó tényezők a térség struktúrája alapján lettek kiválasztva, azzal a céllal, hogy 

legjobb indikátorként a legtöbb információt tudják átadni a térségi elemzéséhez.  

 

A változó tényezők a fejezetben az alábbi fő- és alcsoportok: 

 

Természeti tényezők 

1.  Földrajzi fekvés, domborzati adottságok 

2.  Természetes növény- és állatvilág 

3.  Kedvező klimatikus adottságok 

4.  Fertő tó 

 

Gazdasági szféra 

1.  Zöldség- és gyümölcstermesztés, szőlő- és bortermelés 

2.  Élelmiszeripar, feldolgozóipar faipar, gépipar, ruhaipar, textilipar 

3.  Kereskedelem 

4.  Turizmus 

 

Infrastrukturális szféra 

1.  Közlekedési kapcsolatok fejlettsége 

2.  Általános infrastruktúra fejlettsége (közmű, stb.) 

3.  érszerkezeti kapcsolatok 

4.  Humán infrastruktúra fejlettsége 

 

Társadalmi szféra fejlettsége 

1.  Demográfia 

2.  Munkaerőpiac 

3.  Kultúra  

4.  Speciális tényező 

 

A vizsgálatokat a dolgozat az alábbi négy időtartományban, fázismátrixon végzi: 

I.  A középkortól a trianoni döntésig 

II.  A két világháború közti időszak 

III.  A vasfüggöny zárt időszaka és az enyhülés 

IV.  A rendszerváltás utáni időszak 
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2.3.3. Az empirikus kutatás jellemzői 

 

A kutatás eredeti koncepciója szerint a határmenti kapcsolatok változásainak empiri-

kus vizsgálata magyar és osztrák vállalkozások körében végzett kérdőíves felmérés-

sel történt. A vállalkozások kiválasztása a magyar és osztrák kamarai adatbázis, sta-

tisztikai mutatók és cégregiszter alapján történt. A megkérdezett 213 vállalkozás 

megkeresése, majd a 87 pozitív válasz alapján a személyes kikérdezés és kérdőíves 

felmérés, a 41 (47%) osztrák és 46 (53%) magyar vállalkozás felkeresésével lezajlott, 

de a vállalkozások által kitöltött kérdőívek térségi és ágazati összetétele a tervezet 

mintától arányaiban jelentősen eltért, generalizálhatósága és validitása kérdésessé 

vált.  

A felmérés során viszont kitűnt, hogy Ausztria és Magyarország EU-tagságának 

megvalósulása, a térségben zajló dinamikus változások a magyar-osztrák határ menti 

kapcsolatok mikroszintjén is változásokkal, átrendeződésekkel járt. Ezeket a ténye-

zőket figyelembe véve a meglévő, elkészült személyes adatbázist felhasználva a ku-

tatás kiegészült és súlypontja áthelyeződött egy kvalitatív jellegű, a mikroszintű kap-

csolatokra vonatkozó empirikus, kérdőíves felmérésre. 

A kutatás a mikroszintű kapcsolatokra fókuszálva olyan célcsoport kiválasztását tűz-

te ki célul, mely minden tagja valamilyen szintű „élő” határ menti kapcsolattal ren-

delkezik, lakóhelyét tekintve pedig az államhatár, a korábbi vasfüggöny viszonylagos 

közelségében helyezkedik el ezáltal a magyar-osztrák tradicionális kapcsolatok újra-

építése az újra aktivizált térszerkezeti kapcsolatok révén valósuljon meg. Több ko-

rábbi kutatás tapasztalatai ugyanis azt tükrözték, hogy a határátkelőhelyektől 20 km-

nél nem távolabbi települések migráció és mobilitás tekintetében lényegesen na-

gyobb potenciállal bírnak, mint az ennél távolabb eső települések. 

Jelen dolgozat felfogásában a közvetlen határmenti települések a létező kapcsolatok 

intenzívebb, dominánsabb formáit valósítják meg. A kutatási célterületünk így két 

urbánus településre Sopronra és Eisenstadtra és két hasonló térszerkezeti kapcsolattal 

rendelkező rurális településre Sarródra és Pamhagenre terjed ki. 

 

A kutatás időbelisége 

 

A kutatás a történelmi áttekintéssel a tájhasználat kezdeteitől 2006-2007-tel lezáruló 

időszakig vizsgálja a természeti, gazdasági, infrastrukturális és társadalmi szféra vál-

tozásainak egyes jellegzetességeit. 

A kutatási folyamat többéves kiterjedése miatt az egyes részfejezeti kutatási egysé-

gek a 2006-2007. évet megelőző időszakokban lezárultak, ennek folytán a részfejeze-

tekben megadott adatok korábbi időszakok adatait tartalmazhatják. 
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1.táblázat: Az empirikus felmérés paraméterei 

 

A felmérés jellege Kvalitatív 

Módszertan 

Önkitöltős kérdőív 

Háttérbeszélgetés magyar és osztrák helyszíneken 

standartvázlat alapján, 

mélyinterjúk 

Kérdőív jellege 
Saját készítésű nyílt és zárt kérdéseket tartalmazó kér-

dőív, önkéntesen és anonim módon kitöltve 

Alapsokaság 

Sopron és Eisenstadt vonzáskörzetébe és részben 

Neusiedl am See vonzáskörzetébe tartozó határ menti 

települések 18-62 éves lakói 

Célpopuláció 

Sopron és Eisenstadt, mint urbánus térség, valamint a 

Fertőd-Pamhagen határátkelőhelytől 20 km-nél nem 

távolabbi rurális településeken élő intenzív határ menti 
kapcsolattal (elsődlegesen munka-, turisztika-, oktatás 

területet érintő) rendelkező 18-62 év közötti lakosai 

Előzetes felmérés, előzetes mintavé-

tel 

A vállalkozói felmérésben és az Iron Curtain projekt-

ben megismert 213 vállalkozás megkeresése, 87 pozi-

tív válasz, 687 fő előzetes kérdőíves felmérése 

Az előzetes mintavétel helyszínei 

Eisenstadt, Sopron 

Sarród, Fertőújlak, Nyárliget, részben Fertőszéplak, 

Hegykő, Fertőhomok 

Pamhagen, részben: Apetlon, Illmitz, Wallern am See, 

Rust, Klingenbach, Mörbisch, 

Háttérbeszélgetések:  

Sopron, Eisenstadt 

Sarród, Pamhagen 

A minta szűkítése 

A minta szűkítése rétegezett mintavétellel történt. Az 

előzetes felmérés (Iron Curtain Project) során látókör-

be került személyek közül kiválasztásra kerültek az 
aktív magyar-osztrák kapcsolatokkal rendelkező vá-

laszadói hajlandósággal rendelkező személyek. A 

minta kiegészült magyar és osztrák oktatási intézmé-

nyek dolgozóinak, tanulóinak válaszadói körbe történő 

bevonásával. Statisztikai és „hólabda” módszerrel a 

településeken az intenzív határ menti munka-, oktatási, 

turisztikai kapcsolattal rendelkező személyek megke-

resése, kikérdezése történt meg. 

Szűkített mintanagyság 153 fő, rurális és urbánus, férfi-nő bontásban 

Szűkített minta részletes kérdőíves 

felmérésének időpontja 
2007. november-december 

Az adatok feldolgozásának módja 
Statisztikai (Excell, grafikus) adatfeldolgozás és kvali-

tatív módszerek 

Forrás: saját szerk. 
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2.4. A kutatási terület általános jellemzői 

 

2.4.1. A kutatási terület a térben 

 

Mindkét kutatási mikrotérség az 1999-ben létrehozott Euregio West/Nyugat-

Pannonia része. Ausztria 1995. évi, Magyarország 2004. évi EU-csatlakozása nyo-

mán a régió területe az Európai Unió részét képezi. Az eurégió összterülete 15 294 

km
2
 (2006. évi adat). Területének mintegy háromnegyed része tartozik Magyaror-

szághoz (11 328 km
2
) és egynegyede Ausztriához (4 208 km

2
). A közös államhatár 

hossza 356 km, mely Burgenland összes körzetét (Gemeinde, Politische Bezirk), 

Győr-Moson-Sopron (178 km) és Vas megyét (178 km) érinti. 

 

 

8.ábra: A vizsgált terület elhelyezkedése Közép-Európában 

 

 
Forrás: REGIO GIS 2005. 

 

A kutatásba bevont terület térségi szinten a Magyar Köztársaság Nyugat-dunántúli 

régiójában, Győr-Moson-Sopron megyében, a Sopron-Fertőd Statisztikai Kistérség 

közigazgatási körzetben az ország nyugati peremén terül el. Az osztrák terület az 

Osztrák Köztársaság Burgenland tartományában, az ország keleti határain, Eisenstadt 

Gemeinde és Neusiedl am See Gemeinde határ menti területén található. 1921-et 

megelőzően ezek a területek alkották Sopron Vármegyét (lásd Függelék 6.). 

A dolgozat a térségi folyamatok jellemzése során vizsgálja Sopron és Eisenstadt tér-

ségét és érinti a kiemelt településeken kívül magyar területen Ágfalva, Balf, Fertő-

boz, Fertőd, Fertőhomok, Fertőrákos, Fertőszéplak, Hegykő, Hidegség, Sarród vala-

mint osztrák kutatási területen Apetlon, Illmitz, Klingenbach, Mörbisch, Pamhagen, 

Rust és Wallern am See, településeket. 
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9.ábra: West/Nyugat-Pannónia EuRégió 
 

 

Forrás: KSH: EUREGIO IN ZAHLEN 2003– saját szerk. 

 

Az empirikus kutatás Sopron és Eisenstadt urbánus települések, majd Sarród, a köz-

igazgatásilag hozzátartozó Fertőújlakkal és Nyárligettel, és Pamhagen rurális telepü-

lések válaszadóit foglalja magában. Az egyes települések pozíciója legjobban komp-

lexitásában értelmezhetők, ezért a vizsgálat elengedhetetlen része a mezoszintet, re-

gionális szintet érintő kitekintés.  

 

10.ábra: A vizsgált terület elhelyezkedése Nyugat-Dunántúlon és Észak-

Burgenlandban 

 

 
Forrás: STIEFEL KFT. 2001. 
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2.4.2. Természetföldrajzi jellemzők 

 

Táji elhelyezkedése 

 

A kutatási terület természetföldrajzilag nem tekinthető egységes területnek. A táji 

besorolás a magyar és osztrák területeken eltérő jellegű.  

A kutatás során vizsgált térség kisebb része a Kisalföldhöz (Kleine ungarische 

Tiefebene), nagyobb része a Nyugat-magyarországi peremvidékhez (Steirische 

Randgebirge), mint nagytájhoz tartozik. További felosztásként a Győri-medence kö-

zéptájhoz, azon belül a Fertő-Hanság medencéhez, mint kistájhoz tartozik, melynek 

részei a Fertő-medence, a Hanság és a Fertőzug (Neusiedler See-Waasen Becken: 

Neusiedler See, Seewinkel, Waasen). Az Alpokalja középtájon belül a Soproni-

hegységhez, a Fertő-melléki dombsághoz és a Soproni-síksághoz, mint kistájhoz 

sorolhatók és Vas-Soproni síkság középtájon belül az Ikva-sík kistájba tartoznak 

(Eisenburger-Ödenburger Ebene: Ödenburger Pforte, Ödenburg-Günser Bergland: 

Ödenburger Gebirge, Ödenburger Becken, Ruster Hügelland, Wulka Becken: 

Eisenstädter und Mattersburger Becken, Wiener Neustädter Pforte) (GÓCZÁN 

L.1975) (MANG, R. 1982). 

A mikrotérség további meghatározó természetföldrajzi eleme a Fertő tó (Neusiedler 

See) (lásd Függelék 16.). 

 

 

Éghajlat 

 

A terület változatos geomorfológiai, éghajlati, növényföldrajzi, talajföldrajzi adottsá-

gokkal rendelkezik, melyek összetett hatása sajátos klimatikus viszonyokat eredmé-

nyez. A Fertő tó környékének geológiai és geomorfológiai adottságai többféle klíma-

hatás – kontinentális, szubmediterrán, dealpin - érvényesülését teszik lehetővé. 

Viszonylag kis térségen belül helyezkedik el a Fertő, mint kontinentális sztyepptó, a 

xerofil vegetációjú szubmediterrán dombság és a dealpin-montán középhegység és a 

magashegység. 

A Kisalföldhöz tartozó területek éghajlatában meghatározóan érvényesül az atlanti 

klímaövhöz való viszonylagos közelség. Az éghajlati jellemzők tekintetében mindkét 

nagytáj éghajlati sajátosságai érvényesülhetnek. 

Jellemzően mérsékelten meleg és viszonylag enyhe telű éghajlati körzethez tartozik, 

a csapadékmennyiséget a változatos domborzat befolyásolja. A Nyugat-

magyarországi peremvidékhez tartozó területek jellemzője a hőmérsékletjárás mér-

sékelt kontinentalitása, az évi hőmérsékletingadozás viszonylag csekély mértéke és a 

bőséges csapadék, melyeket az éghajlati viszonyok mellett a domborzat is jelentősen 

befolyásol.  

A Nyugat-magyarországi peremvidékhez tartozó terület mérsékelten meleg, nedves, 

enyhe telű. A napfénytartam az évi 1700-1800 óra körül alakul. A nyugati területe-

ken, a Soproni-hegységben alig éri el az évi 1700 órát. 

Az évi hőmérsékletingás a viszonylag enyhe tél és hűvösebb nyár miatt csekély. 

Az évi középhőmérséklet 9-10 
°
C

 
körül alakul. Az ország egyik legszelesebb vidéke, 

uralkodó szélirány az északi ill. a Kisalföldhöz tartozó területeken az északnyugati. 

A Nyugat-magyarországi peremvidék az ország legcsapadékosabb területe. Az évi 
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csapadékmennyiség gyakran meghaladja a 800 mm-t. A kedvező vízellátottság kö-

vetkeztében érvényesülhetnek a nedves ill. mérsékelten nedves klímajelleg sajátossá-

gai (GÓCZÁN L.1975).  

 

 

Talajtani és természetes növényzetre vonatkozó jellemzők 

 

A Fertő-medence jelentős része az országhatáron kívül terül el. A nyugat felőli rész 

meredek lejtői a töréses szerkezeti irányok nyomán formálódtak, a Soproni-hegység 

kristályos kőzeteiből álló alacsonyabb helyzetű Balfi-tönk töréses pereménél végző-

dik 

 

 

11. ábra: A Fertő és a környező falvak (műholdfotó) 

 

 
Forrás: NASA 2001. 

 

Észak-északnyugat felől a Lajta-hegység alacsony hegylábfelszíne határolja. Nyuga-

ton a Rozália-hegység alkotja határát és a Fertőmenti-dombság elemei, a Rust-Balfi-

dombság, valamint a Bozi-dombvidék. A medence déli határára is a magas part jel-

lemző (Fertőboz, Hidegség térsége). Kelet-délkelet felé a medence nyitott. A határ-

vonalak mentén nyomon követhetők a medence kialakulásának töréses szerkezeti 

irányai és a kétfázisú (közép-pleisztocén, pleisztocén végi-posztglaciális kori) lesüly-

lyedés nyomai. Kristályos paleozoikus pala a Fertő medence alapkőzete, mely a Sop-

roni-hegység egyes területein a felszínen is megtalálható, de az alapkőzet zöme egy 

tektonikus zökkenés következtében 1000 m alá került és a miocén korban a Pannon-

tenger öntötte el, ahol mészkő, agyag, márga, lösz halmozódott fel rajta. A területre 

kavics és homoktakaró rakódott a Duna, az Ikva és a Lajta vizéből.  

A Kisalföldhöz tartozó Fertő környéki területeken a tőzeges láptalaj jellemző, melyet 

az állandó felszínközeli talajvíz alakított. A Nyugat-magyarországi peremvidék vizs-

gált területén a hegységi területeken változatos erdőtalajfélék fordulnak elő. 
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Vízrajz 

 

A Fertő tó a vizsgált terület egyik domináns táji értéke és egyben. Eurázsia legnyuga-

tibb sztyepptava. Közép-Európa legnagyobb sziki sós tavaként limnológiai szem-

pontból már az elöregedés stádiumában van. A nádasok következtében a nyíltvízi 

terület is kisebb-nagyobb belső tavakra tagolódik. A nyugati-északnyugati részen a 

parti nádas-öv szélessége az 5-6 km-t is eléri. Átlagos sótartalma csaknem háromszo-

rosan haladja meg a Balatonét (1700 mg/l – 1,7 kg/ m
3
).  

A Fertő sekély, ingadozó vízszintje csak kismértékben szabályozható, vízutánpótlása 

ingadozó. Az elmúlt századokban többször kiszáradt. Lefolyása a Hansági-

főcsatornán keresztül a Fertőszéli-zsilippel szabályozható.  A tófelület lényegesen 

nagyobb a vízgyűjtőfelületnél, ezáltal a tó vízmennyisége jobban függ a csapadék 

mennyiségének alakulásától, mely a vízbevitel mintegy 80%-t adja. Vízgyűjtőterüle-

tének - mely mintegy 900 km
2 

- jelentős része a Vulka-patakhoz tartozik, a Rákos-

patak kisebb jelentőségű. A magyarországi területeken nagyobb mértékű organogén 

feltöltődés hatására süppedékes lápi és kotus talajok jellemzik. A parti részek széles 

sávban lápi növénytárulásokban gazdagok (KÁROLYI S. – SOMOGYI Z. 1975). 

A felszín alatti termálvizeket Balf, Hegykő, Petőháza fürdői hasznosítják. 

 

 

12. ábra: A vizsgálati terület vízrajzi térképe 

 

  
Forrás: CENTROPE PGO, saját szerk. 
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3. A TÉRSÉG TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉSE 

 

 

3.1. Egységes táj, egységes fejlődés, vizsgálatok a korai középkortól a trianoni 

döntésig (-1922) 

 

A vizsgált terület kedvező természetföldrajzi adottságainál fogva már korán lakottá 

vált és a tájhasználat kezdeti időszakairól is maradtak fenn leletek. 

A terület kedvező fekvése és a Fertő délnyugati térségében kereszteződő távolsági 

utak már a bronzkorban szerves térszerkezeti kapcsolódások létrejöttét tette lehetővé, 

ami a térség számára jelentős fejlődést hozott. Az időszak egyik legfontosabb útvo-

nala a Borostyánkő út, (lásd Függelék 1) a Fertő part dombsorain és a Soproni-

medencén keresztül vezetett, és az Adriai-tenger térsége és a Balti-tenger között te-

remtett összeköttetést. Keleti irányból ehhez csatlakozott a Fertő déli partján a Kisal-

földet a Bécsi-medencével összekötő főút. Az időszak antropogén geomorfológiai 

emléke a Soproni-hegységben a Várhely (Burgstall) gerincén (483 m) talált illír telep 

és földvár. (ILYÉS Z. POZDER P. 1990) 

 

A római korban, kb. kr.u. 100-tól mintegy 400 évig a Scarbantia territoriumhoz tar-

toztak ezek a területek, melyeket jól kiépített útvonalak kötöttek össze a birodalom 

többi részével. 

 

 

13.ábra: A soproni Romkert a Borostyánkő úttal 

 

 
Forrás: SAJÁT FOTO 2006 

 

Az úthálózat egyik csomópontja volt Scarbantia település, a mai Sopron elődje. A 

település térségi központi szerepe már ettől az időszaktól kezdve formálódott és a 
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népvándorlás időszakában, majd azt követően is fennmaradt. A térség kapcsolatrend-

szereit nem korlátozták államhatár szerepű határok. 

 

 

14.ábra: Pannónia városai és úthálózata 

 

 
Forrás: PÓCZY, 1976 

 

 

3.1.1. A magyar-osztrák határtérség a honfoglalástól Trianonig 

 

Az osztrák-magyar határ keletkezése a honfoglalás idejére vezethető vissza. Ebben 

az időszakban az Enns folyó jelentette a határt. A gyepű rendszerű határok a XI. szá-

zadtól a Lajta-Fischa folyó vonaláig húzódtak vissza. A gyepű rendszerű határok 

zóna jellegű határok voltak, melyek alakulását a földbirtokok tulajdonviszonyai, 

öröklések is befolyásolták, ami erősítette a határok változékony jellegét. Sopron és 

térsége viszonylatában a Soproni-hegység nem jelentett természetes akadályt, védel-

met a határ számára. A Fertő tó vízborította területei és mocsaras térsége viszont 

segítette a védelmi funkciók érvényesülését.  

A magyar állam kiépülő államszervezete és közigazgatása a kelta-római települése-

ken alapuló Sopronnak ispánsági székhely rangot adott, majd a város a vármegye-

rendszerben Sopron vármegye központja lett, melyhez a tó délnyugati területei tar-

toztak. A tó északkeleti területeit Moson vármegye igazgatása alá rendelték. Erre az 

időszakra, a XI-XII. századra tehető a térség tradicionális szőlő- és gyümölcster-

mesztésének kialakulása, mely a gabonatermesztés mellett jelentős gazdasági fejlesz-

tő erővé vált. Sopron város 1277. évi alapító levele szerint is a város privilégiumot 

kapott a borkereskedelemben (KÜCSÁNY, 1999). A térség fejlődése az 1242- 44. évi 
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tatárjárás időszakában sem torpant meg, mert míg az ország zömét elpusztította a 

tatár támadás, a térség kimaradt a pusztításból, és szinte a XVI. századi török hódolt-

ságig intenzíven fejlődött. Az 1529. évi Bécs elleni török hadjárat igen súlyos káro-

kat okozott, majd Győr elfoglalása és négy évig tartó török megszállása jelentős 

pusztulást hozott a térségre. Nemcsak a gazdasági, kereskedelmi, stb. károk voltak 

jelentősek, hanem demográfiai szempontból is nagymértékű visszaesés következett 

be. Mindez annak ellenére, hogy a térség eddig is többnemzetiségű lakosság létszá-

mát egy nagyszámú horvát, a törökök elöl menekülő betelepülő csoport emelte, akik 

a mai napig összetartó és több településen meghatározó nemzetiségi csoportokat al-

kotnak.  

A terület töröktől való védelme indokolta a középkori erődrendszer megújítását, ill. 

új kőerődítmények építését pl. Ruszt, Oggau, Donnerskirchen, Purbach települések 

térségében. A mai osztrák oldal előrehaladását ez a fejlesztés jelentősen meggyorsí-

totta, aminek egyik lényeges momentuma volt a későbbiekben Ruszt szabad királyi 

városi rangra emelése, mely az Ödenburgi (Sopron) Országgyűlésen, 1681-ben tör-

tént meg (BELICZKY, 1938). 

A további fejlődésre azonban csak a Rákóczi-szabadságharc után, a békésebb idő-

szakokban adódtak kedvezőbb feltételek. A gazdaság fejlődésében, a térségi adottsá-

gok folytán, a mezőgazdaság és a kereskedelem szerepe volt a jelentősebb. A XVI. 

századtól jelentős birtokkoncentráció zajlott le. Ebből a korszakból származott a 

Festetichek, Czirákiak, Viczaiak, Széchenyiek hatalmas vagyona is. A birtokkon-

centráció nyomán a zsellérek száma mintegy 11-szeresére növekedett. Ezek a nagy-

birtokok a későbbiekben a nagyobb mérvű paraszti fejlődés gátjaivá lettek (CSATKAI 

1960). 

 

A határvonal változékonysága gyakorlatilag a XVI. századig fennmaradt, melynek 

oka egyrészt mind magyar, mind osztrák részről az időről időre fellépő expanziós 

törekvések voltak, másrészt pedig a megfelelő térképi ábrázolás és határjelek hiánya 

is konfliktusok forrása volt, annak ellenére, hogy a politikai határok szerepe jelentő-

sebbé vált, már nem csak birtokhatár szerepet látott el, hanem védelmi célú határzóna 

jellegük is felerősödött.  

Azonban továbbra is folyamatosak voltak a határral kapcsolatos viták, melyek nagy 

része a földbirtoklásokra volt visszavezethető (1372 osztrák-magyar határegyezmény 

Sopronban a határok „épentartása iránt”). Az 1439-ben a harmincad hivatalokról 

alkotott törvény Sopront, min fő harmincadhelyet nevezi meg, Ruszt, Keresztur, 

Szent-Márton fiókhelyekkel. De megemlíthető az 1463. évi bécsújhelyi békeszerző-

dést III. Frigyes német-római császár és Mátyás király között, melynek értelmében a 

császár megtarthatta a birtokában lévő határmenti várakat, városokat, Mátyás pedig 

visszaválthatta a korábban elzálogosított Sopront. II. Ulászló 1504. évi dekrétuma 

foglalkozott a Sopron környéki határszakasszal.  

 

A határok szerepe, jellege a XVI. századtól más jellegzetességeket is mutatott. A 

határok rugalmasan változtak az erőviszonyoknak megfelelően Például a török-

magyar határt nem szabad egy mai rögzített államhatár módjára elképzelnünk. A 

politikai határok nem estek egybe a befolyási övezetek határaival. A Habsburgok és a 

szultán között kötött békék nem vontak meg sohasem pontos határokat, csupán az 
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egyes várak hovatartozását szabták meg. A határ mindig a tényleges erőviszonyoktól 

függött, akár tíz kilométeres ingadozásokat is megengedett. (SALLAI 2004.). 

A határvonalak pontos kijelöléséhez a kartográfia műszaki és tudományos fejlődése 

volt az egyik feltétel, a másik feltételnek az államigazgatási, közigazgatási szándék 

megteremtődése nevezhető meg, melyre a török kiűzése után került sor (SALLAI 

1996). Erre az időszakra tehető a határok vonal jellegű ábrázolásának megjelenése a 

térképeken (lásd Függelék 8).  

Magyarország határairól a XVIII. század elején tudományos alapossággal készült 

J.C. Müller-féle térkép (1709) jelentette a század második feléig a katonai és köz-

igazgatási határok pontos ábrázolását.  

 

 

15.ábra: Müller-féle katonai térkép 1709-ből 

 

 
Forrás: STIFEL KFT. 2007 

 

A határok vonalának alakulása elsősorban az egyes katonai térképeken követhető 

nyomon, melyek a geográfiai módszerek fejlődésével egyre pontosabbak lettek 

(Marinoni térkép, Walter-féle határtérkép 1754-55, Müller ezredes-féle térkép 1769). 

A tudomány fejlődése magával hozta a határkijelölés módszereinek fejlődését is (ha-

tárdomb, határkő, határ-jelzőoszlop, határfa), melyek közül a számozott határkő al-

kalmazása ettől az időtől kezdődően vált általánossá. Ez a pontosítás egyben azt is 

jelentette, hogy megváltozott a határok zóna-jellegű értelmezése és a továbbiakban 

vonal rendszerű elválasztó határ választotta el az egyes államokat.  

A magyar-osztrák határvonalat ebben az időszakban a Lajta folyó jelentette. A kuta-

tási területhez tartozó térség ebben az időszakban is többször volt határviták tárgya 

(1717, 1754). Többször került sor határbizottságok kijelölésére határkiigazítás céljá-

ból a magyar-osztrák határviták miatt, melyekről korabeli dokumentumok illetve 

fennmaradt térképek alapján következtethetünk. Az 1754-55-ös osztrák igények ki-

terjedtek a Fertő tó déli részére is. A végleges határok kijelölését akadályozta a két 

ország közti megegyezés hiánya a vitatott területekről. Magyarország első pontos és 

részletes topográfiai felmérése az I. és II. katonai felmérés során történt meg, melyre 

az Osztrák Birodalom felmérésén belül került sor. Mária Terézia és II. József uralko-

dása alatt végzett I. katonai célú, hadiérdekből végzett felmérés („Josephinische 

Aufnahme”1763-1787) a Magyar Királyságot 1:28 800 méretarányban, 965 szelvé-
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nyen ábrázolta. A vizsgálati területre vonatkozó térképszelvény térszerkezeti és tele-

pülésszerkezeti hálózatai Sopron térségi központ dominanciáját jelzik.  

Az időszak jelentős gazdasági, infrastrukturális, demográfiai, kulturális és társadalmi 

fejlődést eredményezett a térség számára, melynek kiemelkedő jelentőségű építésze-

ti, kulturális, zenei értékei (kismartoni és eszterházi Esterházy-kastély, Haydn zenei 

munkássága, stb.) a térség mai fejlődésében is meghatározó. 

 

Az eddig áttekintett fejlődéstörténetből következően elmondható, hogy a két- ill. 

többnyelvűség mindig is jellemzője volt a térségnek. Az időszakban végbement bete-

lepítések Délvidéktől magyarok, Szlavóniából horvátok, a betelepülő svábok még 

dominánsabbá tették a terület nyelvi és kulturális sokszínűségét, melyet napjainkig a 

települések többnyelvű elnevezései is dokumentálnak (lásd Függelék 2.) 

 

 

16.ábra: A Fertődi kastély (képeslap) 

 

 
Forrás: KÉPZŐMÛVÉSZETI ALAP KIADÓVÁLLALAT ARCHÍVUMA, Budapest / VIII-

318/564. 

 

A kedvező fejlődési folyamatok nyomán a térség a XVIII. század végére az ország 

egyik legsűrűbben lakott részévé vált, és ezt a preferált helyét egészen a XIX. száza-

dig, az Alföld dinamikus népességnövekedéséig megőrizte (RÉTVÁRI 1977). A hatá-

rok szerepének, megítélésének újabb változása is a XVIII. századra tehető. Hardi 

szerint a nemzetállamok kialakulásával – a Francia Forradalomtól kezdődően – kü-

lönleges jelentőséget kaptak az államot a többi államtól elválasztó határok, melyek a 

központi hatalom szuverenitásának alapvető pillérévé váltak, valamint a nemzethez 

való tartozás egyik szimbólumává, térbeli megjelenésévé fejlődtek, és alakultak a 

mai értelemben vett államhatárokká (HARDI T. 2002).  

A XIX. század elején a határterületekkel kapcsolatos megegyezések még mindig nem 

rendeződtek le. További vita tárgyát képezte a határ menti földbirtokok adásvétel-

ének és birtoklásának ügye, hiszen erre az időszakra már több olyan földtulajdon is 

létezett, melynek tulajdonosa a szomszédos ország lakója volt. A katonai felmérések 

által készített térképek egyre pontosabbak lettek, az államhatár kijelölése egyre szak-
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szerűbb és nyomon követhetőbb lett, de a határkiigazítási igények ettől függetlenül 

léteztek, mely a kutatási terület vonatkozásában elsősorban Kismarton és környéke, 

az Esterházy-uradalom vonatkozásában állt fenn. 

Az 1848. évi törvények a jobbágyfelszabadítással, majd a kiegyezést követő politikai 

konszolidálódás elősegítette ugyan a falvak fejlődését, de demográfiai átrendeződés-

sel is járt. A föld és megélhetés nélküli volt jobbágyok egy része ugyanis a városokba 

vándorolt a jobb megélhetés reményében, de ez a magas népsűrűség további emelke-

déséhez, túltelítettséghez vezetett, ami egy idő után elvándorlást indított meg. A 

XIX. századi adatok alapján, a térségben zajló folyamatok eredményként, népesség-

csökkenés indult meg, és népsűrűség tekintetében a térség a korábbi vezető helyről a 

15. helyre esett vissza (KSH 1992). 

A Sopron-Eisenstadt térségben a XIX. század második felétől meginduló polgároso-

dás a kereskedelem, az ipari vállalkozások céhes kereteket meghaladó növekedésé-

vel, nagyobb koncentrációjú közigazgatási feladatokat, új jellegű szolgáltatásokat 

(jogszolgáltatás, többszintű iskolai szerepkör) is ellátó urbanizálódó városközpontok 

kialakulásával járt. A mezőváros településkategória a XIX. század végére már túlha-

ladott lett, és a kiegyezést követően 1871-ben végrehajtott átfogó közigazgatási át-

szervezés során a mezőváros kategória megszűnt, és a szabad királyi városok szerep-

köre is lényegesen átalakult. A 12 000 főnél népesebb szabad királyi városok (pl. a 

térségben Győr és Sopron) és egyes kivételes mezővárosok (pl. Szombathely) maga-

sabb szerepkörű ún. törvényhatósági jogú városi rangot kaptak. Kismarton, Ruszt 

szabad királyi városok (civitas) rendezett tanácsú város címet nyertek el. A korábbi 

sűrű mezőváros-hálózatot nem tartották meg a térségben, pl. megszűnt Hegykő és 

Fertőrákos (Rákos) mezővárosi (oppidum) rangja. A közeli Kapuvár mezőváros 

1871-ben nagyközség lett, és csak száz évvel később, 1969-ben lett újra város (SOM-

FAI, 2002). A gazdasági fejlődés ennek következtében a polgári államigazgatás térsé-

gi átalakulását is eredményezte, ami szintén az 1870-es években történt meg. A pol-

gári közigazgatás kiépülése nyomán megváltozott a falu-város kapcsolat, új városi 

szerepkörök formálódtak magasabb szintű közigazgatási funkciókkal, melynek a 

térségben Sopron volt a legjellegzetesebb színtere (JANKÓ-TÓTH 2008). 

A társadalmi, gazdasági változások, modernizáció következtében lezajló átalakulások 

segítették a térség társadalmi és térbeli mobilizációját, térszerkezeti, területi átrende-

ződését. Az eddig megfigyelt fejlődési folyamatoknak megfelelően, az Észak-

Dunántúlon, különösen Sopron vármegyében a mezőgazdaság tőkés fejlődése a XIX. 

század derekától gyorsabb volt, mint az ország más részeiben. Folytatódott általános 

tendenciaként a nagybirtokok koncentrálódása és ezzel párhuzamosan a kisbirtokok 

elaprózódása. A térszerkezeti kapcsolatok tekintetében megfigyelhető a térségi köz-

úti kereskedelmi forgalom megélénkülése kelet-nyugati irányokkal (Bécs, Alsó-

Ausztria irányába), melyet a XIX. század második felében végrehajtott vasúthálózat-

építések még dominánsabbá tettek. 
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17.ábra: Észak-nyugati vasút fejlődése 1846-tól 

 

 
Forrás: SOMFAI, 2003 

 

Az 1847-ben Sopron és Wiener Neustadt között megépült vasútvonal elsőként terem-

tett vasúti kapcsolódást a Dunántúl és Bécs között. A Sopron-Győr vonal 1876-ra 

készült el (SOMFAI 2003)(lásd Függelék 13). 

 

Az 1867-es kiegyezés a magyar-osztrák határt tartományi jellegűvé alakította, ami a 

határ menti térségek kapcsolatait csak kevéssé határolta be (lásd Függelék 3.) 

 

A vasúthálózat segítette az iparosodást és ez a századfordulóra azzal a következ-

ménnyel járt, hogy a Kisalföld lett az ország legiparosodottabb térsége, melyben el-

sősorban a könnyű- és élelmiszeripar dominált (BELUSZKY 1999). 

Országos szinten viszont már a kiegyezéstől kezdődően olyan folyamatok indultak 

meg, melyek Budapest gazdasági súlyának, ipari potenciáljának növekedéséhez pre-

ferálták. A főváros közigazgatási/gazdasági döntéseihez kapcsolódóan pedig a gaz-

dasági vezető szerep mellé a térszervezői vezető szerep megszerzését is eredményez-

ték.  

Ez a tendencia a Kisalföld, valamint Sopron és környéke gazdasági szerepének, fej-

lődési dinamizmusának csökkenéséhez vezetett, melynek hatása napjainkban is ta-

pasztalható (RÚZSÁS 1963). 

 

 

3.1.2. A határ sajátosságai a dualizmus korában 

 

Az 1867. évi kiegyezést követően a határvédelem, a határőrizet átalakítása is a poli-

tikai struktúrának megfelelően történt. Az új határőrizeti rendszer kidolgozása során 

törekedtek a korabeli fejlett, polgárosodott nyugat-európai államok határőrizetének 

megfelelő gyakorlat kialakítására. 1871-73 között felszámolták a határőr gyalog – és 

huszárezredeket, a katonai határőrvidék intézményét. Az intézkedés egyik követ-

kezménye volt, hogy a monarchia határainak védelmére beállított katonai alakulatok 

viszonylag kevés határszolgálati tapasztalat birtokában végezték feladatukat. Átme-

neti jelleggel a határőrizeti feladatokat a magyar Királyi Vám- és Adóőrség látta el, 

mely később a Pénzügyőrség része lett. 1881-ben hozták létre a határőrizeti feladatok 
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ellátására a Magyar Királyi Csendőrséget, melynek része volt az ún. Határszéli 

Csendőrség, mely egészen a monarchia felbomlásáig a közvetlen határőrizeti felada-

tok végrehajtója volt. 

A monarchia létrejöttét megelőzően a határőrizet jellege hangsúlyosabb volt a vám-

határok tekintetében. A területi változások viszont a határ politikai jellegének meg-

erősödésével jártak. 

A határőrizeti feladatok összehangolására 1906-ban létrehozták az 1903.VIII.tc. alap-

ján a Magyar Királyi Határrendőrséget, mely a korabeli viszonyok között korszerű és 

egységes struktúrával látta el a határőrizetet, a határforgalom ellenőrzését és az ide-

genrendészeti feladatokat. A Belügyminisztérium irányítása alá tartozó szervezet 11 

(majd 16) kapitányságból és 29 (majd 31) kirendeltséget foglalt magába. A határőri-

zet jellege egységes volt a teljes határszakaszon. 

A dualista államszerkezet ellenére még ebben az időszakban is több határkiigazítási 

kérelem, beadvány készült, mely kisebb-nagyobb változtatásokat is eredményezett a 

magyar-osztrák határtérségben (SUBA 1992). 

 

 

Sopron és vonzáskörzetének fejlődése a dualizmus időszakában 

 

A Sopron és Eisenstadt vonzáskörzete a dualista államszerkezet korában még magyar 

területnek számított és közigazgatásilag Sopron ill. Moson vármegyékhez tartozott. 

Ennek folytán a meglévő határok korlátozó hatásai csak kevéssé érvényesültek, ked-

vező földrajzi fekvése, nyugati térszerkezeti kapcsolatai révén továbbra is gazdasági 

előnyben volt más országrészekhez képest. A térképen nyomon követhető útvonalak 

is a térszerkezeti kapcsolatok nyugati dominanciáját jelzik (lásd Függelék 5.) 

 

Ebben az időszakban jöttek létre azon a térség iparának azok a meghatározó ágazatai 

a vasúthálózat fejlődésével összefüggésben, melyek egy része a XX. század végéig 

Sopron és környékének meghatározó eleme volt. Megemlíthető többek közt a vas-

árugyár, vasöntöde (osztrák vállalkozók beruházásával), posztógyár, szőnyeggyár, 

élelmiszeripari és –feldolgozó üzemek (sörgyár, malom). Az 1910. évi népszámlálás 

adatai szerint a foglalkoztatottak 20-25%-a dolgozott az iparban Győr és Sopron 

vármegyében, ami a térségben vezető arányt jelent. Az ipari foglalkoztatottak szá-

mának növekedése az 1890-1910 közti időszakra vetítve térségi viszonylatban Győr 

(kb. 80%) és Sopron vármegye (32%) esetében a legnagyobb (Népszámlálás, 1910). 

Sopron kereskedelmi szerepe tovább erősödött, Bécs viszonylatában nagykereske-

delmi elosztóhellyé fejlődött. Új lehetőséget teremtett még Sopron számára, Győr 

mellett az állatkereskedelem is. Brennberg bányászata leginkább a térségi igények 

ellátását látta el. Az erdőgazdálkodáson alapuló fafeldolgozás, a Fertő tó nádkincsére 

épülő nádtermesztés és nádfeldolgozás további fejlődése zajlott le. 

A térség zöldség- és gyümölcstermesztésének fellendülését elősegítette, hogy nem-

csak a magyar, hanem a közeli osztrák területek is felvevőpiacot jelentettek. A „Bécs 

éléskamrája” státus megerősödése erre az időszakra tehető. Nyomon követhető a táj 

jellegzetes mezőgazdasági húzóágazatának számító szőlő- és bortermelés nagyság-

rendi növekedése. A fennmaradt adatok alapján 1861-1895 között Sopron város sző-

lőtermelése - 20 970 hektoliterről 210 000 hektoliterre - tehát mintegy tízszeresre 
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növekedett, ezen belül a vörös szőlő (soproni kékfrankos) aránya 10%-ról 45%-ra 

változott (KÜCSÁNY J. 1999). 

 

 

2.táblázat: Sopron város szőlőtermése hektoliterben (részadatok) az 1800-as években 

 

Évek Összes termés Ebből vörös szőlő Vörös szőlő aránya 

1861 20 970 2 100 10% 

1865 23 680 1 184 5% 

1869 25 245 2 295 9% 

1873 40 520 3 500 9% 

1884 51 000 17 150 33% 

1895 210 000 94 000 45% 

Forrás: KÜCSÁNY J. 1999. saját szerk. 

 

Levéltári adatok alapján a soproni polgárság vagyonának jelentős részét a XVIII-

XIX. században a bortermelés biztosította. Noha Kismarton és Ruszt, szabad királyi 

városok intenzíven bekapcsolódhattak a térségi agrártermékek kül- és belkereske-

delmébe, gazdasági súlyuk elmaradt Soproné mellett és nem váltak jelentős térszer-

vező erővé. Beluszky 1900-ra vonatkozó városhierarchiájában, melyben elsődlegesen 

a térszervező szerepet és az intézményi ellátottságot vizsgálta, Sopron Győr előtt a 

15., Kismarton pedig csupán a 239. helyen áll.  

 

 

3.táblázat: A kisalföldi városok helyzete a Beluszky által az 1900-as évre készített 

városhierarchiában 

Település Rangszám 

Sopron 15. 

Győr 16. 

Szombathely 18. 

Magyaróvár 113. 

Csorna 182. 

Kapuvár 188. 

Nagymarton 226. 

Kiscell 235. 

Kismarton 239. 

Forrás: BELUSZKY, 1990. saját szerk. 

 

A gazdasági fejlődés közigazgatási rendszerre és településhierarchiára gyakorolt elté-

rő hatását Nyugat-Dunántúl vonatkozásában az 1910. évi népszámlálás adatai az 

alábbiakban jelzik. Megyeszékhelyi ranggal Győr, Sopron, Szombathely és Zalaeger-

szeg rendelkezett, de törvényhatósági jogú város státusa csak Győrnek és Sopronnak 

volt. Moson vármegyében nem volt városi státusú település, csak 3 járási székhely 

Magyaróvár, Nezsider és Rajka. Győr vármegyében 3 járási székhely volt, míg Sop-

ron vármegyében 7, Csepreg, Csorna, Felsőpulya, Kapuvár, Kismarton, Nagymarton 

és Sopron. Ruszt és Kismarton rendezett tanácsú városi státus besorolásba tartozott 

(KSH).  
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Sopron és vonzáskörzete viszonylatában területi és egyes demográfiai mutatók alap-

ján az 1910. évi népszámlálás adatai azt jelzik, hogy mind területét, mind demográfi-

ai adatait vizsgálva, jó pozíciókkal rendelkezett a megye és a város is. Ezekhez a 

demográfiai adatokhoz a már jelzett történelmi folyamatok következtében változatos 

nemzetiségi összetétel tartozott. 

 

 

4.táblázat: Az osztrák határ menti vármegyék és törvényhatósági jogú városaik de-

mográfiai jellemzői, 1910 

 

Vármegye és 

tvj-i jogú város 

Terület, 

km
2
 

Népesség 

száma,fő 

1900. év 

Népesség 

száma,fő 

1910. év 

Vándorlási külön-

bözet, fő 

Népsűrűség, 

Fő/km
2
 

Győr vm. 1 480 88 645 91 995 - 9 174 62,9 

Győr tjv. 54 37 543 44 300 3 502 820,4 

Moson vm. 1 989 89 714 94 479 -6 392 47,5 

Sopron vm. 3 127 246 318 249 578 - 28 049 79,8 

Sopron tjv. 129 33 478 33 932 - 2 288 263,0 

Vas vm. 5 474 418 905 435 793 - 34 676 79,6 

Zala vm. 5 995 437 116 466 333 - 29 704 77,8 

Forrás: Népszámlálás, 1910. KSH, saját szerk. 

 

 

5.táblázat: A népesség nemzetiség szerinti megoszlása, 1910, % 

 

Közigazgatási 

egység 
Magyar Német Horvát Egyéb 

Győr vm. 98,9 0,9 0,0, 0,2 

Győr tvj. 94,9 2,6 0,3 2,2 

Moson vm. 34,9 55,0 8,6 1,5 

Sopron vm 50,5 36,8 12,1 0,6 

Sopron tvj. 44,2 51,1 2,3 2,4 

Vas vm. 56,9 26,9 3,7 12,4 

Zala vm. 74,5 0,8 19,7 5,0 

Forrás: Népszámlálás, 1910. KSH saját szerk. 

 

Az adatok alapján egyértelműen kimutatható Sopron és vonzáskörzetének a többi 

térségtől eltérő arányú nemzetiségi összetétele, a német és horvát nemzetiségűek 

viszonylag magas aránya. 

A fent vázolt térszerkezeti, gazdasági, demográfiai, társadalmi folyamatok a XIX. 

század végére a XX. század elejére természetes régió-kezdemények kialakulását 

eredményezték Magyarországon. A XIX. század végére tehető Tóth (2001) szerint a 

természetes régiók elrendeződése (lásd Melléklet 9). 

 

Az egységes táj időszakának fejlődési jellegzetességeinek részletes elemzését és vi-

zuális bemutatását a Függelék 10 tartalmazza. 
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3.1.3. Az egységes táj időszaka - Sopron, a virágzó térségi központ 

 

Az egységes táj időszakában a tájhasználat kezdeteitől a természet adottságainak 

domináns kihasználása adta az alapot a gazdasági, infrastrukturális és társadalmi 

szféra fejlődéséhez. Az időszak meghatározó fejlődési potenciálját a természeti 

adottságok egyre intenzívebb kihasználása jellemezte. A térségre jellemző domináns 

mezőgazdasági kultúrák (szőlő- és borkultúra, nádfeldolgozás, zöldség- és gyümölcs-

termesztés, erdőgazdálkodás, állattenyésztés, stb.) kialakulása, intenzív fejlődése, az 

agrártermékek fejlett bel- és külkereskedelme erre az időszakra tehető. 

A térszerkezeti kapcsolatok a térség nyugati orientációját erősítették (Borostyánkő 

út, „kapu-táj” jelleg, „Bécs éléskamrája”, kereskedelmi kapcsolatok), és megalapoz-

ták az ország többi részétől eltérő, modernebb fejlődést. Az ipari fejlődés elsődlege-

sen a tájhasználathoz illeszkedően valósult meg. 

 

 

18.ábra: A tájhasználat kezdetétől Trianonig, elemző mártix ábra 

 

 
Forrás: saját szerk. 

 

Sopron egészen az I. világháború végéig egyértelműen a térség virágzó gazdasági, 

infrastrukturális és társadalmi központja. Ezt a pozíciót segítette „kapu” helyzete. A 

térségre jellemző volt a történelmileg kialakult térkapcsolatok következtében a nyelvi 

és kulturális sokszínűség, a nyitott szerkezetű régió. 
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3.2. A történelmi megosztottság kezdetei – Trianontól a vasfüggöny kialakulásá-

ig 

 

 

3.2.1. A trianoni döntés hatása 

 

A tájegység politikai szétszakítása elsőként az I. világháborút követően, a Saint-

Germain-en-Laye-ben 1919. szeptember 10-én aláírt osztrák békeszerződés követ-

kezményeként történt meg, amikortól a győztes nagyhatalmak döntése alapján ál-

lamhatár szelte ketté a területet. 

Ettől a történelmi dátumtól kezdődően, elsősorban politikai és gazdasági okokra visz-

szavezethetően, a területi fejlődés iránya, jelleg és dinamizmusa eltért a magyar és 

osztrák területek viszonylatában. Az új határ létrejötte nemcsak a szomszédos álla-

mok formális kapcsolatait, hanem a határ menti formális és informális kapcsolatokat 

is a határ erősödő, frontier és barrier funkcióinak érvényesülésének megfelelően vál-

toztatta.  

A trianoni döntés (lásd Függelék 11.) után közvetlenül azonban ez az intenzitásbeli 

eltérés nem mutatkozott meg olyan markánsan, mint az Anschluss-t vagy a II. világ-

háborút követő időszakban (Hardi 1999). 

 

1921. október 11-13-án került sor az ún. velencei jegyzőkönyv elfogadására, mely-

ben többek közt az osztrák kormány hozzájárult, hogy Sopronban és környékén nép-

szavazás legyen, bár a későbbiekben újabb feltételekkel léptek fel a velencei szerző-

dés végrehajtásával kapcsolatban. Magyar részről vállalták a felkelők eltávolítását a 

nyugat-magyarországi területről. 

Az 1921 decemberében megtartott soproni népszavazás eredményeként Sopron ma-

gyar maradt.  

December 14-én Sopronban, 15-én, Brennbergbányán, 16-án pedig Ágfalván, Bal-

fon, Fertőbozon, Fertőrákoson, Harkán, Kópházán, Nagycenken és Sopronbánfalván 

zajlott le a szavazás. 

A döntés az egyes településeken, mint pl. Fertőrákoson, nem volt egyértelmű, hiszen 

itt például más eredményt hozott a voksolás. Hárs (2000) kutatásai alapján, a fenn-

maradt adatok szerint 1525 szavazásra jogosult polgárból 1370 fő vett részt a helyi 

szavazáson. Ebből 812 fő (60,7%) az Ausztriához csatlakozást támogatta. Ami köz-

ség nemzetiség szerinti összetétele alapján (3025 lakosból 62 magyar, 2923 német, 6 

horvát és 34 egyéb nemzetiségű-1920. évi népszámlálási adatok) Az 1922. évi 

XXIX. Törvénycikkben, mely a soproni népszavazás emlékének törvénybeiktatásáról 

szól, Sopron megkapta a Civitas Fidelissima, azaz a Leghűségesebb Város elismerő 

címet.  

 

Egyes osztrák források egyébként a korabeli dokumentumok alapján vitatták a sza-

vazás hitelességét, illetéktelen szavazók részvételét, ill. a választás tisztaságának 

megkérdőjelezését emlegetve. Sőt, korabeli osztrák újsághírekben a Sopronnak ado-

mányozott „Civitas Fidelissima” címet, mint „Civitas Schwindelissima” is megemlí-

tik, noha jelentősen több szavazat döntött a magyarnak maradás mellett. 
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19.ábra: A Sopronvármegye rendkívüli kiadása a népszavazásról 

 

 
Forrás: SOPRONVÁRMEGYE1921 DECEMBER 17. SZ. SOPRONI LEVÉLTÁR, 1998 

 

1922-től kerültek a burgenlandi területek osztrák közigazgatás alá, mely november 

30-i hivatalos átadással kezdődött meg, melyet a december 2-i Sopronkeresztúron 

(ma Deutschkreuz) lefolytatott eljárás követett (HARDI, 1999, HÁRS, 2000). 21, ko-

rábban a soproni járáshoz tartozó község került osztrák fennhatóság alá, mintegy 25 

686 lakossal. Sopron várost és a népszavazással magyar maradt településeket 1922. 

január 1-jén kapta vissza a magyar kormány az antant tábornokaitól. Az elköltöztetett 

soproni hivatalok visszaköltöztetése 1922. februárjában történt meg (HÁRS, 2000). 

A határok véglegesítése során Magyarországnak ítélték Kis-és Nagynarda, Alsó- és 

felsőcsatár, Német- és Magyarkeresztes, Horvátlövő és Pornóapáti településeket. 

Rendeket és Rőtfalvát Magyarországnak ítélték ugyan, de osztrák kezdeményezésre 

elcserélték Ólmod és Szentpéterfa községekre,  A kutatási területhez tartozó Pomogy 

község visszacsatolását elutasították. 

A végleges határmegállapítás eredményként az 1922. december 9-i határmegállapító 

bizottsági záróülés alapján a trianoni összhatárhosszból (2 266 km 297 m + 1 009 m, 

1931. évi adat) az osztrák-magyar határ hossza 375 km 517 m lett, melyből az „A” 

szakasz 108 km 607m, a „B” szakasz 126 km 366 m, a „C” szakasz 140 km 544 m 

hosszúságot tett ki (SUBA 2007).  

A kialakított új országhatár ebben a régióban városi vonzáskörzeteket szüntetett meg, 

térszerkezeti kapcsolatokat vágott ketté. A térség települései közül, Sopron, mint a 

legfejlettebb város, lett az új határzóna egyik nagy vesztese, mivel vonzáskörzetének 

nagy része az osztrák területek része lett. 

Az 1910-es közigazgatási beosztás alapján, Moson, Sopron és Vas vármegyék 13 

körzetét érintette a területváltozás. Hét teljes járás, Sopron vármegyéből a Felsőpu-

lyai, Kismartoni és Nagymartoni, Vas vármegyéből a Felsőőri, Gyanafalvi és 

Németújvári járás, Moson vármegyéből a Nezsideri került teljes területével Ausztriá-

hoz. Moson vármegyében 28, 104 Sopron vármegyében 104, köztük Kismarton és 
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Ruszt városi jogú települések, Vas vármegyében 195, összesen mintegy 327 telepü-

lést érintett a határváltoztatás. 

 

6.táblázat: A megyék területvesztesége Trianon után 

 

Megye 

1910-ben 1941-ben 

Terület 

(km2) 

Lakos-ság 

(fő) 

Népsű-

rűség 

(fő/km2) 

Terület-

veszteség 

(km2) 

Terület-

veszteség 

(%) 

Terület 

(km2) 

Lakos-

ság (fő) 

Népsű-

rűség 

(fő/km2) 

Győr 1534 136295 62,0 83 5,4 
2385 205468 66,3 

Moson 1989 94479 48,0 1076 54,1 

Sopron 3256 283510 80,0 1341 41,2 1940 179261 79,2 

Vas 5474 435793 80,0 2190 40,0 3307 275021 83,2 

Zala 5995 466333 78,0 1115 18,6 4866 365266 75,1 

Régió 18248 1416410 77,6 5805 31,8 12498 1025016 82,0 

Ország 282870 18264533 65,0 189797 67,1 93073 8688319 93,4 

Forrás: ÁTI KISATLASZ, 1987 

 

Ez a határvidéki járások településeinek 60%-át jelentette. A korabeli népszámlálási 

adatok szerint az 1920-as adatok alapján a  24 867 fő magyar lakosság (8,4%) száma 

1923-ra 15 254 főre (5,3%) főre csökkent (BAUMGARTNER ET. AL. 1989). 

Az 1920. évi népszámlálás szerint az Ausztriához csatolt, 3965 négyzetkilométer 

nagyságú területen 294 849 lakos élt. E népesség nemzetiségi összetétele: 221 185 fő 

német (75,1%), 24 867 magyar (8,4%), 44 753 horvát (15,2%) volt (HASLINGER, 

1996). 

Sopron (Ödenburg), Magyaróvár (Ungarisch-Altenburg), Kőszeg (Güns), Szombat-

hely (Steinamanger), Szentgotthárd (St. Gotthard) a térség korábbi központjai ma-

gyar fennhatóság alatt maradtak. 

 

 

3.2.2. Burgenland, az új tartomány 

 

Az elcsatolt területeken Ausztriában új tartományt hoztak létre. Ez lett a mai Burgen-

land, aminek közelítőleg a nyugati határán húzódott a Trianon előtti magyar határ. 

De, mint a fentiekből kitűnik, míg az I. világháborút követő többi magyar határsza-

kasz a győztes hatalmak szándéka alapján alakítódott, a Sopron és környékét is érintő 

térség határszakasza osztrák igény nyomán került megváltoztatásra (DÖVÉNYI, 1985) 

(HARDI, 1999). Az új tartományt hét járásra tagolták, melyek központja Neusiedl am 

See (Nezsider), Eisenstadt (Kismarton), Mattersburg (Nagymarton), Oberpullendorf 

(Felsőpulya), Oberwart (Felsőőr), Güssing (Érsekújvár) és Jennersdorf (Gyanafalva) 

lett. Az új tartomány Magyarországgal határos részei gyakorlatilag elvesztették tér-

ségi központjaikat, illetve a magyar városok elvesztették vonzáskörzetüket. Burgen-

land, a kialakult új tartomány pedig, gyakorlatilag nagyobb városok nélkül maradt. 

Hiszen a legnagyobb burgenlandi települések lélekszáma viszonylag csekély volt. 

Kismarton 4714 lakossal, Felsőőr 4162 lakossal, Rohonc 3772 lakossal, Köpcsény 

3162 lakossal, Pándorffalu 3161 lakossal és Lajtaújfalu 3029 lakossal (Statistik 

Austria), még a korabeli viszonyok közt is közepes népességű településnek számított. 

A megalakult új tartomány további sajátossága volt, hogy teljesen új kormányzati 
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struktúrát, igazgatási, stb. rendszert kellett kialakítani, mivel a terület korábban 

semmiféle önállósággal nem rendelkezett. A meglévő dokumentációk magyar rend-

szerét át kellett formálni az osztrák jogrendszernek megfelelően, ami sok problémát 

okozott. A folyamat nem ment zökkenőmentesen, mert élő probléma volt az elván-

dorlás miatt a hozzáértő, helyi kötődésű szakemberek hiánya. A húszas-harmincas 

években a Magyarországra vagy a nagyobb osztrák városokba elvándorló hivatalno-

kok hiánya nehezítette az új irányítás kiépülését. Helyükre, a térségi viszonyokat 

kevésbé ismerő, a helyi szóhasználatban csak „Zugereiste” (újonc), nicht 

bodenständig (nem idevalósi) megnevezéssel illetett hivatalnokok kerültek. Az 

Ausztriához való kötődés lassú alakulását jelzi, hogy hosszú ideig megmaradt a szó-

használatban, a térség Ausztriával való összevetésénél az „Altösterreich” (öreg 

Ausztria) kifejezés (HÁRS, 2000) (TURBULY, 2002). 

Az új tartomány elsősorban agrárjellegű, vidékies felépítésű volt, az ipar szerepe nem 

volt jelentős. A meglévő közlekedési hálózat, az addigi nyilvános közlekedés főleg 

kelet-nyugat irányultságot mutatott. Ebből következően az ingázó dolgozók koráb-

ban, a közeli, nagyobb magyarországi városokban találtak munkát. A határváltozás 

következményeként ki kellett építeni Burgenlandban az észak-déli infrastruktúrát. 

Hasonlóan a kultúra, az oktatásügy, az egészségügy területén is jelentős változtatá-

sokat kellett végrehajtani, mivel a nagyobb városokkal együtt, az ott található intéz-

mények is megszűntek térségi funkciót ellátni. Annak következtében például, hogy a 

felsőoktatási intézmények is magyar területen maradtak, új, nyugati orientációjú kul-

turális és tudományos csomópontok kialakítása vált szükségessé Ezt a szerepet a fej-

lődési folyamat során kezdetben elsősorban Bécs és Graz töltötte be. Az osztrák 

kormányzatot gyakori bírálatok érték, hogy nem végez erőteljesebb fejlesztéseseket, 

nem alakít ki hatékony gazdasági stratégiát Burgenland területén. Mindez annak el-

lenére történt, hogy az egészségügy, oktatásügy, turisztikai infrastruktúra korszerűsí-

tése viszonylag nagyobb támogatást kapott a harmincas évek végéig. Jelentős elma-

radások voltak viszont a kommunikáció és közlekedés területén. A nemzetközi szin-

ten fellépő pénzügyi válságok tovább nehezítették a felzárkózás folyamatát. A terület 

hátrányát „kézzel foghatóan” érzékeltette pl. hogy a bécsi bankok, nem szívesen ad-

tak kölcsönt burgenlandi befektetőknek. Úgy tűnt, hogy Burgenland tartósan Auszt-

ria „Hamupipőke-tartománya”, a legszegényebb tartomány marad (ÉGER-SZESZTAY, 

2007) (SOÓS, 1971). 

 

 

3.2.3. Egy különleges határ - Sopron és környéke gazdasági fejlődésének sajátos-

ságai  

 

A békeszerződések hatálybalépése és a népszavazás után a nyugat-magyarországi 

térség települései közül Sopron volt az, mely a változások során a legnagyobb kárt 

szenvedett települések közé tartozott. Sopron ellenpontjaként például Magyaróvár 

viszonylag gyorsan és sikeresen teremtett új vonzáskörzetet magának, a korábban 

pozsonyi orientációjú települések köréből. A háború és a belpolitikai események mi-

att leromlott gazdasági helyzet, az új határok által előidézett megváltozott pozíciók, 

majd a gazdasági világválság eseményei tovább súlyosbították a helyzetet. Egy gaz-

dasági, közlekedési, kereskedelmi, infrastrukturális, közigazgatási aszimmetriát te-

remtő békeszerződés alapján kellett a város és környékének új pozícióját felépíteni.  
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A két világháború között a trianoni határ létrejöttével már megkezdődött az előzőleg 

egységes táj gazdasági fejlődésének elkülönülése. Ezek a különbségek nem jelent-

keztek olyan markánsan, mint később az eltérő társadalmi rendszerek idején fennálló 

izoláció során, de előrevetítették az elkülönülés egyes sajátosságait.  

A kialakult határok barrier funkciói erőteljesebben érvényesültek, mint a monarchia 

korában., bár a határvonal a politikai, gazdasági kapcsolatok terén még nem jelentett 

akkora törést. A harmincas évek végéig a határőrizet nem jelentett jelentős mértékű 

elzártságot. Noha 1918-1948 között nemzetközi szinten általánossá vált az útlevél és 

vízumkényszer a határátlépések feltételeként az utazási lehetőségek még csak kisebb 

mértékben szűkülnek, a gazdasági célú kishatárforgalom a vizsgált térségben élénk 

maradt. 

 

Egyetlen más határszakasz tekintetében sem voltak érvényesek olyan sajátos gazda-

sági jellegű határegyezmények, melyek Sopron és környéke viszonylatában egészen 

az 1954. évi magyar részről kezdeményezett hatálytalanításukig érvényben voltak. A 

Határmegállapító Bizottság által 1927. március 11-én aláírt, 1928. április 28-án köz-

zétett 22 jogi jegyzőkönyvből álló Egyezmény (1970/1928. M. E. rendelet) vissza-

menőleges hatállyal is tartalmazott rendelkezéseket a határvidék vízügyi, bányászati 

és egyéb gazdasági viszonyaival kapcsolatosan (SALLAI 2001.), melyből részleteseb-

ben a kutatási területet érintő egyezményekre történik utalás. (lásd Függelék 12.) 

Ebben az időszakban a magyar terület némileg megelőzte az osztrák oldal fejlődését, 

melyhez a tradicionális mezőgazdasági termelés adta a gazdasági hátteret. Ez segítet-

te Sopron gazdasági fejlődésének stabilizálódását is. Az osztrák területeken, addigi 

viszonylagos önállósági tapasztalatok nélkül, új kapcsolódási pontok, területek kiala-

kítását kellett elvégezniük, és az új tartomány gazdasági profilját, lehetséges fejlődési 

irányait megtalálniuk. 

 

Trianon után pár évvel már Sopron város szinte teljesen elvesztette korábbi domi-

náns, vonzáskörzeti ill. monarchiához tartozó piacait. A régi, elszakított vonzáskör-

zetei, piacai, nyersanyagforrásai helyett új kapcsolatokat kellett kiépítenie. Ismét új 

funkciót kellett teljesítenie, ki kellett alakítania a határstátus mellett betölthető tiszt-

ségét. A határok által szétszakadt, megnehezedett közlekedési, kereskedelmi hálóza-

tok, nyersanyagforrások által okozott gazdasági válságot még súlyosbította, hogy a 

város termelési szerkezete, kapacitása viszont még a korábbi piacok igényei szerint 

állt rendelkezésre. 

 

A GySEV különleges státusa, ahogy a későbbiekben is, ebben az időszakban is spe-

ciális előnyökkel járt Sopron és környékének kapcsolataira nézve.  

A trianoni békeszerződés a GySEV vonalat is kettéhasította, mivel egy része Auszt-

riához, másik része Magyarországhoz került. Kevés helyen mondható el, hogy a terü-

let szétszakítása után is meg tudtak maradni a kapcsolatok, a vállalati tulajdonok a 

szétszakított területek között, de itt a békeszerződés kötelezte mindkét országot a 

működési feltételek biztosítására. 

A tulajdonviszonyokban változások nem történtek, továbbra is magyar érdekeltségű 

vállalat maradt a GySEV, de az a sajátos helyzet állt elő, hogy eszközei és anyagi 

csak magyar területen voltak, de a pálya egy része átkerült egy másik ország területé-

re. Az 1923-as magyar-osztrák államszerződés az 1921-es szerződéssel összhangban 
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végül külön is engedélyezte a GySEV működését az eddigi feltételekkel, többségi 

magyar állami tulajdonnal (JÓZAN 2008). (lásd Függelék 13). 

 

 

7.táblázat: A GySEV vonalak üzemhosszának megoszlása 1923-ban/km 

 

Megnevezés Magyar/km 
Tulajdon 

% 
Osztrák/km Tulajdon% 

Összesen 

/km 

Győr-Sopron--

Ebenfurti Vasút 
93,37 77% 27,16 23% 120,53 

Fertővidéki HÉV 64,12 59% 45,04 41% 109,16 

Nagycenki iparvá-

gány 
2,15 100% - - 2,15 

Összesen 159,64 69% 72,2 32% 231,84 

Forrás: LOVAS 1997, saját szerk. 

 

A térség természetes adottságaiból adódó, valamint a tradicionálisan kialakított bor-, 

gyümölcs, zöldség, élőállat kivitel kiesése pedig a legdinamikusabb gazdasági forrá-

sát lehetetlenítette el, mely több éven keresztül visszavetette a fejlődést. A korábban 

eleven, nyüzsgő vásárváros piacai kongtak az ürességtől. 

A város megsegítése érdekében Klebelsberg miniszter javaslatára a húszas években 

több minisztertanácsi rendelet született. Ezek közül lényeges volt a minisztertanácsi 

engedély export marhapiac létesítésére, állatvásár-jog, lóexport-vásárjog megszerzé-

se, vámtarifa-módosítások engedélyezése, egyes kiviteli és behozatali tilalmak felol-

dása, borászati iskola létesítése, a borfelesleg értékesítését segítő felvásárlási és ex-

portakciók engedélyezése. 

A teljes gazdasági szerkezet és kapcsolatok átstrukturálódása hosszú időt vett igény-

be. 

Sopron új gazdasági fejlődését, a kialakult helyzet nyomán, egy idő után már a ma-

gyarországi belső piac segítette. A korábban esetlegesen osztrák területen, Bécsben 

lévő beszerzési forrásokat favorizáló lakosság, iparosok egyre inkább a közelebbi, 

Sopron és környéki beszerzési lehetőségeket választották. Hasonló helyzet állt elő a 

rendelkezésre álló nyersanyagok, üzemanyag beszerzésével kapcsolatosan is. A ki-

sebb, környező települések (Eisenstadt, Ruszt) határon túlra kerülésével, Bécs nehe-

zebb elérhetősége miatt a kiskereskedelem fejlődése is erőteljesebb lett Sopronban 

(HÁRS, 2000, ÉGER-SZESZTAY, 2007, SOÓS, 1971, TURBULY, 2007). 

A városvezetés infrastrukturális beruházásai, adókedvezményei segítségével egy új 

domináns iparág, a textilipar teremtődött meg a két háború között Sopronban.  

A határváltozás a turizmus, az idegenforgalom, a kulturális élet, az oktatási rendszer 

átalakítását is előidézte. 

Sopron idegenforgalmi értékei felértékelődtek azzal, hogy a Monarchia hagyomá-

nyos üdülőhelyei határon kívülre kerültek. A második világháborút megelőző évti-

zedre népszerű üdülőhellyé vált, melyhez a városban jelentős építészeti fejlesztések 

kapcsolódtak. 

Az iskolarendszer fejlődését jelezte az iskolákkal kapcsolatos beruházások megsza-

porodása. Elkészül a Teológus Otthon, a Szent Imre Kollégium, bővítették a Zrínyi 

Leánynevelőt, líceumi diákotthon, több felekezeti iskola, evangélikus tanítóképző 

épült, teológiai kar létesült a Deák téren (HÁRS, 2007).  
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A trianoni döntés még egy igen jelentős, de ezúttal pozitív következménnyel járt 

Sopronra nézve. Az elcsatolások miatt Sopronba került Selmecbányáról a Bányászati 

és Erdészeti Főiskola (1922-től Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola néven), 

mely nagy szerepet játszott abban, hogy Sopron a későbbiekben egyetemi várossá, 

szellemi központtá és napjainkra nemzetközi hallgatókat is fogadó felsőoktatási in-

tézménnyé, potenciális K+F bázissá válhasson. Az egyetemi képzés 1934-ben indult 

meg, amikor az országos oktatási reform keretében a főiskola a Magyar Királyi Jó-

zsef Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki 

Kara lett. Bár a főiskola már 1931-ben elnyerte a jogot a doktori cím adományozásá-

ra és a magántanári képesítésre. A főiskola, majd az egyetem igen rövid idő alatt 

nemzetközi tudományos elismertséget vívott ki magának, melyet Roth Gyula pro-

fesszor több nemzetközi szervezetben elnyert tisztsége és az 1936-ban 1936. augusz-

tus 25.–szeptember 4. között Magyarországon megrendezett II. Erdészeti Világkong-

resszus és az IUFRO IX. Kongresszusa is jelzett, melyen a magyar szakemberek 

mellett 21 ország több mint 70 küldötte vett részt. (http://mek.niif.hu) A Függelék 

14. tartalmazza az egyetem rövid történetét és kronologikus fejlődésének főbb állo-

másait tartalmazó összeállítást 

A történelmi események a békés időszakok után ismét a háború előszelét vetítették a 

térségre. Az 1938. március 12-én kezdődött Anschluss a határmenti térség közelébe 

hozta a náci hatalmat., mivel  ettől kezdődően ausztriai határőrizetet is német csapa-

tok látták el, ez a határőrizet megszigorodását és a kapcsolatok megnehezedését 

eredményezte. 

1944. márc.19-én következett be Sopron német megszállása. A tél folyamán három 

hatalmas bombatámadás is érte várost. 1944 őszétől kezdődően egészen 1945 márci-

us végéig munkaszolgálatosokat (zsidókat, politikai foglyokat) dolgoztattak, hajtot-

tak át a térségen, elsősorban az SA (Sturmabteilung) emberei (HÁRS, 2000) (SZITA, 

1993.). 1945. márc.31-én vonultak be Sopronba a szovjetek. A térség lakosai számá-

ra ekkor fejeződött be a II. világháború.  

 

 

3.2.4 Sopron, a határváros Trianontól a vasfüggöny kialakulásáig–összefoglalás  

 

A trianoni döntés utáni időszak, noha Sopronnak a korábbi időszakoktól eltérően, 

már határvárosi státus eredményezett, a szomszédos országok politikai-társadalmi 

rendszerének „egyezősége” miatt nem jelentett olyan markáns változást, mivel az 

elkülönülésnek nem a politikai-társadalmi különbözőségek adták a hátterét. 

A tájhasználat jellege lényegesen nem változott, a természeti adottságok hasznosítá-

sának mértéke is csak kisebb eltérést mutatott. A kedvező földrajzi fekvés kihaszná-

lási lehetősége viszont határ és a védővámok miatt csökkent. A kedvező klimatikus 

viszonyok és a Fertő tó turisztikai értéke eltérő mértékben ugyan, de növekedett.  
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20.ábra: A trianoni döntéstől a vasfüggöny kialakulásáig, elemző mátrix ábra 

 

 
Forrás: saját szerk. 

 

Az I. világháború után kialakított határok térszerkezeti kapcsolatokat vágtak ketté. 

Sopron, a térség korábban legfejlettebb városa, egypólusú térségi csomópontja, kap-

csolatainak átstrukturálására kényszerült. Az új osztrák tartományban pedig új térségi 

központok kialakítása vált szükségessé. Az új települési térhálózat formálódása a 

nagyobb városok Magyarországhoz tartozásával, míg a kisebb települések Ausztriá-

hoz tartozásával állt összefüggésben. 

Az államhatár, az eltérő vám- és egyéb gazdasági intézkedések, előírások következ-

tében, noha fizikailag nem, de gazdasági tekintetben már megnehezítette, útját állta 

azoknak a kapcsolatoknak, amelyek a korábbi természeti-táji-gazdasági egység ide-

jén formálódtak. Ezt mutatja a gazdasági szféra adatainak romlása is. A tradicionáli-

san létező kelet-nyugati irányultság mellé, mind Burgenland, és természetesen a tar-

tományi székhely Eisenstadt vonatkozásában, a magyar területhez hasonlóan ki kel-

lett épülnie a más irányú fejlődést elősegítő észak-dél irányú kapcsolatoknak, vala-

mint a burgenlandi területeknek a többi osztrák tartománnyal, ill. a magyar területek-

nek az ország többi területével kialakítandó együttműködésnek. Eisenstadt esetében a 

térségi központtá fejlődést elősegítette a tartományi fővárosi státus elnyerése, ill. a 

konkurens nagyvárosoktól (Bécs, Graz) való távolság, de mind Eisenstadt, mind a 

határ menti osztrák területek nyugati orientációjú gazdasági, infrastrukturális és tár-

sadalmi kapcsolatainak kialakítása hosszú folyamatnak bizonyult. Sopron újrapozíci-

onálása a térszerkezetben, földrajzi fekvése következtében, szintén nehéz feladat 

volt. Az agrártermékek osztrák piaca lecsökkent, a hazai belső piac felé kellett nyit-

niuk, új iparágakat kellett kifejleszteniük. A térségi nagyobb városok közelsége 

(Győr, Szombathely), valamint Budapest növekvő központi szerepe, gátolta egy 

meghatározó, határmenti város erőteljesebb prosperálásának lehetőségét. A turizmus 

fejlődése viszont megindult. 

Sopron városa megtartotta aktív polgárságát, tudományos tevékenységei az Egyetem 

áthelyezésével felerősödtek. 
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3.3. A határ a II. világháború végétől a vasfüggöny lebontásáig 

 

 

3.3.1. 1945-49 közötti időszak  

 

A II. világháborút lezáró 1947. évi békeszerződés utáni ismételt területátadások ezt 

az osztrák-magyar határszakaszt nem érintették. A II. világháború végére a korábbi 

magyar határvédelmi rendszer összeomlott és nem funkcionált (BENDEK 2007). A 

határőrizeti szervek anyagi-technikai felszereltsége gyakran a minimális szintet sem 

érte el, kapcsolattartási lehetőségeik behatárolódtak. Megfelelő szabályzat és utasítá-

sok hiányában a parancsnoki állomány nem egyszer saját hatáskörű döntésekre ha-

gyatkozhatott csak. A határforgalom ellenőrzését 1945. augusztus 17-től kezdődően a 

BM irányítása alá tartozó Határrendőrség látta el 26 kapitánysággal és 179 őrssel, 

mintegy 3950-4280 fővel.1946 tavaszától a határőrizet irányítását az újonnan létre-

hozott Határőr Parancsnokság vette át.  

1945-1949-ig a hivatalos határátlépés érvényes és szabályos útlevéllel, benne belügyi 

engedéllyel volt lehetséges. A több ország viszonylatában vízumkényszer állt fenn. 

Az útleveleket megvizsgálták, záradékolták (pecsét), nyilvántartást vezettek az utas-

forgalomról. A vonatokon a határvonaltól a határőrség járőrei ellenőrizték, hogy a 

járműre ne lehessen a határállomásig fel- és leszállni (kordonszolgálat). Az útlevele-

ket a határrendőrség ellenőrizte. Ellenőrzéskor összeszedték az úti okmányokat és a 

hivatali helyiségben ellenőrizték az érvényesség mellett, hogy az utazó nem áll-e 

körözés vagy kitiltás alatt. A járműveket átkutatták. (JÓZAN 2007) (NAGY GY. 1993) 

1949-ig a kishatárforgalom is funkcionált, a korábbi időszakhoz hasonló feltételek 

közt. 

A meginduló menekülthullám miatti politikai nyomás felvetette a műszaki zár építé-

sének szükségességét, mely eleinte nem volt összefüggő és a soproni főirány vonat-

kozásában Bécsi út, Ágfalva, Kópháza Nagycenk, Pius puszta és Brennbergbánya 

térségét érintette. 

1948-49-ben a megbízhatatlannak ítélt személyek kitelepítése elkezdődött, ami a 

térség nem kisszámú németajkú lakosságát vette célpontul. Történelmi források alap-

ján a fölosztható területek viszonylag csekély volta, adta az egyik indokot, hogy 

mind a helyi végrehajtó szervek, mind pedig a kormányzat elkobzással jusson hozzá 

további szétosztható földterületekhez (ORMOS, 2007) (GLATZ, 2000) (HASLINGER, 

1996). A térségben nagy arányban élő német nemzetiségű lakosságot érintő intézke-

déseket a „kollektív bűnösség” ideologizált jelszava alatt megalázták, kisemmizték 

és elkergettek lakóhelyükről egy messzi, ismeretlen világba, pedig a Sopron és kör-

nyéki településeken élő német nemzetiségűek kis százaléka tartozott csak a 

Volksbund vagy az SS tagjai közé. A történelmi hitelességhez tartozik, hogy kitelepí-

tés a megszálló hatalmak tudtával és jóváhagyásával történt. 

A kitelepítések a háború eseményein túl fokozták, az itt lakók egyéni tragédiáját is.  
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21.ábra Kitelepítések Fertőrákosról 

 

 
Forrás: HÁRS J., 2007 

 

 

3.3.2. Leereszkedő vasfüggöny – A határ helyzete 1965-ig 

 

1949-től kezdődően gyökeres változások kezdődtek meg mind a magyar-osztrák 

kapcsolatokban.  

A nemzetközi politikában, ebben az időszakban zajló események, Németország fel-

osztása, az NDK, a KGST, a katonai tömbök megalakulása, a kínai forradalom győ-

zelme, a szovjet atombomba előállítása, stb. véglegessé tették a két tömb szembenál-

lását. Ausztria közeledése, semleges álláspontja ellenére, a nyugati tömb irányába 

szintén a feszültség elmélyüléséhez vezetett. Megszilárdult a gyakorlatban is a keleti 

és nyugati tábor közötti egyre erősödő politikai-katonai feszültség, ami azt eredmé-

nyezte, hogy az osztrák határon műszaki zár, jelzőrendszer és szigorított őrizet épült 

ki. 1950. január 1-től szovjet minta alapján hozták létre az Államvédelmi Hatóságot 

(ÁVH), ettől az időponttól az ÁVH-nak rendelték alá a BM Határrendőrséget és a 

HM Határőrséget (lásd Függelék 23.). 

Ausztria még megszállás alatt állt, mégis a nyugati határon kezdődött meg a műszaki 

zár kiépítése. Kettős drótkerítést létesítettek az államhatárnak megfelelően Moson-

magyaróvár- Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vonalában, ezt később elaknásítot-

ták ill. 60 magasfigyelőt és 60 úttorlaszt is kiépítettek (BALLÓ, 2001) (SZŰCS, 1973). 

A határtól 15 km-es övezetet foglalt magában. A határsávba csak rendőrségi vagy 

határőrségi engedéllyel lehetett belépni. A határövezeten belül 2 km-es szigorított 

sávot jelöltek ki, mely további 500 és 50 m széles sávra tagozódott. Az egyes öveze-

tekbe csak írásos rendőrségi ill. határőrségi engedély birtokában lehetett belépni. Az 

50 m-es sávban csak határőrök tartózkodhattak (KANCZLER 2007).  

A nyugati határok őrizetét 1954-55-ig kb. 5000 fő látta el. A határtól 6-8 km távol-

ságban működő őrsök átlagosan 50-80 fővel működtek. A zászlóaljparancsnoksá-

gokhoz műszaki, híradós és felderítő alegységek is tartoztak. A határtól 15 km távo l-

ságig teljes lefedettséget igyekeztek biztosítani, melybe az ügynöki hálózat is beletar-

tozott (BELLA 2007). 1952-től már a 20 km-s határövezetbe való belépés is csak en-

gedéllyel volt lehetséges, azok számára, akik nem a határövezetben vagy annak köz-

vetlen közelében laktak, ami Sopron szabad megközelítését is gátolta.  



52 

A Határőrség munkáját segítették ebben az időszakban az ún. hazafias együttműködő 

csoportok, melyek határsértők elfogását segítették elő (BENDEK 2007). 1951-től sze-

mélyazonosítást végeztek az okmányok elvételekor és visszaadásakor is. A vasúti 

forgalom-ellenőrző pontokon (FEP) a vágány két oldalán is kordonszolgálat volt. A 

szigorú okmányellenőrzés az utazási idő megnövekedésével járt, sőt a vonatokat a 

határpontokon ismét ellenőrizték. A nemzetközi vonatforgalomban az útlevélkezelés 

60-100 percet vett igénybe, de pl. 1955-ben a nemzetközi vonatjáratok száma csupán 

3 volt (JÓZAN 2007.) 1950 nyarától minden Sopronból induló vonatot határig kísért 

egy járőr, ahol újra átvizsgálták a vonatot és csak azután léphetett osztrák területre. A 

belépő vonat részére szintén határőr kíséretet biztosítottak.  

Különösen Ágfalva és Pamhagen térségében fordítottak gondot ezekre az ellenőrzé-

sekre. A vonatkíséréssel céljuk az volt, hogy a vonatokra való fel-és leugrásokat 

megakadályozzák és az illegális határátlépést és csempészetet lehetetlenné tegyék. 

(LOVAS 1997) (LOCSMÁNDI 2004).  

1955-től a vonatokon menet közben végezték az útlevél ellenőrzést, be- és kiléptető 

karton gyorsította a nyilvántartást. A határforgalom minimális voltát jelzik, hogy 

1955-ig átlagosan a kiutazó forgalom 25 000 fő, a beutazó 400.000 fő volt évente 

(BENCSIK 2003).  

 

Az államhatárokon kívül a minél teljesebb izolációra törekvő politikai határok meg-

teremtődése kiegészült a katonai-védelmi eszközöket is kiépítő határőrizettel. 

A vasfüggöny, a hidegháború időszaka mind a Kékfrankos térség, mind az ország 

számára olyan mértékű elszigetelődést, a történelmi kapcsolódási pontok, hálózatok 

rendszerének olyan mértékű megszűnését, szétzilálódását jelentette a korábbi nem-

zetközi kapcsolatokhoz képest, mely a történelem során eddig még soha nem állt 

fenn. 

 

 

22.ábra Élet a vasfüggöny mentén 

 

 
Forrás: WWW.MULT-KOR.HU, 2004 

 

Sztálin halála és az osztrák államszerződés aláírása után (lásd Függelék 15.) viszony-

lagos enyhülés következett be, melynek következtében 1955 októberében magyar 

kormánydöntés nyomán a BM Határőrség ill. a MN műszaki csapatok megkezdték a 

nyugati határ aknamentesítését. Decemberig mintegy 10 000 akna megsemmisítése 
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történt meg, majd a tavasszal, májusban, folytatódtak a munkálatok. A déli határsza-

kasz aknamentesítése csak 1956 márciusában kezdődött, mivel az akkori megítélés 

szerint a jugoszláv határszakasz biztonsági szempontból nagyobb fenyegetést jelen-

tett (BALLÓ, 1998). 

A magyarországi 1956-os népfelkelés, majd forradalom október-novemberi esemé-

nyeit követően a nyugati határszakasz a lakosság nyugatra történő menekülésének 

útvonalává vált. A forradalom után először kisebb számú, majd egyre népesebb cso-

portokban emigráltak a menekülők a megnyitott határon át. Mintegy kétszázezren 

hagyták el ekkor az országot, köztük jelentős számban a térség falvainak, városainak 

lakói (PUSKÁS, 1991). Nov. 3-án megszűnt az összefüggő határőrizet, mert a szolgá-

latban lévő teljes Bécsi úti határőrállomány is disszidált Ausztriába (LOCSMÁNDI 

2004) (BELLA 2007). Az osztrák oldalon menekülttáborok és irányvonatok várták a 

kitelepülőket. Az 1957. március 2-án meghozott magyar kormányhatározat a nyugati 

határ újbóli lezárásáról döntött, mely magában foglalta az újraaknásítást, a műszaki 

zár újratelepítését is, melyet 1957 áprilisa és júniusa között már el is végeztek (LÉKA 

1999) és egészen 1971-ig fennállt. A kordonszolgálat rejtetté vált. De az ellenőrzést 

továbbra is alapos volt (lásd Függelék 23.). 

 

 

3.3.3. A határ 1965-1989 között – „Rozsdásodó vasfüggöny” 

 

A kapcsolatok 1964 októberében, Bruno Kreisky külügyminiszter budapesti látogatá-

sától, új fordulatot vettek. Aláírták a vagyonjogi és határügyi egyezményt, és a ké-

sőbbiekben megállapodtak a diplomaták vízumkényszerének eltörléséről, aláírták a 

vám- és útlevél-kezelési, a jogsegély-, a hagyatéki, az autóbusz-forgalmi megállapo-

dásokat, továbbá kicserélték a határszerződések megerősítő okiratait (GECSÉNYI L, 

2005), (SZÖRÉNYINÉ KUKORELLI I., 1993). 1965-tól csak Ausztria felé volt kötelező a 

jegyzékelés. A járműveket továbbra is kiszállítással és átkutatással ellenőrizték. Ki-

emelt figyelmet fordítottak az NSZK állampolgárokra. Elkezdődött a turista és láto-

gató forgalom növekedése. Fokozott figyelmet fordítottak az utasok magatartására. 

Érvényes útlevél mellett is megtagadható volt a ki- és beléptetés. Sopronnál még 

mindig kísérték magyar járőrök a vonatokat, de ők már nem ellenőrizték az utasokat 

és nem léptek be a vasúti kocsikba. utasokat nem ellenőrizhették, sőt a 1970-71-ben 

egyeztek meg arról, hogy az osztrák útlevélkezelők már a vonatokon elvégezhették 

az ellenőrzést. 

1970-től állampolgári joggá emelték a kiutazást, a jogszabályokban szabályozott fel-

tételek mellett. Nyugati országokba látogató útlevéllel két évente, turistaként (valuta 

kiutalási engedéllyel) három évente volt lehetséges, de a kiutazási engedély megadá-

sát hatósági véleményezéshez kötötték. 

1970-ig a határ menti térség magyar oldalán a napi rendszerességű határátlépés nem 

volt jellemző, kis közelítéssel csak a GySEV által foglalkoztatott minimális számú 

magyar munkaerő számára volt lehetséges – ez volt az egyetlen „rés a vasfüggöny-

ön”. A vasutas dolgozók, mozdonyvezetők és pályamunkások számára külön, az útle-

vélhez hasonló átlépési engedélyt adtak ki, ami a pályaszakaszon történő munkavég-

zést tette lehetővé. Ez a határsáv engedélynél komolyabb, keménytáblás igazolvány 

volt. A dolgozók viszont a pályát és építményeit nem hagyhatták el vele, tehát Eben-

furtból nem mehettek Bécsbe bevásárolni. A vonatvezetők és jegykezelők mozgása a 



54 

vonathoz volt kötve, a pályamunkások viszont a teljes pályaszakaszon dolgoztak. A 

menedzsment tagjai általában normál úti okmánnyal rendelkeztek, éves osztrák ví-

zummal. A kijáró magyar dolgozók normál fizetésükön kívül schillingben ellátmányt 

kaptak, mely elvileg arra szolgált, hogy napi szükségleteiket, étkezéseiket tudják fi-

nanszírozni, de általában ebből az egyes időszakok idehaza jól eladható slágertermé-

ke, orkánkabát, nejlonharisnya, golyóstoll és kvarcóra „lett” (JÓZAN 2008). A vám-

rendelkezések lehetővé tették az ellátmány összegével összefüggésben változó ösz-

szeghatárokig, összevonhatóan egyes árucikkek behozatalát, mely a vasúti dolgozók 

számára nagy kedvezményt és emellett üzleti lehetőséget jelentett. Fontos szerephez 

jutottak osztrák kollégáik révén a napi kapcsolatok terén is. Az osztrák vasutasok 

több esetben segítettek meghívólevélhez jutni kollégáiknak vagy elintézték az osztrák 

banki befizetéseket, hogy ismerősük a BC-számla kedvezményeihez hozzájusson 

(JANKÓ F.-TÓTH I. 2008). 

 

 

8.táblázat: Az utasforgalom tendenciáinak alakulása a rendszerváltásig teljes beutazó 

és kiutazó forgalom/fő/év 

 

Év Beutazó külföldiek Kiutazó magyarok 

1951 37 000 25 000 

1955 100 000 100 000 

1956 200 000 Kb. 270 000 

1963 921 000 570 000 

1964 1,8 millió 1,4 millió 

1967 6 millió 1 millió alatt 

1978 16 millió 5,4 millió 

1987 19 millió 7,2 millió 

Forrás: VÁMHIVATAL SOPRON, 2005, saját szerk. 

 

A ki- és beutazások könnyítése a határforgalomban a nyugati határon jelentős közúti 

forgalomnövekedéssel járt. Ebben az időszakban jelentkeztek elsőként konfliktusok a 

nagyobb forgalom miatti környezeti terheléssel kapcsolatban és erősödtek fel azok a 

félelmek, hogy a nyitottabb határ a határ menti térségben a bűnözés növekedésével 

jár. 

Az enyhülés időszakában a nyugati irányú gazdasági, kereskedelmi, közlekedési, 

turisztikai kapcsolatok újraéledése a város és a térség fejlődése számára új lendületet 

adott. Az időszak a természeti tényezők kedvező adottságainak kihasználására több 

lehetőséget adott, melyben a táji értékek védelme mellett megkezdődött a turizmus 

intenzívebb fejlődése, mely az időszak elején osztrák dominanciájú, majd a későbbi-

ekben kiegyenlítettebb jelleget mutat. 

A magyar térség gazdaságát jelentősen fellendítette az osztrák bevásárló- és szolgál-

tatásturizmus felfutása, mely a gazdasági szerkezetben a kereskedelem és szolgálta-

tások arányának növekedését eredményezte. A térségi gazdaság új szerkezete dina-

mikusabb fejlődést tett lehetővé, melynek iránya már ismét a nyitottabb nyugati hatá-

rok irányába orientálódott. Sopron és térségében a megyei átlagot meghaladó volt a 

gazdaságban a mezőgazdaság (elsősorban gyümölcs- és zöldségtermelés, szőlő és 

bortermelés), a feldolgozóipar és a szolgáltatások aránya. 



55 

Sopron, ismét a „nyugati kapu”, a nyugat-kelet irányú formális és informális kapcso-

latok. 

formálódásának intenzív területe. Az infrastrukturális szféra (közlekedés, közműellá-

tottság) intenzívebb fejlesztése a nyolcvanas évek végén a kilencvenes évek elején 

történt meg és a rurális térségekben is végbement. A társadalmi szféra vonatkozásá-

ban a migráció felerősödött, Sopron térségi központi szerepe ismét dominánsabbá 

vált. 

Eisenstadt és az osztrák térség számára is fejlődést eredményezett a vasfüggöny 

rozsdásodása, de ez még nem hozott alapvető gazdasági fejlődésbeli átrendeződést. 

Eisenstadt, noha tartományi székhely, de valódi térszervező szerepe még nem domi-

náns (JANKÓ F.-TÓTH I. 2008).  

 

 

3.3.4. A határon túli magyarok élete a vasfüggöny mögött 

 

Az 1921-es békeszerződés különleges helyzet elé állította az elcsatolt területeken 

élőket. Ausztriában főként Bécsben és a határ mellett volt jelentősebb számú magyar 

közösség. Burgenland lakosságának 15%-a beszélt magyarul, de annál erősebben 

jelentkeztek lokálpatrióta érzelmeik. A magyar lakosság külön falakban és területe-

ken élt. Összetételükre nézve főként egyszerűbb paraszt, földműves családokban, 

míg a bécsi magyarok inkább az értelmiségiek közül került ki. Az Anschluss, a Har-

madik Birodalom brutális beavatkozása után a nemzetiségi jogok megszűntek egé-

szen 1945-ig, mikortól az osztrák kormány biztosította az alapvető nemzetiségi jogo-

kat a magyar kisebbség számára is. Azonban az anyanyelv oktatása a 60-as évekre 

válságba került. Ennek több oka is volt.  

Egyrészt az alapképzésbe magyar nyelven tanuló diákok a felsőbb, már német nyel-

ven oktatott képzésben a nyelvi lemaradásokra hivatkozva csak külön német nyelv-

vizsga letétele után jelentkezhettek. Így az iskolába iratkozásoknál már eleve a német 

alapképzéseket részesítették előnybe. 

Másrészt a vasfüggöny felépítése politikai gátakat épített a két társadalmi rendszer 

közé. Beférkőzött a bizalmatlanság az emberek közé is. Ennek hatásai a nyelvben is 

érződtek. A magyar nyelv használata egyet jelentett a kommunizmussal. Így a ma-

gyar szülők maguk íratták gyermekeiket a német nyelvű iskolákba. A gazdasági fej-

lődés miatt nagyon megerősödött az asszimiláció. Mivel az ausztriai határon túli ma-

gyarokat az anyaállam főként politikai okok miatt gyakorlatilag elfelejtette, kapcso-

latuk az anyaországgal megszűnt. Elindult teljes beilleszkedésük az osztrák-horvát 

népcsoportba. Míg a 50-es években egy magyar családba beházasodó megtanulta a 

magyar nyelvet, addig a 60-as évek végére ez a tendencia annyira megfordult, hogy 

még az örömszülők is csak németül szólaltak meg. Egy teljes korosztály kimaradt a 

magyar nyelv gyakorlásából. Anomáliát okozott az osztrák kormány kisebbségtámo-

gatási rendszere is. Az Ausztriában élő kb 40.000 fős magyar kisebbség támogatása 

4,2 M Schilling, míg a 19.000 fős horvát kisebbségé pedig 16 M Schilling volt. Az 

anyaország és a nyelv hiánya talajvesztetté tette a magyar kisebbséget és az asszimi-

lációjuk rohamosan felgyorsult. A burgenlandi magyar népcsoport majdhogynem 

eljutott a teljes beolvadásba. 
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3.3.5. A gazdaság és környezet helyzete a vasfüggöny időszakában 

 

A gazdaság a társadalmi viszonyok analógiájára változott. A természet kedvező 

adottságainak kihasználását (mezőgazdaság, Fertő tó, klíma, földrajzi fekvés) a ma-

gyar oldalon a vasfüggöny gátolta, az osztrák oldalon pedig korlátozta. A táji értékek 

védelmére viszont mindkét oldalon ebben az időszakban kezdtek meg intenzívebb 

figyelmet fordítani. A vasfüggöny talán egyetlen kedvező hatásának mondható, hogy 

a Fertő tó magyar oldalának értékes növény – és állatvilágát szinte érintetlen állapot-

ban őrizte meg. 

 

 

23.ábra: Élet a vasfüggöny mögött, elemző mártix ábra 

 

 
Forrás: saját szerk. 

 

Sopron gazdasági tevékenysége és aktivitása a nemzetközi kereskedelem drasztikus 

leszűkülése után ismét átrendeződött a szocialista irányvonalú vas- és fémipar, fa-

ipar, textilipar, élelmiszeripar irányába, melyek dominanciája a rendszerváltásig je-

lentős volt. A térség és a város gazdasági szerepe országos viszonylatban is a határ 

korlátozó szerepén túl, az adminisztratív intézkedések következtében lecsökkent. A 

mezőgazdaság jelentősége mind a gazdaság szerkezetében elfoglalt helye, mind a 

foglalkoztatottság területén visszaesett. Magyar oldalon a tradicionális szőlő- és bor-

termelés a minőségről a mennyiség irányába változott. Az infrastrukturális fejleszté-

sek jelentős része hosszabb időn át elsősorban Sopron várost érintette csak illetve a 

határőrizet szükségleteinek volt alárendelve. A társadalmi szféra vonatkozásában 

jelentős változások nem említhetők. Nem volt támogatott a térségbe történő migrá-

ció. A város közigazgatási, oktatási, kulturális térségszervező szerepe érvényesül 

ugyan, de megyei viszonylatban hátrányt szenved. A soproni térség kapcsolatai az 

ország belseje fele és a KGST országok fele irányult. Elszigetelt magként élte életét a 

nyugati végeken. 
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3.4. A vasfüggöny leomlása, az egységes határrégió kialakulásának kezdetei 

 

A nyolcvanas évektől a két világrendszert érintő események a magyar ellenzéki 

mozgalom megerősödéséhez is hozzájárultak. A szocialista rendszer az egész keleti 

blokkban erősen feszegette korlátait. 1980. szeptember 17-én a Lengyelországi 

Gdańskban Lech Wałęsa villanyszerelő vezetésével hivatalosan megalakul a Szolida-

ritás Független Önigazgató Szakszervezet. Ugyanott 1981. december 13-án szükség-

állapotot vezettek be. 1985. március 11-én Gorbacsov lett az Szovjetunió Kommu-

nista Párt (SZKP) Központi Bizottságának új főtitkára. 1986. február 25-én Gorba-

csov meghirdeti az SZKP XXVII. kongresszusán a peresztrojkát, a politikai-

gazdasági rendszer átalakítását. Október 11–12-én Gorbacsov és Ronald Reagan 

csúcstalálkozót tartott Reykjavíkban. A világpolitika újonnani változásai erősen ha-

tottak hazánkra is. 

1987. január 1-jével formálisan is kétszintűvé vált a magyar bankrendszer. Szeptem-

ber 27-én a lakiteleki találkozó során megalakult a Magyar Demokrata Fórum 

(MDF), az első új párt az 1956-os forradalom óta. 1988. január 1-jén bevezették a 

személyi jövedelemadót és az állampolgársággal járó, a világ összes országába érvé-

nyes „világútlevelet”, amivel megszűnt a korábbi, a szocialista és a tőkés országokba 

eltérő feltételekkel kapható „kiutazási engedélyek” gyakorlata. 1989-ben Magyaror-

szág csatlakozott az 1951. évi Genfi Menekültügyi Egyezményhez, melyet a 1989. 

évi 19. törvényerejű rendelettel deklarált.  

Alois Mock osztrák kancellár és Horn Gyula 1989. június 27-én átvágta a két orszá-

got elválasztó műszaki határzárat, ezzel jelképesen is elindították a vasfüggöny fel-

számolását, melyet több politikai elemző úgy értékelt, mint az első tégla lebontását a 

berlini falból. 

 

 

24.ábra: A határnyitás 1989 

 

 
Forrás: MTI. 1999 

 

Az 1988-89 évi események közt jelentős szerep jutott a Sopronpusztán lezajlott Pán-

európai Pikniknek. Az 1989 tavaszán a debreceni MDF szervezet felvetett kezdemé-
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nyezést a soproni MDF szervezet az Ellenzéki Kerekasztal segítségével valósította 

meg. 

Az eredetileg zártkörű találkozónak szánt Piknik, az ő javaslatukra szerveződött 

nagyszabású rendezvénnyé. A Páneurópai Piknik eredetileg 1989. augusztus 19-én 

egy protokolláris, jelképes határnyitás lett volna, ahol a résztvevők segédkeznek a 

vasfüggöny még meglévő szakaszának lebontásában. A 15-20 ezres rendezvény vá-

ratlan eseménye a keletnémet állampolgárok határáttörése volt, melynek során több 

ezer NDK állampolgár menekült át Ausztriába. Sopron a Páneurópai Piknik esemé-

nyeivel kivívta az "Európai hűség városa" megtisztelő címet, mert a berlini fal ledön-

téséhez a sopronpusztai események nagy lendületet adtak. Helmuth Kohl a két Né-

metország egyesítésének ünnepén tartott beszédében így fogalmazott "A Branden-

burgi kapu alatti föld magyar föld."(MAGAS L. 1997) 

 

 

25.ábra: Az áttörés 

 

 
Forrás: LOBENWEIN T., 1989 

 

Ezután már a régi formájú határőrizet nem volt fenntartható, ezért kidolgozták a hi-

vatásos határőrizet elméleti és szervezeti koncepcióját, amely már az európai nor-

mákhoz alkalmazkodott és a merev, totális katonai jellegű határőrizeti feladatok he-

lyett a rendészeti feladatellátást helyezte előtérbe.  

1989. szeptember 11-én Magyarország, kormánydöntés alapján megnyitotta határait 

a kelet-németek előtt. 

 

 

3.4.1. Nyíló határ, multidimenzionális kapcsolatok erősödése 

 

A nyitott határ az emberek és javak szabad áramlásának felgyorsulását eredményez-

ték. Míg osztrák oldalról a szolgáltatások és befektetések után, addig a magyar oldal-

ról az áruvásárlások és a munkahelyek iránti jelentkezett meghatározóan.   

Az osztrák magasabb munkabérek a szolgáltatási piacon is jelentkeztek, így az oszt-

rákoknak olcsóbb volt a magyar szolgáltató vállalkozásoknál dolgoztatni. Beindult a 

szolgáltatás turizmus, első sorban a fodrászat, optika és fogászati területen, de meg-
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figyelhető volt a többi ágazatban is, például az autójavító, cipész, órásműhelyekben 

is az osztrák megrendelők jelenléte. 

Az olcsóbb munkabérek az osztrák vállalkozókat is csábították. Olcsóbb cégköltsé-

gek miatt (bérleti díjak, ingatlan árak, bérköltségek) vonzóvá váltak a határközeli 

települések és jónéhány osztrák vállalkozók számára. Azonban a vasfüggönyön túli 

„szocializmus” miatti félelem kezdetben csak a legbátrabbakat hozta ide, akik nem 

mindig voltak a legbecsületesebbek is. 

 

A magyarok a határnyitás után Ausztriában kezdetben az áhított nyugati világ meg-

testesülését látták. A csillogó üzletek az árudömping a kereskedelem eddig nem látott 

és tapasztalt módját mutatta meg a magyaroknak. Az új lehetőségek által teremtett 

speciális helyzet, amit az akkori jogszabályok és az eddig lezárt és áhitott nyugat 

felfedezésének élménye - ami ezek után érthetően főként vásárlásban nyilvánult meg 

- járult hozzá az ún. Gorenje korszak, jelenség kialakulásához. A „kiszabaduló” ma-

gyar népesség célba vette Ausztriát, a határközeli Burgenland városait vagy Bécset, a 

Mariahilfer Strasse környékén található üzleteket. Összekuporgatott valutájukat fel-

használva a magyar hiánygazdaság által gerjesztett vásárlási igényt, főként tartós 

használati cikkekre irányuló bevásárlásokkal elégítették ki. A családi összevonható 

valutakeret jogszabálya miatt felértékelődtek a nagymamák adatai is, és a nagyszülők 

is utaztak Ausztriába a családdal „Gorenjét venni”. Az egész országra kiterjedő vá-

sárlási láz jeleként a nyugatról keleti irányban tartó autók tetején fellelhetők lettek a 

hűtőládák, műszaki áruk tömkelege. Az emberek közel bármit megvettek, csak oszt-

rák legyen. Fő helyen szerepeltek a videomagnók, TV-k, HIFI berendezések is. Ez az 

osztrák vállalkozásoknak extra bevételt hoztak. Természetes ezek után, hogy ez a 

turistatömeg, már egy sajátos gazdaság formálódását eredményezett a burgenlandi 

térségben. A magyar bevásárlókra szakosodott, elsősorban műszaki üzletek sora nyílt 

meg a legtöbb határ közeli településen, határátkelők közelében (JANKÓ F.-TÓTH I. 

2008).  

Fontos mozzanata volt a bevásárló utazásoknak az osztrák határon történ 

mehrwersteier, az osztrák általános forgalmi adó visszatérítés, ami nálunk akkoriban 

még ismeretlen kifejezés volt. 

A vásárlási láznak árnyoldalai is voltak. Feltűntek a boltok kirakataiban a „magyar 

ne lopj” megalázó feliratok, sajnos nem mindig alaptalanul. De a vásárlók sem min-

dig a megfelelő árút, hanem pl. csak téglát találtak az eredetinek tűnően csomagolt, 

márkásnak címkézett készülékdobozban. Ezeken túlmenően az akár napokig is eltar-

tó bevásárló túrák, túlterhelt autók és fáradt, elcsigázott emberek miatt fellépő közle-

kedési balesetek is gyakorivá váltak.  

 

Ezek után nem meglepő, hogy a magyar turistaforgalom 1989-ben 9 milliárd Schil-

ling bevételt eredményezett Ausztriának (RECHNITZER J. 2005). 

Politikai értelemben a bevásárlóturizmus jelentette azt a szelepet, amelyet a bomló-

félben lévő szocialista országok vezetői elnézően hagytak szivárogni. (MICHALKÓ G. 

, 2005). 

 

Hasonló, de ellentétes irányú jelenséget is megfigyelhettünk, főként az élelmiszerek 

területén az ún. kofferimportot. Az Ausztriában főként államilag szubvencionált 

élelmiszereket az osztrákok vásárolták és vitték haza Magyarországról nagy intenzi-
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tással és mennyiségben. Így a soproni, mosonmagyaróvári, szombathelyi városokra 

jellemző volt az országos ellátottságnál sokkal bőségesebb választékú nívós élelmi-

szerboltok megléte.  

 

Az 1989-es határnyitások tehát ugrásszerűen növelték a határforgalmat. A kilencve-

nes évek elején még a valuta átváltási korlátok szabtak némileg határt a forgalom 

emelkedésének, de ez az akadály folyamatosan visszaszorult. 1988-ban 5 millió, míg 

1989-ben 9,4 millió látogató érkezett Ausztriába. 

 

 

9.táblázat: Adatok a soproni határátkelőhely közúti utasforgalmáról 1990-2001 

 

Bécsi úti Kirendeltség közúti utasforgalma 1990-től 2001-ig. 

Év Belépő /fő/ Kilépő /fő/ Összesen /fő/ 

1990 3.392.557 3.912.253 7.304.810 

1991 4.490.997 4.283.083 8.774.080 

1992 4.559.917 4.474.715 9.034.632 

1993 4.775.697 4.701.815 9.477.512 

1994 4.474.212 4.361.516 8.835.728 

1995 3.104.992 2.872.903 5.977.895 

1996 3.540.891 3.360.941 6.901.832 

1997 3.609.261 3.482.079 7.091.340 

1998 3.797.442 3.760.907 7.558.349 

1999 4.324.153 3.956.425 8.280.578 

2000 4.032.937 3.953.240 7.986.177 

2001 3.797.924 3.695.866 7.493.790 

(Forrás: VÁMHIVATAL, SOPRON, 2002, saját szerk.) 

 

 

 

10.táblázat: Adatok a soproni határátkelőhely közúti teherforgalmáról 1999-2002 

 

Bécsi úti Kirendeltség járműforgalma 1990-től 2002-ig. 

Év Szgk Busz Tgk Mkp Összes jármű 

1990 2605194 26553 8738 15142 2655627 

1991 2799716 25190 30258 13827 2868991 

1992 2921479 30315 90055 13304 3055153 

1993 3231683 32622 91381 12358 3368044 

1994 2937280 33244 111003 9884 3091411 

1995 2030055 25976 156386 7213 2219630 

1996 2301498 26774 156258 12433 2496963 

1997 2402702 23895 219665 22125 2668387 

1998 2593085 22904 258782 22494 2897265 

1999 2831682 21449 265819 29044 3147994 

2000 2781614 20055 286364 16840 3104873 

2001 2603804 18423 299132 12163 2933522 

2002 2750493 21790 312724 13254 3098261 

(Forrás: VÁMHIVATAL, SOPRON, 2003, saját szerk.) 
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A határ nyitásával a határtérségünk munkaerő-piaci pozíciója is átértékelődött. A két 

különböző dinamikájú nemzeti piacok más-más igényeket és feltételeket teremtettek 

a munkavállalóknak. 

Ausztria, elhelyezkedése és Európában betöltött szerepe miatt a vendégmunkások 

egyik fő célpontja volt és ma is az. Már az 1960-70-es évektől kezdődően komoly 

belpolitikai viták zajlottak a jelenséggel kapcsolatban. Ezekben az években vált nyil-

vánvalóvá, hogy az addig ott dolgozó vendégmunkások előbb-utóbb a letelepedés 

mellett döntöttek. A tradicionálisan stabil, magas szintű foglalkoztatottság a 80-as 

évek végére az állami vállalatainak túlfoglalkoztatottsága miatt megrendült. Az emi-

att növekvő munkanélküliség még erősítette az eddig is forrongó belföldi munkaerő-

piaci hangulatot, amit a keleti blokk összeomlása után fellépő gazdasági és politikai 

stresszhelyzet is csak szított. Az eddigi idegengyűlölet erősödött, mivel a gazdaság 

visszaesését és a politikai bizonytalanság okozóját a külföldiekben látták, helyet adva 

a szélső jobboldali nézeteknek a kormányzatban is. 

Azonban Ausztriának szüksége is volt és van a vendégmunkásokra. Az előrehaladott 

posztindusztriális korban lévő Ausztria számos munkakörben jórészt vendégmunká-

sokat alkalmaz bizonyos munkaterületeken. Ezek főleg az alacsonyabb képzettséget 

igénylő alacsonyabb bérrel járó feladatok, amelyek viszont a gazdaság megfelelő 

működéséhez alapvetően szükségesek. Ezen túlmenően az osztrák vállalkozások elő-

szeretettel alkalmazzák a külföldi, kvalifikált munkaerőt, hiszen sokszor munkaké-

pessége jobb, mint osztrák kollégájuké ellenben jóval kevesebb bérrel megelégsze-

nek.  

Ausztria tehát kénytelen volt változtatni a külföldiek foglalkoztatását szabályzó 

(Ausländerpolitik) politikáján, ami nem mindig a könnyítés irányában mozdult el.  

Ebben, a munkaügyi szempontból krízishelyzetben találta Ausztriát a vasfüggöny 

lebontása (JANKÓ F.-TÓTH I. 2008). 

A magyar munkaerő-piac is viszontagságos időszakot élt át. A szocializmus megszű-

nésével jópár szocialista nagyvállalat nem tudott megfelelni az új kívánalmaknak, 

ezért megkezdődtek az átalakításaik, megjelentek a gmk-k és a kisvállalkozások is. 

Ez a változás természetesen munkahelyek átcsoportosításával és megszűnésével is 

járt, ami munkaerő felszabaduláshoz vezetett. Az új felállásban tevékenykedni nem 

tudó vagy nem akaró munkaerő helyet keresett magának a piacon, ahol immár, igaz 

korlátokkal, előítéletekkel de jóval magasabb bérel jelentkezik Ausztria is. Míg eddig 

főként csak a kvalifikáltabb, megfelelő külső és belső kapcsolattal rendelkező, vagy 

valamilyen nagyot, különlegeset alkotó honfitársaink előtt nyílt meg a határ, ebben 

az időben ez a lehetőség és szándék kiszélesedett több ember számára is. 

Kezdetben csak a személyes kapcsolatokkal rendelkező munkavállaló mert dolgozni, 

elsődlegesen feketén a kinti rokon-barát vállalkozásában, majd az egyre ismertebbé 

váló lehetőségeket kihasználva mind munkavállaló mind munkaadó relációjában 

megnőtt az érdeklődés.  

A jellemzően fekete munkavállalások után a piac különböző formáival is találkozhat-

tunk. A határ menti ingázó egyezmények elfogadása után (a 38/1998. (III. 1.) Korm.  

rendeletben hirdette ki (Magyar Közlöny, 1998/14. szám)), ami főleg a mezőgazda-

sági munkavállalást érintette, az idénymunka szezonális foglakoztatási módja és a 

gyakornoki munka (kihirdette a 37/1998. (III. 1.) sz. Korm. rendelet) jogi státusa 

rendeződött.  
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A gyakornoki munkavállalást minimum 6 hó max 1 év időtartamban korlátozta a 

törvény, csak 18-35 év közötti életkorban adható ki, feltétele a magyar állampolgár-

ság, szükséges hozzá szakképesítés vagy legalább kétéves igazolt jártasság egy adott 

szakmában és természetesen a munkakör ellátásához szükséges német nyelvismeret  

A törvényeken túl az osztrák tartományok az egyes ágazatokban munkavállalási kvó-

tákat vezettek be, ezzel szabályozva a bevándorló munkaerő mennyiségét. Igaz, hogy 

a határátlépés már szabad volt, de a munkavállaláshoz vízumra volt szüksége a mun-

kavállalónak. Így a szabályozás és kvótamennyiség megállapítása az ágazatokon 

túlmenően a kiadott vízumok mennyiségére is vonatkozott. 

Másik jelenség a „féllegális” munkaerőpiac színlelt szerződéssel foglalkoztatott 

„egyéni vállalkozók” megjelenése, ami a munkaadók számára kedvező anyagi és jogi 

helyzetet teremtett. Foglalkoztatásuk módjáról, mennyiségéről a munkavállalási for-

ma megfoghatatlansága miatt kevés hivatalos adattal rendelkezünk. 

A határ nyitásával sokrétűbbé váló kapcsolatokba azonban negatív aspektusok is 

keveredtek. A szabadabban járható határokon át felerősödött az illegális bevándorlás, 

a munkaerő kihasználása, a csempészet, vagy a már említett feketemunka. Mindkét 

ország területére jellemző volt a megnövekedett forgalom miatt a zsúfolt határközle-

kedés, blokádok, útlezárások és a bűnözés erősödése is (JANKÓ F.-TÓTH I. 2008). 

 
 

3.4.2. A határ a rendszerváltás után 

 

A rendszerváltás után a nyugati nyitással megteremtődő, liberalizálódó határátlépési 

lehetőségek és a határátkelőhelyek, határátlépési pontok számának növekedése határ 

menti kapcsolatok fejlődésében is új szakaszt nyitott (TÉSITS 1999). 

1990-ben a Fertőd-Pamhagen határátkelőhely megnyitása a Sopron-Fertődi Kistérség 

lakossága számára a közúti és vasúti összeköttetéssel megvalósuló határ menti kistér-

ségi kapcsolatok további bővülését eredményezte. 

Az állandó határátkelőhely nemcsak a munkaerő áramlásának és a turizmusnak adott 

új lendületet, de megkönnyítette a települések közti partnerkapcsolatok, kulturális, 

oktatási együttműködések kialakítását is (TÓTH I. 2006). 

A határőrizet jellegének változása is felgyorsult. 1991-ben megkezdődött a hivatásos 

határőrizet kialakítása. 1993-től a határátkelőhelyeken már csak hivatásosok végez-

ték a határőrizetet. 1996-tól a zöldhatár őrizetét is csak hivatásosok végzik. 

1997. április 29-én az országgyűlés elfogadta az 1997. évi XXXII. törvényt a határ-

őrizetről, a határőrségről, mely 1997. november 1-jén lépett hatályba. A törvényben a 

totális határőrizet helyett az elegendő biztonság elvén alapuló, a nemzeti igényekhez 

igazodó határőrzési rendszer került megalkotásra. Ez tartalmazta a Jogharmonizációs 

záradékot is, mely az egyesülő Európa fel mutató schengeni egyezményre vonatko-

zik. 1998. 04.30-tól megszűnt a sorozott állomány alkalmazása a határőrizetben. 

1999. szept. 1-től kezdődően a külföldiek beutazásának, vízumkiadásnak fokozott 

ellenőrzését vezették be, számítógépes nyilvántartással és ellenőrzéssel (Schengennel 

összhangban). 2000-re befejeződött a határátkelőhelyek felszerelése okmányleolvasó 

berendezésekkel és gépjárműfelismerő rendszerrel (határregisztráció). 
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11.táblázat: Közúti határátkelőhelyek számának változása 1980-2000 

 

osztrák-magyar határszakasz 

(hossz: 356 km) 

év 1980 1990 2000 

átkelők száma 

(db) 
5 8 11 

Forrás: VÁMHIVATAL, SOPRON, 2002 (Saját szerk.) 

 

 

12.táblázat: Adatok a soproni határátkelőhely közúti utasforgalmáról 1990-2001 

 

Bécsi úti Kirendeltség közúti utasforgalma 1990-től 2001-ig. 

Év Belépő /fő/ Kilépő /fő/ Összesen /fő/ 

1990 3.392.557 3.912.253 7.304.810 

1991 4.490.997 4.283.083 8.774.080 

1992 4.559.917 4.474.715 9.034.632 

1993 4.775.697 4.701.815 9.477.512 

1994 4.474.212 4.361.516 8.835.728 

1995 3.104.992 2.872.903 5.977.895 

1996 3.540.891 3.360.941 6.901.832 

1997 3.609.261 3.482.079 7.091.340 

1998 3.797.442 3.760.907 7.558.349 

1999 4.324.153 3.956.425 8.280.578 

2000 4.032.937 3.953.240 7.986.177 

2001 3.797.924 3.695.866 7.493.790 

(Forrás: VÁMHIVATAL, SOPRON, 2002, saját szerk.) 

  

Az utazási könnyítések megkönnyítették a határ menti térség lakossági kapcsolatai-

nak fejlődését. 

2002. június 01-től már működött a „illegális migrációt ellenőrző háló” (Cheknet) 

(2/2002. sz. BM-PM-SzCsM együttes utasítás), a Határőrség koordinációja mellett 

együtt tevékenykednek a határőr, rendőr, vám- és pénzügyőr, bevándorlási és munka-

felügyeleti munkatársak.  

2002. évi LIV. Törvény: A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről 

(Cheknet határokon való átnyúlása) 

2002 április hatályba lépett a Büntető Törvénykönyv módosítása az embercsempé-

szet és az emberkereskedelem megítéléséről és szankcionálásáról (EU konform)  

2003 Egyszerűsített útiokmány ellenőrzés az osztrák határon (személyazonosítás 

külön regisztráció nélkül) az uniós országok és tagjelölt országok állampolgárai ré-

szére, vízumkötelezettség az EU-ban vízumkötelezett államok polgárai részére 

2004 Magyarország EU csatlakozása 

A Schengeni Egyezménnyel összhangban átrendeződtek az EU külső és belső hatá-

rai, ami a nyugati határszél kiemelten érintette. A belső határ határátkelőhelyein 

megszűnt a vámellenőrzés (http://www.magyarorszag.hu). 
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13.táblázat: A magyar határszakaszok jellegének változása az EU-csatlakozás nyo-

mán (2004.adat) 

 

Az államhatár hossza 2246 km 

Belső határ-

szakasz 

Hossz 

(km) 
Hossz (%) Külső határszakasz 

Hossz 

(km) 
Hossz (%) 

Osztrák 356 15,9 horvát 355 15,8 

Szlovák 679 30,2 román 453 20,2 

Szlovén 102 4,5 szerb-montenegrói 164 7,3 

Ukrán   ukrán 137 6,1 

Összesen 1137 50,6  1109 49,4 

Forrás: http://www.magyarorszag.hu/schengen/szotar (saját szerk.) 

 

26.ábra: Magyarország külső és belső határai a schengeni csatlakozás után 

 

 
Forrás: http://www.magyarorszag.hu/schengen/mohatarai.html 

 

A nyugati határszakasz EU-belső határrá válása lényegesen megkönnyítette mind a 

regionális, mind a térségi, kistérségi és interperszonális kapcsolatok fejlődését. 

 

 

3.4.3. Új lehetőségek a rendszerváltás után 

 

Az európai integrációs folyamat fejlődése a határrégiók vonatkozásában is lehetősé-

geket, esélyeket teremtett a Sopron-Eisenstadt térség számára a tájegység tradicioná-

lis kapcsolatainak újjáformálásához, melyet a rendszerváltás elősegített. A formális 

kapcsolatok már a rendszerváltást megelőzően mind több lehetőséget biztosítottak a 

térségi kapcsolatok alakításához. 

A közlekedési infrastrukturális hálózat mennyisége és minősége nem teszi lehetővé a 

lehetőségek maximális kihasználását. A természetes növény- és állatvilág jelentősége 

szintén felértékelődött ebben az időszakban, hiszen a térség fő vonzerejévé lépett elő. 

Ezen a téren tapasztalható a formálódó regionalitás és integráció egyik legsikeresebb 

gyakorlati megvalósulása, melynek egyik jól funkcionáló területe a határ menti tér-

ségben a Fertő tó táji értékeit megőrző Fertő tavi Nemzeti Park (1991) és a National-

http://www.magyarorszag.hu/schengen/szotar
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park Neusiedler See-Seewinkel (1993) megalakulása, és 1994-től a határon átnyúló 

nemzeti park tevékenységének összehangolása (lásd Függelék 16). 

 

27.ábra: A határszakasz vizsgálata 1989-től a schengeni csatlakozásig, elemző mátrix 

ábra 

 

 
Forrás: saját szerk. 

 

A rendszerváltás időszaka a turizmus számára új fejlődési lehetőségeket nyit meg. 

Az egyes turisztikai területek (bevásárlóturizmus, szolgáltatás turizmus, ökoturiz-

mus, kerékpáros turizmus, stb.) eltérő fejlődési aktivitást mutatnak. A tájegység ter-

mészeti értékeinek turisztikai hasznosítása a magyar oldalon még intenzívebbé vált 

(Adatok a turizmussal kapcsolatos fejezetben), melyet az 1990-ben megnyitott Fertő-

Pamhagen határátkelő is elősegített. A turizmus infrastruktúrája még fejlesztésre 

szorul. Sopron kereskedelmi központ funkcióinak megőrzése egyre nehezebb, a vál-

tozó körülmények függvényében alakul. A szőlő- és bortermelés feltételei átalakul-

nak, ismét a minőségi termelés irányába indulnak meg a fejlesztések. A megye és a 

kistérség gazdasági mutatói 1995-2006 viszonylatában kedvezően alakultak, de a 

város iparában ismét szerkezetváltás zajlik a tradicionális iparágak válsága, megszű-

nése (Vasöntöde, Graboplast, Szőnyeggyár, Sofa, stb.) miatt. A külföldi befektetések 

a kilencvenes évek végétől mérséklődtek. A rendszerváltást követően a közlekedési 

kapcsolatok fejlesztése, mint lehetőség, új dimenziót kapott, de a források még nem 

elégségesek ahhoz, hogy a kedvező földrajzi fekvés és a hozzá illeszkedő közlekedé-

si hálózat magas szinten valósuljon meg (RECHNITZER J. 2007).  

 

Az új határőrizeti törvény megteremtette a javak és emberek szabad áramlásának 

lehetőségét, ami a határ menti kapcsolatok fejlődésének ismét új irányt adott. 

Az osztrák oldal intenzív fejlődését elősegítették az EU-támogatások széle köre által 

megvalósuló fejlesztések és komoly gazdasági tényezőt jelentett a határon „átzúduló” 

magyar bevásárlóturisták tömege.  
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4. A DOLGOZAT TÉRSÉGI KUTATÁSAI, VIZSGÁLATAI 

 

A vizsgált térség felmérését a dolgozat két részben végzi el. Az első részben kísérle-

tet tesz a terület társadalmi-gazdasági helyzetének rövid, tömör felvázolására a sze-

mélyes-kérdőíves vizsgálatokhoz szükséges mértékben, míg a másodikban az így 

bemutatott térségben élő emberek határon átnyúló kapcsolatait analizálja. 

 

 

28.ábra: A Sopron-Eisenstadt térség a Fertő tóval és az azt körülvevő falvakkal 

 

 
Forrás: saját szerk. 

 

 

 

4.1. A terület társadalmi-gazdasági pozíciója napjainkban 

 

 

4.1.1. A magyar terület településföldrajzi jellemzői 

 

A magyar kutatási terület a Sopron-Fertődi Statisztikai Kistérség területén található, 

mely délről Vas megye három kistérségével (Kőszegi, Csepregi, Sárvári), keletről a 

Kapuvári Kistérséggel, míg nyugatról és északról Ausztriával határos. A kistérség 

összterülete 599 km2, melyből a Sopron nagyvárosi település együttes területe 243 

km2, Sopron városé 169 km2. 
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A Sopron-Fertődi kistérség 3 kisebb mikrokörzetre bontható: Sopron és környékére, 

Fertőd és környékére, és a déli Alpokalja térségére, melynek „kvázi” központja első-

sorban foglalkoztatási, részben jó közlekedési helyzetének, központi fekvésének kö-

szönhetően Lövő. A kutatás Sopron és környéke mikrotérség, valamint a fertődi 

mikrotérség településeit érinti (lásd Függelék 17.).  

 

 

29.ábra: A Sopron-Fertődi Statisztikai Kistérség területei 

 

 
Forrás: Váti 2006, saját szerk. 

 

A Soproni térség jellemzői: 

 

Ez a terület a megye második legnépesebb kistérsége, lakónépessége összesen 94 

563 fő, melyből Sopron város részesedése 57 210 fő (nagyvárosi településegyüttes 

összesen 66 903 fő). A 2001-2006 közti lakónépesség változás, a 2001. évi érték 

százalékában kistérségi viszonylatban 1,6%, a nagyvárosi település együttesre vonat-

koztatottan 2,8%, Sopron városra vonatkozóan 2,6% volt. 

A népsűrűség viszonylag nagy szóródást mutat. A kistérség népsűrűsége 110,3, a 

nagyvárosi település együttesé 275,1, Soproné kiemelkedően magas 338,4. A belfö l-

di vándorlási különbözet kiegyenlítettebb. 2006-ban a kistérségben 5,6, Sopron 

nagyvárosi település együttesben 6,1, Sopronban 5,5 volt (KSH 2006). A térségre 

jellemző az ingázó, betelepülő munkaerő jelenléte ami a terület népességét a kimuta-

tott adatokon felül meghatározóan emeli.  

A foglalkoztatottak száma 2001- 2003 között időszakos növekedést mutatott, utána 

csökkenés következett be. A munkanélküliségi ráta országos viszonylatban is kedve-

zőnek mondható. A nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállalási korú népes-

ségből kistérségi szinten 1,7%, Sopronban 1,8%, mely országos összevetésben ala-

csony. A kistérségre jellemző a már említett ingázás, melynek fő központja Sopron, 

illetve a nagyobb üzemekkel rendelkező települések (Fertőszentmiklós, Lövő, Sop-

ronkövesd, Petőháza). Fontos tényező a határon túlra, Ausztriába történői ingázás, 
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ami nagyszámú munkavállalót érint a térségben. A foglalkoztatással összefüggésben 

kedvezőnek mondható a kistérség adómutatóinak alakulása. A személyi jövedelem-

adó esetében az ezer lakosra jutó adózók száma kistérségi szinten 452 fő, Sopronban 

462 fő. Az egy adófizetőre jutó jövedelemadó magas, kistérségi szinten 284 129 Ft, 

Sopronban 317 080 Ft. A személygépkocsik számának ezer lakosra vetített értéke 

jelzi a lakosság kedvező jövedelmi viszonyait, a kistérségben 315, Sopronban 320 

(Forrás: KSH 2007). 

 

 

14.táblázat: Településföldrajzi adatok, Sopron 2006 (KSH) 

 

 Sopron 
Nagyv. tel.együttes 

összesen 

Sopron-Fertődi 

Kistérség 

Terület, km2 169 2 243 599 

Települések száma 1 6 39 

Ebből város 1  2 

Lakónépesség (fő) 57 210 66 903 94 563 

Lakónépesség vált. 2001 %-ban 2,6 2,8 1,6 

Népsűrűség (fő/km2) 338,4 275,1 110,3 

Belföldi vándorlás különbözet évi 1000 

lakosra 2004-2006 
5.5 6,1 5,6 

Munkanélküliek aránya (%) 2,1 2,8 3,8 

Nyilvántartott álláskeresők aránya a mun-

kavállalási korú népességből (%) 
1,8 1,8 1,7 

Forrás: KSH 2007, saját szerk. 

 

A lakásállomány térségi szinten megfelelő, kisebb mértékben bővülő tendenciát mu-

tat. A háztartások felszereltsége jó. A közműellátottság mind kistérségi, mind Sopron 

város vonatkozásában kedvezőnek mondható. 

A háztartási vezetékes gázfogyasztók aránya a lakásállomány %-ban kistérségi szin-

ten 83,1%, városi szinten 90,3%. A közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások ará-

nya kistérségi szinten 98,9%, a Sopronban 100,0%. A közüzemi szennyvízcsatorna 

hálózatba bekapcsolt lakások aránya a kistérségben 88,7%, Sopronban 98,6%. A 

rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya a kistérségben 95,8%, Sopron-

ban 100,0%. Az adatok alapján a pozitív közműellátottság miatt a környezet terhelé-

se viszonylag kisebb fokú. 

A nyugdíjszerű ellátásban, Sopronban 16 048 fő (28%), a kistérségben 26 684 fő 

(28%) részesül. Az érték alatta marad a megyei és országos átlagnak. Rendszeres 

szociális segélybe részesülők száma kevés, ezer lakosonként 1 fő. A bölcsődei férő-

helyek kihasználtsága magas. Száz férőhelyre Sopronban és a kistérségben is 145 

beírt gyermek jut. A térség egészségügyi központja Sopron 947 működő kórházi ágy-

gyal rendelkezik. Az egy háziorvosra jutó lakosok száma kedvező, Sopronban 1 506 

fő, a kistérségben 1 603 fő. 

Sopron kriminalitási mutatói országos és megyei viszonylatban kedvezőek. A száz-

ezer lakosra jutó ismertté vált bűncselekmények száma 3 860 volt 2006-ban. A száz-

ezer lakosra jutó bűnelkövetők száma 1 008 fő. A nagy nemzetközi forgalom ellenére 

a közúti balesetek és sérültek száma átlagos értéket mutat, A százezer lakosra jutó 

ismertté vált közúti balesetek száma 181, a sérült személyek száma ugyanilyen ösz-

szevetésben 217 fő volt. 
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A fertődi mikrotérségben az 1995 óta város Fertőd központi funkciói elsősorban a 

kulturális, oktatási és a turisztikai szférában meghatározóak, míg Fertőszentmiklós és 

Petőháza foglalkoztatási szerepköre erős. 

 

 

Gazdaság 

 

A Sopron-Fertődi kistérségben mintegy 1500 ha művelt szőlőterület található, amely-

re jelentős borászat épül. A soproni borvidék a Sopron hegység előhegyeinek olda-

lán, a Fertő tavat szegélyező dombsor és a Sopron-Vasi-síksághoz tartozó Ikva sík 

lejtőin, valamint a Vas-hegy és a Kőszeghegyalja lankáin alakult ki. A soproni bor a 

XII-XV. században vált európai hírűvé. A XIX. század végéig főként fehér borszőlő 

fajtákat termesztettek, azóta pedig a vörös bort adó fajták szerepe a meghatározó. A 

tradicionális borászat napjainkban éli másodvirágzását. A nagyüzemi, állami gazda-

sági mennyiségi bortermelés után a villányi példát követve a soproni gazdaságok is 

áttértek a minőségi, jellemzően reduktív eljárással. A a borterület fő fajtája kékfran-

kos, de jellemző a merlot, cabernet sauvignon és néhány borászat sikerrel kísérletezik 

a shiraz fajtákkal is. Fehér borokban jellemző a zöld veltelini, olasz rizling és a ki-

rályleányka de megtalálható a chardonnay is folyik A marketing tevékenység jelen-

tőségének megtapasztalása után az új technológia borászatai országos, de világmére-

tű megmérettetéseken is megállják a helyüket. A fejlesztések továbbfejlesztéseként 

borturisztikai, borgasztronómiai fejlesztések is meghatározóvá váltak a térségben. A 

történelmi borvidék termelése és kultúrtörténeti értéke fontos szerepet tölt be a térség 

értékei között. (Molnár T. 2006).  

A kistérség erdősültsége az országos átlag felett van, különösen Sopron környékén, 

illetve az Alpokalja mikrotérség területén (Sopronkövesd, illetve Csapod–

Pusztacsalád–Iván térségében) vannak nagyobb kiterjedésű erdőterületek. A cukor-

répa termesztése számottevő, de az ágazat helyzete instabil. Jellemző még a burgo-

nya, kukoricatermesztés és nagy területet foglalnak el a kalászosok is. A Fertő-tó 

gazdasági szerepe a nádtermelés, halászat területén számottevő. 

A Sopron-Fertődi kistérség iparában a hagyományos és a modern iparágak is jelen 

vannak. Az erdőkre, valamint a faiparilag képzett szakembergárdára (NYME) tele-

pült faeldolgozó, fa- és asztalosipari vállalkozások ma is meghatározók a térségben 

(Velux, Swedwood Sopron Bútor, Falco Sopron Irodabútor, Hungaropro). A hagyo-

mányosan erős textil-ruházati ipar (SR Soproni Ruhagyár, Sopronkőhidai Szövő és 

Ruhaipari Kft, Ciklámen Rt., Soproni Szőnyeggyár, Soproni Fésűsfonálgyár) piaci 

helyzete megrendült a nagyvállalatok jelentős részét már felszámolták. A hagyomá-

nyos fémszerkezetgyártás is modernizáción esett át, több vállalat megszűnt, de tartja 

piaci pozícióit a Roto Elzett, Euro-Elzett. Új, modern autóipari-beszállító, elektroni-

kai, gépipari , csomagolóipari iparágak is megtelepedtek az elmúlt évtizedben a tér-

ségben (Autoliv, AWF, Defko, IPL, IMS Connector, Unimas, Semperform, 

Sempermed, stb.), ugyanakkor ezek zömében nem magasan kvalifikált munkaerőt 

igényelnek.  

Az élelmiszeriparban működő Henineken Hungária pozíciója erős. A regionális je-

lentőségű sütőipari vállalkozás (Lővér Sütő) a kistelepüléseken működő konkurens 

vállalkozások miatt gyengébb gazdasági eredmény elérésére képes. A modernizálás 
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és több vállalat megszűnése a foglalkoztatási lehetőségek csökkenését eredményezte 

Sopronban a térségben, ami Sopron foglalkoztatási pozíciójában visszaesését.  

A kis és középvállalkozások szerepe egyre erősödik a térség gazdaságában. A gazda-

sági orientációt mutatja a regisztrált vállalkozások számának ágazati megoszlása, 

melyben kiemelkedő a tercier szektor részesedése.  

 

 

15.táblázat: Regisztrált vállalkozások a Sopron-Fertődi Statisztikai Kistérségben 

(2006) 

 

Regisztrált vállalkozások száma Sopron Sopron tel. egy. Kistérség 

Mezőgazdaság 154 209 512 

Ipar, építőipar 962 1 127 1 591 

Szolgáltatás 6 554 7 183 8 550 

Összesen 7 670 8 519 10 653 

Ebből társas vállalkozás 3 196 3 498 4 149 

Ezer lakosra 134 127 113 

Forrás: KSH, 2006, saját szerk. 

 

A vasúti közlekedés fő eleme továbbra is a GySEV, mely a nyitott határok lehetősé-

gét végre ki szeretné használni. Közlekedési lehetőségeit tovább bővítve további 

vasútvonalakat vásárolt és az észak-déli osztrák forgalomban kíván bekapcsolódni a 

magyar területek bevonásával (lásd Függelék 13). Ez egy új irányzat, mivel Bécs és 

Graz vasúti forgalma nem megoldott a Semmering miatt. Így a hegyvidéki szakaszo-

kat a magyar szárnyvonalakkal ki lehetne kerülni.  

A GySEV tovább erősíti a környezetvédelmi kiemelt EU-s támogatással a ROLA 

vonatok és állomások működtetését. Ezzel a módszerrel a kamionforgalmat tudják 

áthelyezni vasúti közlekedésre. A nehéz szállítmányokat cipelő, utakat tönkre tevő, 

zajt és káros anyagokat kibocsájtó kamionforgalom helyett korszerű, villamos vonta-

tással és jóval gazdaságosabban lehet az árumozgást elvégezni vasúton, a ROLA 

szisztéma szerint oly módon, hogy a teljes kamiont a vonat szállítja el. Így az árú 

mobilitása nem romlik, sebessége a megállók, pihenő idők kötelező betartása miatt 

jobb és a magas úthasználati és üzemanyag árak mellett gazdaságos is. 

A kutatási területen Sopronban ipari park működik, mely azonban még nem hat 

olyan mértékben a gazdaság fejlődésére, mint az osztrák oldal (Industriepark, 

Technologiezentrum) vagy a környék többi regionális ipari parkjai Győr, Szombat-

hely, Szentgotthárd, ill. a közeli, fejlődő, kapuvári ipari park (lásd Függelék 20.) 

Sopron egy-másfél órás elérhetőségi zónája rendkívül széles lehetőséget teremt a 

vállalkozások közötti kooperációra (lásd Függelék 18.), az ipari parkok közös fej-

lesztésére. Új stratégiát jelenthet a burgenlandi innovációs és technológiai közpon-

tokkal való szorosabb együttműködés. 
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30.ábra: a Gysev vasúti hálózata 

 

 
Forrás: Gysev Rt 

 

A közlekedési infrastruktúra terén nagy az elmaradás. Sopron és környékének nem-

zetközi forgalmat is ellátó úthálózata minőségileg gyenge és áteresztő képessége sem 

felel meg a forgalom volumenének. Nincs autópálya, a meglévő úthálózat kevés és 

elhasználódott. Eisenstadttól lehet Ausztria felé, Győrtől Magyarország felé autópá-

lyán utazni. A közlekedési kapcsolatokban azonban pozitív tényező a közeli bécsi 

repülőtér, ami alig egy órás elérésre van a várostól. Nagyban javítja annak elérhető-

ségét nemzetközi szinten. 

A kistérségben a turizmus nagy százalékban részesül a gazdaságból, melyek a keres-

kedelmi vendéglátó egységek számában és az idegenforgalmi adatokban is megmu-

tatkozik.  

A kiskereskedelmi üzletek és vendéglátóhelyek száma és egy lakosra kivetített értéke 

országosan is magasnak mondható, melyből Sopron értékei kiemelkedőek. A szállás-

helyek száma és a vendégéjszakák száma, megyei és országos összevetésben is ma-

gas. A magánszálláshelyek részesedése a vendégforgalomból a falusi turizmusban 

érintett településeken jelentős.  

A kistérség középfokú és felsőfokú oktatási intézményei Sopronra koncentrálódnak, 

csak Fertődön van szakközépiskola. 

Összességében a Sopron-Fertődi Kistérség fejlett szolgáltatási, hagyományos és mo-

dern ipari ágazatokkal, jelentős külföldi befektetésekkel, és viszonylag fejlett, kül-

földi vendégforgalmat is fogadó turizmussal jellemezhető, amelyben alacsony a 
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munkanélküliség, és kedvező a jövedelmi helyzet. Ugyanakkor jelentős különbségek 

jelentkeznek a kistérségen belül. Sopron kiemelkedik szolgáltatási színvonalával, 

idegenforgalmával, oktatási és egyetemi-tudományos központként betöltött szerepé-

vel. 

 

 

16.táblázat: Adatok a Sopron-Fertődi Statisztikai Kistérség kereskedelmi és idegen-

forgalmi ellátottságáról 2006 

Kereskedelem, vendéglátás    

Ebből kisker. Üzlet 1 277 1 346 1 706 

Kisker. Üzlet tízezer lakosra 223 201 180 

Vendéglátóhely 433 479 687 

Ebből étterem, cukrászda 282 318 423 

Vendéglátóhely tízezer lakosra 76 74 73 

Idegenforgalom    

Kereskedelmi szálláshely    

Férőhely 6 127 6 416 10 002 

vendégéjszaka 408 830 427 605 545 900 

Átlagos tartózkodási idő, éjszaka 2,3 2,3 2,5 

Magánszálláshely    

férőhely 419 812 1 409 

Vendégéjszaka 17 432 21 587 34 400 

Ebből külföldi 2 119 3 521 5 800 

Átlagos tartózkodási idő, éjszaka 3,8 3,6 3,5 

Forrás: KSH, 2006, saját szerk. 

 

 

Sarród és térségi központja Fertőd bemutatása 

 

A rurális település, Sarród, Soprontól 30, Fertőd várostól 1,5 km távolságra terül el. 

Önálló közigazgatással rendelkező település, melyhez két társközség Fertőújlak és 

Nyárliget tartozik. A statisztikai adatbázis a három település adatait tartalmazza. Te-

rülete 4 008 km2, lakónépessége 1 032 fő (2006. évi adat, KSH).  

Sarród település településszerkezetileg egybeépült Fertőd várossal és a rendszervál-

tás előtt közigazgatásilag a Fertőd Nagyközségi Közös Tanács irányítása alatt állt, 

fejlődésük így több pontban kapcsolódik.  

A települések területének nagy része a Fertő-Hanság Nemzeti Parkhoz tartozik, 

melynek értékét a rendszerváltás után kezdhették csak meg kiaknázni. 

A településcsoport számára nagy jelentőségű volt a rendszerváltás. A vasfüggöny 

időszakában mindhárom a határsáv része, határőrközség volt. Fertőújlak a vasfüg-

göny időszakában a közvetlen határzóna részeként, teljes elzártságban, csak határsáv 

engedéllyel volt megközelíthető. Nyárliget a rendszerváltás előtt kisnépességű ma-

jorszerű település volt. A térség életében nagy változást az eredményezett, hogy a 

közigazgatásilag Sarród-Nyárligethez tartozó területen megépült a Hanság-

főcsatornán a magyar-osztrák területeket összekötő híd és elkészült a Fertőd-

Pamhagen határátkelőhely, melytől a település határa csupán 1 km távolságra van. A 

településen határőrőrs működött, melynek épülete ma a nemzeti park oktatóbázisa. 

Sarród pedig jelenleg országos jelentőségű intézmény székhelye. A Fertő-Hanság 
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Nemzeti Park igazgatósága és a PHARE-támogatással felépült igazgatási épület a 

Kócsagvár található itt. A nemzeti park létrejötte és a fertődi határátkelő átadása a 

községet és társközségeit a térségi szintű idegenforgalom első vonalába helyezte és 

az idelátogatók száma többezres nagyságrendűvé vált. Idegenforgalmában kézzel 

foghatóan pozitív változásokat okozott a Fertő tó magyar oldalán a kerékpárút kiépü-

lése és az osztrák területekkel történő összekapcsolása. A Sarródot és Fertőújlakot 

érintő szakasz még csak terv szinten létezik, a nyárligeti elkészült. 

Sarród lakásállománya 421, a közvetlen térség településeivel összevetésben átlagos. 

A központi településen Sarródon az infrastruktúra kiépített. A lakóépületek jelentős 

százaléka a közüzemi víz- és csatornahálózatra csatlakozott, a vezetékes gázrendszer 

kiépült, a rácsatlakozók száma dinamikusan bővül. 

Fertőújlak és Nyárliget településen még nem megoldott a jó minőségű víz, a gáz és a 

közüzemi csatorna biztosítása A kilencvenes évek végén az infrastruktúra térségi 

intenzív fejlesztési időszakában szóba került, hogy a szomszédos Pamhagen illetve 

Apetlon települések ivóvíz- ill. csatornahálózatára csatlakozzanak, de a kapcsolatok 

akkori és jelenlegi szintjén ennek az együttműködésnek még nincs realitása.  

Sarród település önálló óvodával rendelkezik, a fertőújlaki gyerekek Sarródra, a 

nyárligetiek Fertődre járnak óvodába. 

A hetvenes évekig a három településnek önálló iskolája volt, melyet a körzetesíté-

sekkor a tanulólétszám csökkenése miatt megszüntettek. Beiskolázási szerződés alap-

ján a gyermekek Fertőd vagy Fertőszéplak általános iskolájában tanulhatnak. Fertőd 

kertészeti és kéttannyelvű szakközépiskolája középfokú képzési lehetőséget biztosít, 

de a továbbtanulók zöme Sopronban végzi tanulmányait. Sarródon és a környező 

településeken a rendszerváltás előtt a mezőgazdasági szövetkezetek biztosítottak 

helyi munkalehetőséget, melyek azonban mára megszűntek. A település mezőgazda-

ságára a gabonafélék, a cukorrépa és kisebb mértékben a szőlőtermelés jellemző. A 

háztáji földeken elsősorban az önellátásra, takarmányozásra szolgáló növények bur-

gonya, gabonafélék termelése történik. 

A településeken nagyfokú az ingázás. A kistérség központjának számító Fertőd város 

lett ugyan, de népességi mutatói (3 423fő, 2006. évi adat) és foglalkoztatási lehetősé-

gek tekintetében még rurális jelleget mutat. A környező települések ingázásának cél-

pontja korábban egyértelműen Sopron volt, de a munkalehetőségek csökkenésével 

aránya csökkent. A környékbeli ipari üzemek egy része is megszűnt (Graboplast, 

stb.) a létesülő magánvállalkozások és agrárvállakozások munkaerőigénye mérsékel-

tebb. Sarródon és társközségeiben 67, Fertődön 334 regisztrált vállalkozás működik. 

Nyárligeten 3 fogorvos, több szolgáltató (elsősorban fodrász, kozmetikus) és keres-

kedelmi vállalkozás települt a határátkelőhely közelségére. Fertődön is kimagasló a 

fogászati és szolgáltató vállalkozások részesedése.  

Sarródon és a környező településeket a rendszerváltás óta dinamikusan növekszik 

mennyiségi és minőségi mutatók alapján a falusi szálláshelyek száma, mely az egyik 

legnépszerűbb kiegészítő jövedelemforrássá lépett elő. Sarródon az egyszerű vendég-

szobától a jakuzzival ellátott összkomfortos apartmanig terjed a minőségi választék. 

A nemzeti park férőhelyeivel együtt pedig mintegy 300 fő egyidejű elhelyezésére 

van lehetőség. A szálláslehetőségek fejlődése 1995-től indult meg intenzíven. 



74 

4.1.2. Az osztrák kutatási terület településföldrajzi jellemzői 

 

Burgenland területe 3 962 km2, Észak-, Közép- és Dél Burgenland területére osztha-

tó fel, lakónépessége 278 215 fő, melyből Észak-Burgenlandé 143 196 fő (51,4%) 

(2005. évi adat). Kilenc politikai körzetre tagolódik, melynek központjai Eisenstadt 

(Stadt), Rust (Stadt), Eisenstadt-Umgebung, Güssing, Jennersdorf, Mattersburg, 

Neusiedl am See, Oberpullendorf, Oberwart. 

A kutatási terület az észak-burgenlandi térségen belül Eisenstadt Bezirk (Klingebach, 

Rust, Mörbisch, Eisenstadt települések) és kisebb mértékig Neusiedl am See Bezirk 

(Apetlon, Illmitz, Pamhagen, Wallern am See települések) része (lásd Függelék 19.) 

 

17.táblázat: A lakónépesség számának változása Eisenstadt Gemeinde és Burgenland 

tartományban 1910-2001 között 

 

Adat megnevezése 
Eisenstadt Gemeinde 

(Stadt) 
Burgenland tartomány 

Év Népesség (fő) 

1910 7 073 292 004 

1923 6 796 285 698 

1939 9 005 287 866 

1951 7 568 276 136 

1961 9.315 271.001 

1971 10.062 272.319 

1981 10.102 269.771 

1991 10.349 270.880 

2001 11.334  (7 462) 277.569 

Forrás: Statistik Austria, saját szerk. 

 

 

18.táblázat: Településföldrajzi adatok Eisenstadt (Stadt) 2001-ben 

 

Adat megnevezése Eisenstadt 

Terület/km2 42,91 

Népsűrűség fő/km2 264 

Foglalkoztatottak száma/fő 

teljes munkaidőben 
4.517 

A népesség %-ban 39,9 

Részmunkaidős/fő 594 

A népesség %-ban 5,2 

Munkanélküli segélyben 

rész./fő 
2 744 

A népesség %-ban 24,2% 

Nyugdíjas (fő) 2 329 

A népesség %-ban 20,5 

Eltartottak 3 016 

A népesség %-ban 26,6 

Lakóépületek száma 3 304 

Lakások száma (lakás) 5.399 

Forrás: Statistik Austria, saját szerk.
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A tartományi főváros Eisenstadt (Politische Bezirk) területe 42,91 km2. 2006-ban 

Eisenstadt (Stadt) lakónépessége 12 366 fő, Eisenstadt-Umgebung lakónépessége 39 

636 fő volt, ami a Neusiedl am See körzet lakónépessége után (53 008 fő) a körzetek 

között a második helyen áll. Az idősorok az Eisenstadt Gemeinde területén a lakóné-

pesség folyamatos növekedését, míg tartományi szinten eltérő indexeket jeleznek. 

A migrációs index változása 1971-81 között 0,6% volt a tartományi -0,7%-kal szem-

ben.1981-91 viszonylatában Eisenstadt 2,4, míg a tartomány 1,8 értéket ért el. 1991-

2001 között Eisenstadt kimagasló 10,7, a tartomány 4,7 értékeket mutatott.  

 

 

19.táblázat: Eisenstadt Gemeinde lakónépességnek állampolgársági és anyanyelvi 

összetétele, 2001 

 

A lakosság állampogársága  

Osztrák (fő) 10 586 

Külföldi EU-15 (fő) 81 

Más külföldi (fő) 667 

A lakosság anyanyelve  

Német (fő) 9 960 

Magyar (fő) 373 

Burgenlandi horvát (fő) 317 

Horvát (fő) 216 

Forrás: Népszámlálás, 2001 Statistik Austria, saját szerk. 

 

A 2001-2006 időszakban a lakónépesség változása Eisenstadt (Stadt) viszonylatában 

1 101 fővel (9,7 %), Eisenstadt-Umgebung körzetben 1 332 fővel (3,4%), Neusiedl 

am See körzetben 1 215 fő (3,2%) növekedést mutatott. A teljes munkaidőben fog-

lalkoztatottak aránya 39,9% (a népesség százalékában), a részmunkaidősöké 5,2%. A 

nyugdíjasok a népesség 20,5%-t teszik ki, az eltartottak pedig a 26,6%-t. (Statistik 

Austria 2001. évi adat). A lakások száma a népességi mutatókkal egybevetve kedve-

ző. 

A tartomány nyelvi sokszínűsége a lakónépesség anyanyelvi összetételében is meg-

mutatkozik. 

 

Eisenstadt az alvó, funkció nélküli mezőgazdasági kistelepülésből rohamos fejlődés-

sel polgári várossá nőtte ki magát. Ipara fejlődött, igaz nem iparváros méretű, de 

megfelelő munkát tud biztosítani a térség lakosságának valamint a magyar munkaerő 

felvevőpiaca. 1995-től 1999-ig folyt az iparfejlesztés első stádiuma, ami a TZE 

(Technologiezentrum Eisenstadt) megalakítását eredményezte. A TZE oktatási, kuta-

tási és kereskedelmi bázist teremtett a vállalkozásoknak a környékben történő letele-

pedéshez és működéshez. A térség jellemző vállalatai a Nokia, Siemens, GE, ezen 

kívül helyi tulajdonú vállalkozások, mint a Lipp GmbH, Flugtechnik Eisenstadt, 

Buchreiter GmbH, Leier GmbH. A vállalkozások a termelési ágazatok széles palettá-

ját mutatják, az élelmiszer ipartól a sportszergyártáson át az építőipar érintésével a 

repülőgép iparig. Jellemző a kis és középvállalatok jelenléte (lásd Függelék 21.). 
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Az 1995-ös fejlesztések után napjainkban több mint 9000 kereskedelmi egységgel 

rendelkezi Eisenstadt, így a bevásárló turizmus egyig bástyájává is vált. 

A borászat a térség sikerágazata. Viszonylag kisebb termelési és kereskedelmi poten-

ciállal rendelkező borászatok a 90-es években nagyarányú fejlesztésekbe kezdtek. 

Vállalkozásaikat pályázatok segítségével magas szintre emelték és ma már világhírű 

a burgenlandi nedű. Szintén a vörös szőlő termelése a jellemző, de a kísérletező kedv 

erős az új, eddig Burgenlandban nem honos szőlőfajták irányába. A térségben talál-

ható a ruszti Borakadémia, ahol világszínvonalú oktatás folyik a szőlő termesztéséről 

és a borkészítés művészetéről. Szomeliéik alapos képzésben részesülve mindenhol 

megállják helyüket.  

 

A rurális település Pamhagen a Pamhagen-Fertőd határátkelőhelytől 1 km távolság-

ban fekszik. Demográfiai mutatói a nyolcvanas évektől mérsékelt emelkedést jelez-

nek.  

A kistelepülés infrastrukturális mutatói kedvezők. A településen a közüzemi víz- és 

csatornaellátottság megoldott. A gázellátásban az egyedi gáztárolókból történő gáz-

szolgáltatás a jellemző, de ausztriai minta szerint fűtési energiát sok esetben gázola-

jos fűtési megoldásokkal biztosítják. A rurális térségekben is nagy gondot fektetnek a 

környezet megóvására és a megújuló energiák hasznosítására is (napkollektorok, 

szélkerekek). 

A település óvodát és az általános iskolában alsó és felső tagozatot működtet. Közép-

iskola Frauenkirchenben és Neusiedl am See-ben taláható. Önálló orvosi körzettel és 

gyógyszertárral rendelkezik. A településen 8 kiskereskedelmi egység található, 

melynek bevételét elsősorban a turistaforgalom biztosítja. 

A település gazdasága az agráriumra és a turizmusra épül. A magán agrárgazdaságok 

elsősorban zöldségtermelésre, szőlő- és bortermelésre szakosodtak, melynek egy 

részét helyben vagy a környékbeli üzemekben, kooperációban dolgozzák fel és egy 

részét önállóan értékesítik. A határ közelségéből eredően magas a magyar ingázó 

vendégmunkások foglalkoztatása a mezőgazdaságban és az idegenforgalomban. A 

térség fő idegenforgalmi vonzereje a Neusiedler See-Seewinkel nemzeti park, a 

szteppállatkert, valamint a változatos programkínálatot nyújtó Vila Vita és Pannonia 

Feriendorf üdülőközpont. A térség kistelepüléseinek idegenforgalmára zömmel a 

falusi turizmus típusú vendégfogadás (Dorftourismus) jellemző, mely az új fejleszté-

si tendenciáknak megfelelően bio- és wellness kínálattal egészül ki. Pamhagen és 

környékének turisztikai látványosságaiban még ma is fő elemként szerepel a „puszta 

romantika”, melyhez a táj ad megfelelő háttért.  

A kistelepülésen a hazai munkaerő teljes foglalkoztatására nincs lehetőség, ezért jel-

lemző az ingázók nagy száma, akik a térségi központok vagy Bécs és vonzáskörzeté-

ben találnak munkát. Azonban jellemző a munkaerő import is, amit főként a magyar 

mezőgazdasági és vendéglátó ipari munkások elégítenek ki. Itt is megtalálhatók a kis 

és középüzemek, amik főként az élelmiszer ipari feldolgozó ágazatban tevékenyked-

nek. Kereskedelmi, bevásárló egységeik száma nem kiemelkedő, de kereskedelmük 

számottevő. 
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Gazdaság 

 

A burgenlandi gazdaság fejlettsége az EU-csatlakozással járó támogatások megnö-

vekedése ellenére még mindig jelentősen elmarad Ausztria más tartományaitól, noha 

például a 2000-2002 közti időszakban a területi GDP növekedése 6,7%, ami megha-

ladta a nemzeti átlagot. Észak-Burgenland fejlődési mutatói a gazdaság több ágában 

a legkedvezőbbek, de Közép-Burgenland a turisztikai fejlesztések nyomán egyre 

jobb eredményeket ér el. A GDP területre vonatkozó értéke 20 500 euró volt fejen-

ként a 2005. évben. 

2002-ben a burgenlandi GDP vásárlóerő paritáson 17 244 Eurót tett ki. Észak- Bur-

genlandban ez az érték 19 624 euró volt, meghaladva Közép- és Dél-Burgenland 

értékeit (15 977 Euró és 14 416 Euró), de még elmaradt az országos 25 568 Eurós 

értéktől (Statistik Austria). 

Burgenland gazdaságában a primér szektor részesedése a nemzeti átlagot meghala-

dóan jelentős, a szekundér szektor részesedése a fejlesztések ellenére még mindig 

31% alatt mozog (Eurostat). Ausztria viszonylatában 1995 és 2003 adatait tekintve a 

primér szektor részesedése 2,7%-ról 1,9-re csökkent, a burgenlandi 8,0% csak 6,1%-

ra mérséklődött. A szekundér szektor jelzőszámai országosan 30,4%-ról 30,1%-ra 

változtak, Burgenlandban 29,6%-ról 30,9%-ra nőtt a szektor részesedése, ami a tér-

ségi fejlődés számára kedvező. A tercier szektor aránya országosan 66,9%-ról 

68,0%-ra növekedett, Burgenlandé mérsékeltebben 62,4%-ról 63,0%-ra módosult. A 

tartomány exportképessége viszont jelentősen nőtt, melynek mintegy harmada a kö-

zép- és kelet-európai térségbe irányult (Statistik Austria). A kiépült klaszterek a tar-

tomány versenyképességét erősítik. 

A osztrák gazdaság európai térbe történő integrálódása folytán mind a gazdasági, 

mind a munkaerő-piaci folyamatok érzékenyebben érintik mindkét országban foglal-

koztatást, mint a korábbi időszakokban. 

A térség gazdasági folyamataira kedvező hatást gyakorolt többek között az EU-

csatlakozás támogatási rendszere nyomán megélénkülő burgenlandi gazdaság, a vál-

lalkozások határ menti aktivitására, a magyar-osztrák gazdasági kapcsolatok erősö-

dése. 

 

 

20.táblázat: A tőkeáramlás alakulása Ausztriában 2005-2006 (Mrd EUR) 

 

Megnevezés 2005 2006 

Közvetlen működő külföldi tőke befektetések állománya 58,8 63,4 

Közvetlen működő tőke kihelyezések állománya külföldön 55,5 63,4 

Forrás: ÖSTERREICHISCHE NATIONALBANK 2007, saját szerk. 

 

A beáramlott tőke főként az EU-ból érkezett, ami az osztrák gazdaság élénkülését 

segítette, a kihelyezések viszont elsősorban Közép-, Kelet-Európába irányultak, mely 

a határtérség számára is kedvező volt. 
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21.táblázat: A munkahelyek és foglalkoztatottság egyes mutatóinak változása a kuta-

tási térségben 1991-2001 között 

 

TELEPÜLÉS 

MUNKAHELYEK 

SZÁMA 
INDEX  

1991 %-

BAN 

FOGLALKOZTATOTTAK 

SZÁMA (FŐ) 
INDEX  

1991 %-

BAN 1991 2001 1991 2001 

Apetlon 51 56 9,8 160 213 33 

Illmitz 106 122 15,1 466 550 18 

Eisenstadt 726 1 089 50,0 10 053 13 581 35,1 

Frauenkirchen 158 202 27,8 1 037 1 339 29,7 

Klingenbach 37 40 8,1 134 252 88,1 

Mörbisch 100 114 14,0 438 471 7,5 

Pamhagen 43 62 44,2 214 368 72 

Podersdorf 181 178 -1,7 509 572 12,4 

Rust 118 130 10,2 522 560 7,3 

Forrás STATISTIK AUSTRIA 2006, saját szerk. 

 

A burgenlandi kutatási terület kiemelkedően jó technikai infrastruktúrával rendelke-

zik a telekommunikáció területén, ami segíti a vállalkozások betelepülését a térségbe. 

Burgenlandban a foglalkoztatásban a kisüzemek dominálnak. A munkahelyek mint-

egy 99,8%-a kevesebb, mint 200 főt, 73%-a 5 főnél kevesebbet foglalkoztat. 

A gazdaságban igen jelentős szerepet játszik a kiránduló- és egynapos turizmus. Tu-

risztikai területen a fejlődési irányokat a szabadidő turizmus, a wellness- termál- és 

az aktív turizmus irányában intenzíven fejlesztik.  

A kutatási térség foglalkoztatottságban a kistelepüléseken is dinamikus változások 

következtek be, ami lehetővé tette a magyar munkaerő foglalkoztatását is. 

Pamhagen és Klingenbach határtelepülés esetén valószínűsíthetően a megnövekedett 

határforgalom is a gazdaság élénkítő tényezője lett. 

 

A foglalkoztatottak számának alakulása Ausztriában: 

 

A kutatás által kiemelt néhány tendenciát jelző adatsor jellemzi azt a gazdasági és 

munkaerőpiaci környezetet, mely elsősorban a magyar munkavállalók számára lehe-

tőséget jelent. 

Az ábrán látható mind számszerűleg, mind arányát tekintve jelentős növekedés lehe-

tőséget teremtett az osztrák munkavállalók mellett a magyar munkavállalók mind 

nagyobb volumenű fogadására. 

Burgenlandban a közigazgatás, védelem és kötelező társadalombiztosítás és a az ipar,  

kézművesség és feldolgozóipar, mint egységes kategória a legnagyobb foglalkoztató. 

A kereskedelem részesedése szintén magasnak mondható. Az építőipar értéke ettől 

elmarad. Kategóriájában hasonló értékeket mutat az oktatás, a szálláshely-

szolgáltatás és vendéglátás, az egyház, a szállítás, távközlés, az ingatlanügylete, gaz-

dasági szolgáltatások foglalkoztatási megoszlása, mely azonban a vezető foglalkozta-

tási ágak értékeinek csak mintegy harmadát adja. A banki és biztosítási szolgáltatá-

sok és a mezőgazdaság (erdőgazdálkodás, hal- és vadgazdálkodás) kisebb arányt 

képvisel. Az energia- és vízellátásban foglalkoztatottak száma szintén csekély. A 

legkisebb értékeket a bányászat, a magánháztartásokban foglalkoztatottak száma 

adja.
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31.ábra: A burgenlandi munkaerőpiac ágazati foglalkoztatottságának változásai 

1996-2005 

 

 
Forrás: STATISTIK AUSTRIA 2007 saját szerk. 

 

A foglalkoztatottság jelentősen bővült a vizsgált osztrák területen a 2001-2006 közti 

időszakban. Az eisenstadti munkaügyi körzet tekinthető mutatói alapján gazdasági 

központnak tekinthető, melyben a tercier szektor a meghatározó. Hasonló adottsá-

gokkal bír a Neusiedl am See munkaügyi körzet is, ahol viszont még a szekunder 

szektorban foglalkoztatottak száma is emelkedést mutat. A kutatási terület magyar 

oldalán viszont a gazdaság szerkezeti átalakításai miatt (a kistérség bemutatásakor 

számszakilag is dokumentált mértékben) és a privatizációs folyamat révén a térségi 

foglalkoztatottságban kedvezőtlen jelenségek játszódtak le, melyek a hazai foglal-

koztatási lehetőségeket, különösen a rurális térségek vonatkoztatásában leszűkítették. 

A kedvezőtlen folyamatok ellenére a megye és a kistérség foglalkoztatási mutatói a 

vállalkozások nagyobb határ menti aktivitásával összefüggésben még mindig regio-

nális és országos szinten a legjobbak közé tartoztak (2006).  

Nyugat-Dunántúl foglalkoztatási rátája 2006-ban 62,8% értékkel (KSH) országos 

szinten a legjobb volt. 

 

 

22.táblázat: Foglalkoztatottak számának alakulása 2001-2006 között (fő) 

 

Megnevezés 2001 2006 Változás, % 

Eisenstadt m.k. 25 083 29 442 17,4 

Mattersburg m.k. 9 073 9 663 6,5 

Neusiedl am S. m.k. 10 952 13 955 27,4 

Burgenland 74 861 87 830 17,3 

Győr-Moson-Sopron megye 188 669 185 296 -1,8 

Nyugat-Dunántúl 434 189 425 586 -2,0 

Forrás: OSZTRÁK ÉS MAGYAR MUNKAÜGYI KÖZPONTOK, 2007, saját szerk. 
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A magyar kistérségben a munkanélküliségi és foglalkoztatási adatok kedvezőek, fej-

lett a szolgáltatási ágazat, viszonylag magas a diplomás és értelmiségi foglalkozta-

tottság, de a magas arányú diplomás foglalkoztatott nagyrészt Sopronra korlátozódik.  

A foglalkoztatásban bekövetkezett változások eltérő mértékben érintették a magya-

rok vonatkozásában a munkaerőpiaci mobilitás vizsgálatánál leggyakrabban figye-

lembe vett célcsoportokat a szezonális munkásokat, szakmunkásokat, gyakornoko-

kat, diplomások körét, ezen belül pedig a határmenti ingázókat, fiatalokat. 

 

 

A kétoldalú gazdasági kapcsolatok alakulása: 

 

Magyarország és Ausztria kétoldalú külgazdasági kapcsolatait is az élénkülés jelle-

mezte, mely alapján 2006-ban Magyarország külkereskedelmének 5,3 százalékát 

Ausztriával bonyolította le. A magyar export forgalomban az 5., az importforgalom-

ban a 3. helyet foglalta el. Az időszakban Ausztriának Magyarország a 7. legjelentő-

sebb exportpiaca. 

A nyersanyag kivitelen belül elsősorban a vegyipari és a gyógyszeripari alapanyagok 

exportja nőtt. Emelkedett az élelmiszer termékek kivitele, ezen belül kiemelkedő a 

húsáruk, konzervek és mélyhűtött termékek kivitele és a borexport. Az importban 

tovább folytatódott az osztrák élelmiszeripari termékek behozatalának bővülése, el-

sősorban a feldolgozott hústermékek, a tejtermékek és a mélyhűtött áruk. A gépek 

importjának növekedését nagyrészt a multinacionális vállalatok beszerzési és áruterí-

tési stratégiája határozza meg. A beérkező feldolgozott termékeket a hazai gépipar 

(járműgyártás, elektronika, stb.) használja fel, a készterméket pedig harmadik orszá-

gokba exportálja. 

A gazdasági kapcsolatokon belül a magyarországi osztrák befektetések állománya is 

kiemelkedő, 1998-2006 között 4,5-szörös emelkedést ért el. 

 

 

23.táblázat: A magyar-osztrák külkereskedelem áruszerkezete 2006-ban (M EUR) 

 

Megnevezés Kivitel Behozatal Egyenleg 

Élelmiszer, ital, dohány 250,1 179,9 70,2 

Nyersanyagok 177,7 54,5 123,1 

Energiahordozók 339,1 289,5 49,6 

Feldolgozott termékek 1 067,1 1 800,7 -733,6 

Gépek, gépi berendezé-

sek 
1 017,7 1 501,1 -484,4 

Összesen 2 851,7 3 825,8 - 974,7 

Forrás: WWW.NFGM.GOV.HU 2006, saját szerk. 

 

A magyarországi 26 ezer külföldi érdekeltségű vállalat több mint 20 százalékát teszik 

ki az osztrák befektetők (5200) 6 milliárd eurós tőkebefektetéssel, ami a magyaror-

szági befektetésekben közel 12%-a. Az MNB 2006. évi adatai szerint az osztrák vál-

http://www.nfgm.gov.hu/
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lalatok befektetési tevékenységének egyenlege 910 millió eurót tett ki, ők Németor-

szág és Hollandia után a harmadik legnagyobb befektetők. 

 

 

24.táblázat: Működő tőke befektetések 2003-2006 (M EUR) 

 

 2003 2004 2005 2006 

Osztrák működő 

tőke befektetések 

Magyarországon 

706,5 178,7 752,1 910,0 

Osztrák működő 

tőke állomány 

Magyarországon 

3 725,0 4 593,5 5 183,6 6 217,0 

Magyar működő 

tőke befektetések 

Ausztriában 

-3,0 38,0 -0,8 18,8 

Magyar működő 

tőke állomány 

Ausztriában 

10,2 16,3 18,5 15,2 

Forrás: MNB 2007, saját szerk. 

 

A kedvező jelenségek mellett természetesen kedvezőtlen jelenségek is megemlíthe-

tők. Magyar területen a gazdaságban Sopron hagyományos foglalkoztatási ágazatai-

nak meggyengülése, a nagyvállalatok megszűnése (Sofa, Szőnyeggyár, Öntöde, stb.) 

a gazdasági struktúraváltást kísérő negatív jelenségek, az árak emelkedése és a meg-

változott pozíciók miatt a térségi turizmus területén lezajlott szerkezeti, mennyiségi 

és minőségi változások. Osztrák területen pedig többek között az olcsóbb magyar 

munkaerőt kihasználó határ menti beruházások munkahely elvonó hatásának érvé-

nyesülése, a magyar konkurencia megjelenése a szolgáltatási, kereskedelmi, turiszt i-

kai ágazatokban, okozott foglalkoztatottsági feszültségeket. 

A gazdasági fejlődés fő irányait az ipari parkok és technológiacentrumok jelentik, 

melyek a K+F beruházásokkal együtt a humántőke-beruházások egy új orientációját 

jelzik, melyet a szakirodalom egy új szóhasználattal, mint quadrat (negyedik) szektor 

definiál. 

 

 

4.1.3. Határátkelőhelyek és változásaik a kutatási térség környezetében 

 

Az urbánus térség határátkelési lehetőségei lényegesen kedvezőbbek voltak 

A kutatási terület tágabb és szűkebb környezete vonatkozásában nagy jelentőségű 

volt 1990-ben a Fertőd-Pamhagen határátkelőhely megnyitása, mely új közúti és 

vasúti összeköttetést teremtett a szomszédos magyar és osztrák települések között. A 

kistérségben Sopronon kívül a Fertőszentmiklós- Neusiedl am See-Wien Südbahnhof 

vasúti összeköttetés megteremtődésével, egyrészt a tóparti vasútvonal nemzetközi 

személyforgalomba történő bekapcsolása is megtörtént, másrészt a kistérség lakói és 

a turisták számára Bécs 1-1 ½ óra időtartamú utazással megközelíthetővé vált. A 

határátkelőhely funkciói és nyitva tartása egyre bővült az ellenőrzés 2007. decemberi 

megszűnéséig. 
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25.táblázat: Határátkelőhelyek a Sopron-Eisenstadt térség környezetében 2007-ig 

 

MAGYAR OSZTRÁK JELLEG AUTÓFORGALOM 

Sopron 
Klingenbach 

(Kelénpatak) 

nemzetközi 

határátkelőhely 
Igen 

Kópháza 
Deutschkreutz 

(Németkeresztúr) 

nemzetközi 

határátkelőhely 

1989-től 

Igen 

Fertőd 
Pamhagen 

(Pomogy) 

nemzetközi 

határátkelőhely 

1990 májustól 

Igen 

Zsira 
Lutzmannsburg 

(Locsmánd) 

Határátkelőhely 

2002 -től 
nem 

Sopronkövesd Nikitsch (Füles) 
Határátlépési pont 

2007-től 
igen 

Fertőrákos 
St.Margarethen 

(Szentmargitbánya) 

Határátlépési pont 

2006-tól 
Nem 

Fertőrákos 
Mörbisch (Megy-

gyes) 
határátlépési pont 

1990-től 
nem 

Ágfalva 
Loipersbach 
(Lépesfalva) 

határátlépési pont 
2007-től 

Nem 

Ágfalva 
Schattendorf (Som-

falva) 

határátlépési pont 

2006-tól 
Nem 

Sopron 

(Brennbergbánya) 
Sieggraben (Szikra) 

határátlépési pont 

2007-től 
Nem 

Sopron 

(Brennbergbánya) 
Ritzing (Récény) 

határátlépési pont 

2007-től 
Nem 

Harka 
Neckenmarkt 

(Sopronnyék) 

határátlépési pont 

2006-tól 
Nem 

Nagycenk 
Deutschkreutz 

(Sopronkeresztúr) 

határátlépési pont 

2007-től 
nem 

Fertőrákos Mörbisch 
Vízi határátkelő 

2002-től 
nem 

Forrás: saját szerk. 

 

Az állandó határátkelőhely nemcsak a munkaerő áramlásának és a turizmusnak adott 

új lendületet, de megkönnyítette a települések közti partnerkapcsolatok, kulturális, 

oktatási együttműködések kialakítását is. 

A magyar-osztrák határszakasz Sopron-Fertőd kistérséget érintő határátkelőhelyei a 

schengeni határok bevezetéséig a következők voltak. 

 

Az egyes határátkelőhelyek 2004-től más-más határrendészeti kirendeltség (Sopron, 

Fertőd ill. Kópháza) felügyelete alá tartoztak. 2007-től pedig a schengeni egyez-

ménynek megfelelően a határátkelőhelyeken és határellenőrzési pontokon végzett 

ellenőrzést a magyar-osztrák szervek által külön vagy együttesen végzett mélységi 

ellenőrzés váltotta fel. 

A határátkelőhelyek mellett a határátlépési pontok a határ menti mobilitást és migrá-

ciót csak korlátozottan tették lehetővé, mely 2007 decembere után sem változott meg 

minden esetben. 
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A magyar-osztrák viszony egyik konfliktuspontjává lett ugyanis, hogy az osztrákok a 

határellenőrzés megszűnésekor a személygépkocsik forgalmát a határátlépési pontok 

zöménél megtiltották.  

 

 

A turisztikai célú határátlépések sajátosságai a kutatási térségben 

 

Magyarország minden határszakaszára, így a soproni határtérségre is jellemző az 

egynapos (vagy napon belüli többszöri) határátlépések magas hányada, melyek kö-

zött megkülönböztethetők a nem turisztikai motivációjú átutazás, munkavégzés, ta-

nulás céljából tett utak illetve a turisztikai célú kirándulók, az egynapos wellness- 

vagy egészségügyi szolgáltatásokat igénybevevők utazásai. 

Az idegenforgalom forgalmának alakulásáról a határforgalom ellenőrzésének csök-

kenése óta közvetlen statisztikai adatok csak korlátozottan állnak rendelkezésre. A 

korábbi időszak nyilvántartása a határforgalom kötelezően regisztrált adatain alapult. 

A 2004 utáni időszakról magyar viszonylatban kevesebb adat áll rendelkezésre, ezek 

egy része felméréseken alapuló adat, valamint KSH adatszolgáltatáson alapuló ven-

dégforgalmi adat. Az osztrák területről a statisztikai adatgyűjtés eltérő vonásai miatt 

elsődlegesen szintén a vendégforgalom adatai hozzáférhetők, mivel a határátlépők 

számáról csak korlátozott mértékben áll rendelkezésre információ. 

 

 

4.1.4. A térség idegenforgalmi potenciáljának fő elemei napjainkban 

 

A térség turisztikai potenciáljának fő elemei dominánsan határ menti fekvéséből és 

változatos táji elemeiből tevődnek össze, melyek a természeti szféra kedvező adott-

ságai nyomán formálódtak. A határ menti fekvés, a határátkelőhelyek a tranzitútvo-

nal és a „nyugati kapu” szerep révén az átmenő nyugat-keleti irányú turizmus és a 

bevásárló turizmus kibontakozásához adtak kedvező feltételeket. A Fertő tó és a Fer-

tő táj természeti értékei a magyar és osztrák nemzeti park megalakulásával és a Vi-

lágörökség cím elnyerésével a térség turizmusának aktív fejlődését eredményezték. 

A változatos táji, építészeti és kulturális értékek is adják a kistérség turisztikai vonze-

rejének további komponenseit. A termálturizmus a kutatási térség mindkét oldalán 

fejlődésben van. 

A turizmus szempontjából a határmentiség egyértelműen behatárolható előnyökkel 

és hátrányokkal is járt az egyes időszakokban és a turisztikai adottságok kihasználá-

sát eltérő mértékben tette lehetővé. 

 

A kutatási terület turisztikai adottságai 

 

  a történeti fejlődés egységéből és egyben kulturális és nyelvi sokszínűségé-

ből adódó  

 kulturális és örökségturizmus, 

 a határmentiségből adódó a bevásárló- a szolgáltatás- és egészségturizmus, 

 a közös természeti és táji értékek által meghatározott természet-, öko-, vízi-, 

kerékpáros és egyéb aktív turizmus, borturizmus 
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 a hasonló táji jelleg alapján kialakuló falusi turizmus dominánssá válását 

eredményezték a magyar és osztrák térségben egyaránt. 

 

A kutatás vizsgálja, hogy az ebben a fejezetben említett turisztikai vonzerők ismert-

sége, kihasználása mennyiben képezi részét a mikrokapcsolatoknak. 

A dolgozat említ olyan turisztikai vonzerőket is, melyek nem tartoznak a kutatási 

terület szűkebb vagy tágabb környezetébe, de hatásuk az idegenforgalom alakulására 

jelentős. Ezeket a települések és látnivalók a táblázatban zárójelben szerepelnek. 

 

 

32.ábra: A kutatás során felmért magyar települések turisztikai lehetőségei 

 

Település 
Műem- 

lék 

Múze- 

um 

Kultú- 

ra 

Zenei 

 tur. 

Nemzeti 

 Park 

Világ- 

öröks. 

Kerék- 

pár 

Ter- 

mál 

Bor-

túra 

Sopron          

Ágfalva          

Fertőrákos          

Balf          

Fertőboz          

Hidegség          

Fertőhomok          

Hegykő          

Fertőszéplak          

Fertőd          

Sarród          

Forrás: saját szerk. 

 

 

33.ábra: A kutatás során felmért osztrák települések turisztikai lehetőségei 

 

Település 
Műem- 

lék 

Múze- 

um 

Kultú- 

ra 

Zenei 

tur. 

Nemzeti 

 Park 

Világ- 

öröks. 

Kerék- 

pár 

Ter- 

mál 

Bor- 

túra 

Eisenstadt          

Klingenbach          

Rust          

Mörbisch          

Apetlon          

Illmitz          

Panhagen          

Frauenkirchen          

Neusiedler a.S.          

Podersdorf a.S.          

St,Margarethen          

Forrás: saját szerk. 
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A magyar és osztrák térség kulturális és örökségturizmusa azonos alapokon, elsődle-

gesen a XVIII. Századi kulturális, építészeti és zenei értékeken alapul. Lényeges kü-

lönbség áll fenn viszont a látnivalók általános állapota, turisztikai infrastrukturális 

környezete marketingje és idegenforgalmi hasznosítása tekintetében. 

A bevásárló turizmus térségi helyszínei tekintetében az osztrákok több kiemelt tele-

püléssel rendelkeznek. Magyar területen Sopron tekinthető egyértelmű központnak, 

mely a bevásárlóközpontok kiépítésével részben alkalmazkodott a bevásárló turiz-

mus megváltozott trendjeihez. 

Az egészségturizmus szintén viszonylag kis települési kört érint. A termálturizmus 

hazai kiépítettsége és kihasználtsága még több fejlesztést igényel. 

 

A magyar oldal természeti értékekben gazdagabb, de ez részben korlátozza a turiz-

mus lehetőségeit. A magyar oldalon gyakorlatilag Fertőrákos település jelenti a Fertő 

tavat, mert kizárólag itt lehet megközelíteni a vízfelületet. Az osztrák oldal maximá-

lisan kihasználja a tó adta lehetőségeket. A kerékpáros turizmus feltételei tekinteté-

ben az osztrák oldal kiépített pihenő- és szervizhelyei, karbantartott tematikus útvo-

nalai versenyképesebbek. Vízi turizmus tekintetében a már említett okból a magyar 

oldal lehetőségei lényegesen rosszabbak. 

Az aktív turizmus az osztrák oldal tudatosan fejlesztett területe, mely általában a 

wellness helyekkel vagy fürdőturizmus helyszíneivel kapcsolódik össze. Jellemző az 

aktív turizmus összekapcsolt rendszerszerű felépítése. A magyar oldalon az aktív 

turizmus meghatározóan egyéni kezdeményezésű és az egyéni lehetőségekre épül, 

hálózati szerveződése még csekély.  

 

Az osztrák gasztronómia a teljes turisztikai szezonra vonatkozó kínálattal rendelke-

zik. A népszerű magyar gasztronómiai helyszínek általában a többi turisztikai köz-

pontokhoz kötődnek.  

A magyar és osztrák térség két közös domináns turisztikai fejlesztő tényezőjeként 

nevezhető meg a Fertő-Hanság Nemzeti Park és a Neusiedler See-Seewinkel Natio-

nalpark megalakulása és határon átnyúló egyűttműködése, mely intenzív természettu-

rizmust, ökoturizmust, kerékpáros turizmust és aktív turizmust indukált a térségben.  

 

A kutatási terület településeinek egy része mind a nemzeti park, mind a Világörökség 

területéhez tartozik. Elmondható, hogy a térség turisztikai értékeit a természeti szféra 

adottságai döntően befolyásolják, de lényeges tényező a térség jó gazdasági fejlettsé-

ge, napjainkra kialakult turisztikai és általános infrastruktúrájának színvonala és tár-

sadalmi szférájának sokszínűsége és nyitottsága (lásd Függelék 16.). 

 

 

A települések idegenforgalmi potenciáljának fő tényezői és változásaik: 

 

A térségi idegenforgalmi potenciál fő tényezői adják a magyar és az osztrák térség 

települési vonzerőit. 

A kutatási terület magyar és osztrák településeinek zöme a táji értékekből kapja tu-

risztikai vonzerejét. (lásd Függelék 22.). 
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Változó trendek, kiteljesedő turizmus: 

 

Ausztria EU-csatlakozásával ismét más jelenségek jellemezték a határ menti térség 

turizmusát. Az egyre magasabb schilling, majd euró árfolyamok és a multinacionális 

kereskedelmi láncok megjelenése jelentősen közrejátszott a magyar 

bevásárlóturizmust nagyságrendjének mérséklésében.  

 

A szabadabb utazás eufóriájának mérséklődésével osztrák oldalon mind jobban meg-

erősödtek a térség mezőgazdasági termékeit védő protekcionista intézkedések. Konf-

liktust okozott az osztrák szállásadók körében, hogy az addig a burgenlandi határtér-

ségbe érkező turisták mind többször csak szállást vettek igénybe a többi szolgáltatást 

(étkezés, stb.) bevásárlást magyar területen bonyolították.  

Az ingatlanpiacon sajátos jelenségek játszódtak le. A térségben mind nagyobb szám-

ban megjelentek az osztrák, ill. más nyugat-európai országból érkező vásárlók, akik 

Sopronban és a határ közelében befektetési céllal vásároltak üdülési célra alkalmas 

ingatlanokat, általában felújításra szoruló parasztházakat, feltornászva ezzel a hazai 

árakat.  

A falusi turizmus kibontakozása a Fertő parti magyar falvak sikertörténete, melyben 

nagy szerepe volt a hegykői termálfürdőhöz kapcsolódó fejlesztéseknek. A hegykői 

termálfürdő bővítése és téliesítése jelentősen kibővíti a turisztikai szezont a térség-

ben. A hegykői turisztikai rendezvények pedig kistérségi szinten is növelik a magyar 

térség eladhatóságát. A térség másik termálfürdője Petőháza fejlesztése relatíve le-

maradt, a lehetőségek kiaknázása csekély. A megvalósított korszerűsítések elsősor-

ban csak a jogszabályi változások előírásai nyomán történtek meg. 

Az osztrák határ menti turizmus súlypontja az árak további emelkedésével még in-

kább áttevődik a szolgáltatások igénybe vételére. Bevásárlásaik kibővültek gyógy-

szerekkel, gyógyászati segédeszközökkel és az egészségturizmus intenzív fejlődése 

érezhető, melynek fő irányát a fogászati és szemészeti ellátások és a termálturizmus-

hoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele jelenti, amiből Sopron nagyrészt szakít 

ki magának. Mind szélesebb szolgáltatáskínálattal - taxis szállítás, vendégszoba biz-

tosítása a fogászati ellátás idejére, stb.- állnak a külföldi pácienseik rendelkezésére. 

Az osztrák fogorvosok valóságos „háborút” indítottak határ menti kollégáik ellen. 

Fizetett újsághirdetésekben és szakmai fórumokon állítva a Magyarországon igény-

bevett magánfogászati ellátás szakmai és minőségi hiányosságait, veszélyeit, de úgy 

tűnik még mindig a magyar fogorvosok „állnak nyerésre”. Sokuk azonban már tech-

nikai és orvosi minőségben már felveszik a versenyt a világvezető klinikák minősé-

gével. A Sopronban és vonzáskörzetében működő fogorvosokról és fogtechnikusi 

hálózatról nincsenek pontos statisztikai adatok, mert az itt foglalkoztatottak egy része 

nem teljes munkaidőben dolgozik. A fogászatban foglalkoztatott fogorvosok, fog-

technikusok becsült létszáma térségi viszonylatban eléri a 400 főt. A határátkelő 

közvetlen közelében Nyárligeten is lehetőség van fogászati szolgáltatások igénybe-

vételére.  

Új területként megjelent a személygépkocsik javítása és egyéb szervízszolgáltatások, 

mivel az ezredfordulótól Sopronban szinte mindegyik vezető autóforgalmazó saját 

márkaképviseletet és szervizt nyitott. 
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2006-ra az osztrák beutazó turizmus állandó szegmensévé vált a személyi szolgálta-

tások (fodrász, kozmetikus, javító ágazat) igénybevétele, az egészségturizmus és a 

termálturizmus (Hegykő, Balf, Bük)  

Sopronban a bevásárlóközpontok megjelenése ismét új irányt adott a határ menti 

turizmusnak. A forgalom a belvárosi butikokból áttevődött a külső területeken lévő 

0-24 nyitva tartású, koncentrált üzlettömeggel és szolgáltatásokkal rendelkező üzlet-

központokba, ami komoly problémát jelentett az osztrák turistákra szakosodott bel-

városi üzleteknek. 

Az Ausztriában dolgozó legális és illegális munkaerő számának növekedése az oszt-

rák banki szektor számára potenciális ügyfelek nagy tömegét jelentette, melye meg-

szerzését magyar alkalmazottak foglalkoztatásával is elősegítették. A határ menti 

burgenlandi bankok jelenleg is sok magyar ügyféllel rendelkeznek, akik a bankbeté-

teken kívül a hitelkonstrukciókat is igénybe veszik, de ehhez állandó osztrák munka-

hely szükséges. 

Az jelenség vonzata volt, hogy az ezredfordulótól a térség több osztrák bankhoz és 

biztosítóhoz köthető magyar ügynökökkel lebonyolított banki befektetési és biztosí-

tási csalás színtere volt. 

A magyar EU-csatlakozás időszakától jellemző a térségben az elsősorban a magyar 

nyugdíjasokra épülő „árubemutatós” turizmus létrejötte. Ez a tevékenység Ausztriá-

ban tilos, emiatt Magyarországon erre a célra alapított utazási irodákkal bonyolítják a 

nagyon olcsó, utazást, étkezést, árubemutatót és kedvezményes vásárlási lehetőséget 

kínáló, zömmel a határ menti falvakból induló utakat, ahol méregdrágán kínálnak 

egyes egészségvédő, stb. termékeket.  

A turizmusban meglévő versenyhelyzetre utal, hogy míg a magyar térség vendéglátó-

inak idegenforgalmi kínálatában jól pozícionáltak az ausztriai idegenforgalmi neve-

zetességek. Ez megmutatkozik abban, hogy prospektusaikon az osztrák látnivalók 

feltüntetésével, mintegy ingyen reklámot biztosítanak a konkurenciának. A tipikus 

osztrák prospektus viszont egyáltalán nem tüntet fel magyar településeket, látnivaló-

kat, legtöbbször még a határátkelőhelyeket, közutakat sem. Az osztrák reklámtérkép-

nek az osztrák határnál vége van. 

A jelenség utal a két térség eltérő erőviszonyaira. 

Az ezredfordulótól kezdve a határ menti térség mindkét oldalán dinamikusan növe-

kedésnek indult a kerékpáros turizmus, kulturális és örökségturizmus, zenei turiz-

mus, aktív turizmus, ökoturizmus indíttatású magyar turisták számának növekedése, 

akik viszont a magyar határ közelsége ellenére egyre gyakrabban veszik igénybe az 

osztrák szálláshelyeket és szolgáltatásokat üdülésük időtartamára. 

A határ menti térség magyar lakói körében pedig tért nyert a közeli osztrák termál-

fürdők és szabadidős létesítmények gyakori felkeresése, melyeket az osztrákok ked-

vezményekkel és a kínálat bővítésével is elősegítenek. 
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4.1.5. Oktatás 

 

 

Az alapfokú oktatás 

 

Az osztrák kutatási területen 2006-ban csak alsó tagozat működött Klingenbach, 

Apetlon, Illmitz és Wallern településeken. Felső tagozat. Alsó és felső tagozat 

Pamhagenben.  2006-ban Burgenlandban 2006-ban az alapfokú iskolákban 202 alsó 

tagozat, 43 felső tagozat, ezen kívül 43 ún. Sonderschule és 12 Politechnische Schule 

működött (Bundesministerium für Bildung 2006). A két utolsó kategóriában nincse-

nek magyar tanulók.  

Magyar oldalon körzetesítések és az iskolabezárások miatt a létszámok az országos 

szintnek megfelelően magasak. A kisebb falvakból a tanulók a körzeti iskolákba jár-

nak, a kistelepüléseken alsó osztályok nincsenek.  

A magyar tanulók fogadása szempontjából előnyben vannak a közvetlen vagy határ 

közeli határ menti osztrák települések iskolái Pamhagen, Klingenbach, Eisenstadt. 

A nyugat-dunántúli régióban a 2001/2002-es tanévben közel 2,5-szer több oktatási 

intézmény működött, mint Burgenlandban, a gyermek, illetve tanulói létszám pedig 

4,4-szer magasabb.  

Azonosságok és különbözőségek a burgenlandi és magyar kutatási területen 

 

 

A középfokú oktatás 

 

Osztrák területen Eisenstadt képzési kínálata a legszélesebb. Egyházi és állami in-

tézményekben van lehetőség alap- és középfokú szakképzettség megszerzésére 

Landwirtschaftliche Fachschule (Weinbauschule), gépipari és automatizálási szakis-

kola (Werkmeisterschule), gimnáziumi, reálgimnáziumi, gazdasági, kereskedelmi 

tanulmányok folytatására Höhere Schulen Theresianum Eisenstadt, BG-BGR-BOR 

Eisenstadt, Gymnasium der Diözese Eisenstadt, HTL Eisenstadt, Gymnasium 

Wolfsgarten intézményekben. A zenei képzést folytató eisenstadi zeneiskola (ZMSE) 

középfokú képzésében vesznek részt magyar tanulók.  Gimnázium Eisenstadtban,  és 

Mörbischben található. A kutatási térség képzési kínálatába tartozik a kereskedelmi 

szakképzést (Handelschule) és szakközépiskolai képzést folytató (Handelsakademie) 

BHAK Frauenkirchenben, mely kooperációs modell keretében együttműködik a 

kéttannyelvű magyar-osztrák vállalkozói ügyintéző képzést folytató Porpáczy Szak-

középiskolával Fertődön. Az európai szinten is egyedülálló kooperációs modell 

1992-től kezdődő előkészítéssel 1994-től kezdte meg a kéttannyelvű üzleti középis-

kolai képzést. Az első magyar jog szerinti érettségi vizsgát 1998-ban tették le a tanu-

lók, egy évvel később pedig az osztrák jog szerint lettek végzősök. A magyar részről 

országosan nagy népszerűségnek örvendő képzés keretében a közismereti tárgyakat 

magyarul, a szakmai technikusi részt és az idegen nyelveket osztrák tanárokkal né-

metül tanulják. A IV-V. évfolyam súlyponti képzése Frauenkirchenben történik gaz-

dasági informatika és szervezéstan, controlling-management szerviz, ökológiailag 

tájékozott vállalkozásvezetés és nemzetközi marketing szakiránnyal. 

A térség másik nagy központjában Neusiedl am See-ben gimnáziumi, reálgimnáziu-

mi (Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium), kereskedelmi szak- és középfo-
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kú képzés (Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule), mezőgazdasági kép-

zés (Landwirtschaftliche Fachschule), gazdasági és turisztikai képzésre (Pannoneum 

Wirtschafts- und Tourismusschulen) van lehetőség. 

Tartományi szinten Burgenlandban  szakképző iskolák közül 8 folytatott kereske-

delmi, 6 gazdasági és 3 agrár jellegű képzést. A hazai szakközépiskoláknak megfele-

lő intézmények közül 14 volt a műszaki, 5 a kereskedelmi és 4 a gazdasági jellegű 

képzést folytató intézmény. 

Sopronban kilenc középiskola működik. A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban nemze-

tiségi kéttannyelvű gimnáziumi képzésben vehetnek részt a tanulók. Az oktatás a 

fertődihez hasonlóan 4+1 rendszerű képzésben történik és szintén egy kötelezően 

teljesítendő nyelvi előkészítő évvel indul.  

 

 

A felsőfokú oktatás 

 

A kutatási területünkön az oktatás-kutatás súlypontját Sopron adja a NYME intéz-

ményeivel (lásd Függelék 14.). A másik tényező a TZE keretein belül működő Gaz-

dasági és Információtechnológiai Főiskola Eisenstadtban. 

 

Eisenstadt a felsőfokú képzés területén is jelentős fejlesztéseket hajtott végre. 2003-

ban adták át a bolognai rendszer alapján bachelor és masterképzést folytató főiskolai 

campust, mely a pinkafeldi oktatási központtal kiegészülve EU-s pályázati támoga-

tással létesült (Fachhochstudiengange Burgenland Ges. m.b.H.) A képzés várhatóan 

2009-től rendelkezik teljes szintű akkreditációval. Az eisenstadti campus fő profilja a 

gazdasági képzés közép-európai súlyponttal és az információtechnológia és me-

nedzsment. Ezen belül Eisenstadtban bachelor szinten a nemzetközi gazdasági ta-

nulmányok, nemzetközi bormenedzsment, informatikai, internettechnológiai szak-

irány végezhető el. Master szintű képzés a nemzetközi gazdaság, nemzetközi bor-

marketing, az EU-projekt menedzsment, HR (Human Resource)- menedzsment, 

munkajogi és tudásmenedzsment képzettség szerezhető meg. Pinkafeldben az ener-

giaipari, környezetvédelmi és az egészségügyi felsőfokú képzésre van lehetőség. 

Mindkét helyszín a technológiacentrumokhoz kapcsolódóan biztosít képzési és gya-

korlati helyet a hallgatóknak. Pedagógiai főiskola is működik Eisenstadtban 

(Padagogische Hochschule Burgenland), mely partnerkapcsolatban van a Nyugat—

magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Karával. Rust 

Borakadémiája Európa egyik legnagyobb bor- és italszakértő képző intézménye. 

A magyar oldal felsőoktatási kínálata eltérő és a felsőfokú képzésben résztvevők 

száma is magasabb. Az eurégió magyar oldalán Győr-Sopron megye vezet, mind a 

képző intézmények száma, mind a hallgatók létszáma tekintetében. 

 

A gyermek, illetve a tanulói létszám említett arányú eltéréséből, valamint az oktatási 

rendszer különbségéből eredően az egyes intézmény típusok átlagos nagysága között 

is lényeges különbségek vannak. Ausztria vizsgált tartományában egy intézményre 

átlagosan 86, ezzel szemben a Nyugat-Dunántúlon 155 gyermek jutott. 
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A régió a felsőfokú képzés teljes kínálatát biztosítja a felsőfokú szakképzéstől a dok-

tori (PhD, DLA) képzésig. Ez a képzési kínálat eurégiós szinten is jelentős oktatási 

potenciált jelent. 

A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Főiskolai Karán mezőgazdasági és 

műszaki szakoktató, óvodapedagógus (nemzetiségi szakiránnyal is) és szociálpeda-

gógus bachelor szakok adják a képzési kínálatot.  

A Nyugat-magyarországi Egyetem soproni intézetei közé tartozik még a hagyomá-

nyos Erdőmérnöki, Faipari Mérnöki Kar és a Közgazdaságtudományi Kar. 

Az egyetem felsőfokú képzési kínálatából külföldi hallgatók fogadása szempontjából 

elsődlegesen az erdőmérnöki, faipari és közgazdasági szakirányon van lehetőség, 

ahol német nyelvű képzések is elérhetők. 

 

Számottevő oktatómunkát végez a felnőttek körében az osztrák kamara, a WIFI. 

Nyelv és háztartási tanfolyamaikon kívül szakképesítést adó képzéseket is folytatnak.  

 

 

Partnerkapcsolatok a határ menti térség iskoláiban 

 

A másik nyelvterületen való iskoláztatás történelmi előzménye a határtérségben a két 

világháború között létező „cseregyerek” kapcsolat volt. A határ két oldalán baráti, 

ismerősi kapcsolatban lévő családok körében elterjedt volt, hogy általában 10-12 

éves korú gyermeküket a szomszédos országba küldték egy évre tanulni, hasonló 

korú gyermekkel rendelkező családhoz. Majd a következő évben pedig ők látták 

vendégül a másik család gyermekét. Talán ennek a tanulási lehetőségnek is volt kö-

szönhető, hogy a határ menti térség mindkét oldalán, ezt a korosztályt érintően álta-

lános volt a szomszédos ország nyelvének legalább társalgási szintű ismerte. 

A rendszerváltás után az osztrák iskolák megismerését segítették az osztrák iskolák-

kal létesített partnerkapcsolatok, melyek kezdetben a középfokú iskolák közt létesül-

tek. 

1992-ben a soproni Berzsenyi Gimnázium az eisenstadti Bundesgymnasium und 

Bundesrealgymnasiummal, a győri Bencés Gimnázium a Gymnasium der Diözese 

Eisenstadt partnerintézménye lett. A győri Révai Gimnázium 1995-ben vette fel a 

kapcsolatot az Eisenstadter Gymnasiummal. 

A kilencvenes évektől kezdődően a kutatási térséghez tartozó települések általános 

iskolái között is formálódtak a kapcsolatok, de a kezdeti lendület hamarosan alább-

hagyott, mert a kapcsolattartást a megfelelő nyelvtudás hiánya mind a tanulók között, 

mind a pedagógusok körében erősen korlátozta.  

2006. évre vonatkozóan a Fertő parti magyar általános iskolák aktív partnerkapcsola-

tai között nem szerepelt határ menti osztrák intézmény. Csupán alkalmi közös sport-

rendezvényeken vettek részt a kutatási térségben Fertőd-Pamhagen, Fertőszéplak-

Pamhagen, Fertőszéplak- Wallern, Hegykő-Apetlon iskolái. Sopronból valódi műkö-

dő kapcsolattal a Fenyő téri Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola és az ág-

falvi Váci Mihály Általános Iskola rendelkezik, melyek esetében német nemzetiségi 

iskola révén a kommunikációs problémák nem állnak fenn. A többi soproni iskola 

zömmel alkalmi kapcsolatok résztvevője. A Fenyő téri Iskola viszont kiemelkedően 

aktív kapcsolatot tart fenn több osztrák oktatási intézménnyel. Partneriskolái közé 

tartozik a Klingenbach (Volksschule), Purbach (Hauptschule), Horitschon 
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(Hauptschule), Horitschon (Volksschule), Mattersburg (Hauptschule), Wien (HTL), 

Biberbach (NÖ) (Volksschule), a németországi Staatliche Realschule Neustadt, Wied 

és a bánfalvi kitelepítetteket befogadó Schwäbisch Gmünd iskolája. Pamhagen a 

Brennbergi Általános Iskolával tart fenn partnerkapcsolatot. 

 

 

4.1.6. Nyelvi és kulturális sokszínűség ma 

 

Burgenland népességében megmutatkozik sokszínűsége.  

Somogyi L. 2000: Die burgenländischen Magyaren. Geschichte, Geographie, Sied-

lung, Ethnikum, Sozialstruktur. Oberschützen. Holzer W., Münz R. (Hg.) 1993: 

Trendwende? Sprache und Ethnizität im Burgenland. Wien. Österreichisches Volks-

gruppenzentrum (Hg.) o. J.: Burgenländische Ungarn. Wien (= Österreichische 

Volksgruppenhandbücher 

Az ausztriai magyarság két fő csoportját az ún. burgenlandi "őshonos" magyar nép-

csoport alkotja, amely az 1920-ban aláírt trianoni békeszerződés következményeként 

vált osztrák állampolgárrá. A másik csoport a bevándorlással szerzett állampolgársá-

got és telepedett le Ausztriában 

Trianon után nem a kutatási területen hanem elsősorban Oberpullendorf és Oberwart 

térségben volt jelentős a magyar kisebbség aránya, mely azonban a növekvő asszimi-

láció miatt összességében és települési szinten is egyre csökkenő tendenciát mutat. 

Míg 1920-ban a legnagyobb aránnyal rendelkező Oberpullendorfban a magukat ma-

gyar anyanyelvűnek vallók aránya 94% volt, 1971-re már csak 32,70%, 2001-re 

21,52%. Oberwart esetében 75,40%-ról (1920) csökkent 1971-re 27,20%-ra és 2001-

re 16,82%-ra. 

A 2001. évi hivatalos népszámlálási adatok alapján Ausztriában 40.583 személy je-

lölte meg anyanyelveként a magyart. Egy 2005-ös felmérés a magyar nyelvet beszé-

lők számát országosan 95.000 főben jelölte meg. A Burgenlandban élő magyar ki-

sebbség száma a 2001. évi népszámlálási adatok alapján 6.641 fő.  

 

 

34.ábra: Magyarok Burgenlandban 

 

 
Forrás: HATÁRON TÚLI MAGYAROK HIVATALA 2008 
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Több szervezetbe tömörülnek az itt élő magyarok, melyek kulturális, oktatási, tudo-

mányos feladatokat is ellátnak: Burgenlandi Magyar Kulturális Egyesület, Közép-

burgenlandi Magyar Kultúregyesület, a Burgenlandi Magyarok Népfőiskolája, vala-

mint a Magyar Média és Információs Központ (UMIZ). Burgenlandon kívül 

isműködik az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége 

(Zentralverband Ungarischer Vereine und Organisationen in Österreich), 19 szerve-

zettel, az Ausztriai Független Magyar Kultúregyesületek Csúcsszerve, a Bornemissza 

Péter Társaság is, a Központi Szövetség, a Magyar Népcsoport Tanács az ismerteb-

bek közé tartozik.   

A burgenlandi tartományban rendszeres magyar nyelvű rádió- és televízióműsora van 

a magyaroknak. Kéthavonta jelenik meg a Bécsi Napló kiadvány, mely már online is 

hozzáférhető. Bécsben működik havonta 2 oktatási nappal a Bécsi Magyar Iskola, 

mely igény szerint más helyszíneken is szervez magyar nyelvoktatást. Alap- és kö-

zépfokon több helyszínen van lehetőség magyar nyelv tanulására. A felsőoktatásban 

nincs lehetőség magyar tagozaton tanulni, de a Bécsi Tudományegyetemen, Eisens-

tadt és Oberwart indulnak nemzetiségi szakirányok. (Határon Túli Magyarok Hivata-

la, 2006) 

Önálló, magyar tanítási nyelvű gimnázium a tartományban 1920 óta nem működik. E 

téren előrelépésnek számított, hogy az 1981-82-es tanévtől a felsőlövői 

(Oberschützen) gimnáziumban magyar nyelvű tagozatot, az 1987-88-as tanévtől pe-

dig a felsőpulyai gimnáziumban ún. "pannon" osztályt létesítettek, ahol a magyar és 

a horvát nyelvet kötelező tárgyként oktatták. 

Felsőőrött (Oberwart) 1992-ben kétnyelvű gimnázium indult magyar és horvát tago-

zattal. A magyar nyelvi oktatás lehetőségét biztosító jogszabályok és gyakorlati al-

kalmazásuk között azonban még eltérések tapasztalhatók, ami nem teszi lehetővé, 

hogy a tanulók megfelelő szinten elsajátítsák a magyar nyelvet. Felsőőrött a lakosság 

25,29 %-a, Felsőpulyán 23,9 %-a részesült élete során magyar nyelvű oktatásban. 

 

 

26.táblázat: A magyar anyanyelvű kisebbség száma és területi megoszlása a 2001. 

évi osztrák népszámlálás adatai alapján 

 

KÖRZET 

/BEZIRK 

MAGYAROK SZÁMA 

(FŐ) 

MEGOSZLÁS 

(%) 

Oberwart 2 551 38,41 

Neusiedl am See 1 150 17,31 

Oberpullendorf 1 039 15,65 

Eisenstadt (Stadt, 

Umgebung, és Rust) 
937 14,11 

Mattersburg 530 7,98 

Összesen   

Forrás: saját szerk. 

 

A népszámlálás adatai alapján Észak-Burgenlandban él a magyar kisebbség 39,40%-

a 2 617 fővel. 

Az iskolai oktatásban a magyar nyelv eltérő mértékben és a térség másik kisebbségi 

népcsoportját képviselő horváthoz képest lényegesen kisebb arányban van jelen. 
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A magyar nyelv oktatása a 6-10 évesek szintjén csupán néhány intézményt érint és 

heti 3-4 óra magyar nyelvi órára vonatkozik. A 10-14-15 éves korosztály számára 

válaszható idegen nyelvként jelenik meg, általában heti 2 órában. 

 

Burgenlandi magyarok, horvátok alkotnak népcsoportokat, melyeknek biztosítják 

kultúrájuk megőrzésének lehetőségét. 2001. évi hivatalos népszámlálási adatok alap-

ján Ausztriában 40.583 személy jelölte meg magánérintkezésben használt nyelvként 

a magyart. Az adatot egy 2005-ben készült, idegen nyelvet beszélőkre vonatkozó 

felmérés egészítette ki, mely 95.000 főre tette a magyar nyelvet beszélők számát. Az 

1976-os ún. "Népcsoport Törvény" csak a "nem német anyanyelvű, sajátos népi ha-

gyományaikat ápoló, Ausztriában honos osztrák állampolgárok csoportjai" számára 

biztosította a kisebbségi jogok gyakorlását. Az 1992-ben a jogszabály módosításával 

a "Bécs és környékén élő osztrák honosságú" magyarokat is népcsoportként ismerte 

el. 

A rurális kutatási területen nem jellemző magyar kisebbség jelenléte. Eisenstadtban 

magasabb a magukat magyar anyanyelvűnek vallók aránya, de a magyar kisebbség 

domináns területe Oberwart és Oberpullendorf vonzáskörzetében található. 

A magyar kisebbség identitásának alakulását Ausztriában a történelmi események 

meghatározóan befolyásolták. A magyar népesség száma Burgenlandban folyamatos 

csökkenést mutat. (JOSKO VLASIC 2006) 
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4.2. Empirikus vizsgálat a lakossági mikroszintű kapcsolatok alakulásáról az 

Eisenstadt-Sopron térségben  

 

 

A empirikus felmérés célja a lakossági mikroszintű kapcsolatok horizontális és verti-

kális alakulásának vizsgálata volt az Eisenstadt-Sopron kistérségben.  

 

 

35. ábra: Településhálózat a vizsgált térségben 

 

 
Forrás: saját szerk. 

 

A empirikus kutatás a dolgozat alábbi hipotézisét érinti: 

 

A határ jelenkori szerep- és funkcióváltozása a határátkelőhelyek környezetében lévő 

települések fokozott migrációs potenciállal bírnak és az itt élők határ menti kapcsola-

tainak horizontális és vertikális kiépülését segítik elő. Az urbánus és rurális térségek 

vonatkozásában az azonos vonások mellett eltérőket is  tartalmaznak. 

 

A kutatás a hipotézissel összefüggésben az alábbi kérdésekre keresi a választ: 

 

 Mennyiben hat a fejlődés dinamikájára a határmenti kapcsolatok fenntartási 

lehetősége, intenzitása?  

 Mely területek jelentik az újraformálódó kapcsolatok sikerterületeit és mely 

területek azok, ahol lemaradások, konfliktusgócok keletkeztek, keletkeznek?  
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 Milyen előnyökkel, lehetőségekkel, hátrányokkal és konfliktusokkal jár az itt 

élő emberekre a határmentiség?  

 Miként hatnak ezek a jelenségek a határok szerepének, funkcióinak újrafor-

málódásának jelenkori folyamatára?  

 

A hipotézissel összefüggésben a kutatás az alábbi megállapításokból indul ki: 

 

A határtérségi kapcsolatok szervezeti, intézményi keretei adottak. A gazdasági, tár-

sadalmi és infrastrukturális kapcsolatok fejlődése mind több területen teszi lehetővé a 

kontaktusok aktívvá tételét.  

A felmérés kiemelten foglalkozott a munkaerőpiaci mozgások, a turizmus térségi 

jellegének és hatásának, valamint az oktatási rendszer vonatkozásában fennálló kap-

csolatrendszerek jellegzetesnek tekinthető változásaival. Az első két tényező a 

mikroszintű kapcsolatrendszerek tipikus és hagyományos indikátorainak tekinthetők, 

míg az oktatásban formálódó kapcsolatok a jövő egyik lehetséges kiteljesedő irányát 

jelenthetik. 

 

A vizsgálat által érintett kérdéskörök: 

 A válaszadók szocio-demográfiai adatai 

 A válaszadók idegen nyelvi kommunikációs szintje  

 A határon átnyúló mikroszintű kapcsolatfelvételek időbeli megoszlása 

 A határon átnyúló mikroszintű kapcsolatok jellege, típusai 

 Az Ausztriába ill. Magyarországra irányuló utazások célja, térbeli irányultsá-

ga, gyakorisága 

 A határon átnyúló mikroszintű kapcsolatok motivációi 

 Migrációs hajlandóság 

 A határmentiség előnyei, sikerterületeinek megítélése 

 A határmentiség hátrányai, konfliktusforrásainak megítélése 

 A határmentiség sajátos jelenségei 

 

Az alábbiakban a kérdőíves kutatás, az interjúk és a háttérbeszélgetések által szolgál-

tatott információkkal és adatok alapján történik a kapcsolatok horizontális és vertiká-

lis alakulásával összefüggő jelenségek leírása, bemutatása. 

 

 

4.2.1. A válaszadók szociodemográfiai adatai 

 

A kutatás a válaszadók szociodemográfiai adatait az alábbi bontásban tartalmazta: 

 nemek 

 lakóhely 

 életkor 

 iskolai végzettség 

 aktuális állandó legális foglalkoztatottság alapján történő elkülönítés. 

 

A kutatás sajátossága, hogy a kutatás minden témakörében a válaszadókat rurális, 

urbánus és egyes viszonylatokban nemi bontásban is vizsgálja. 
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A több szempontú rétegezéssel a kutatás arra keresi a választ, hogy mely azonossá-

gok és eltérések fedezhetők fel az empirikus kutatás során 3 fő témának tekintett, a 

munkavállalásra, a turizmusra és az oktatás határ menti kapcsolatainak kiszélesedé-

sére vonatkozóan a rurális és az urbánus válaszadók között.  

Az eredeti, 687 főt tartalmazó kutatási célpopulációt az előzetes felmérés során fel-

keresett magyar és osztrák vállalkozások tulajdonosai és foglalkoztatottjai adták. A 

részletes kérdőíves kutatásba azonban a csoportból szűrés után a 153 fő került be. A 

szűrési szempontot az empirikus kutatás három fő iránya (munkaerőpiac, turizmus, 

oktatás) és kvalitatív jellege miatt határon átnyúló kapcsolatokkal bíró személyek 

halmaza adta. Az anonimitás megőrzése mellett válaszadói hajlandóságú személyek 

mindegyike rendelkezik munkakapcsolattal, vagy az osztrák–magyar oktatási rend-

szerrel közvetlenül, illetőleg családtagjaik révén. A minta ennek megfelelően magá-

ban foglal legális és illegális foglalkoztatottsággal rendelkező személyeket, osztrák 

intézményben tanuló nagykorú diákokat illetve olyan személyeket, akik kiskorú csa-

ládtagjai osztrák közoktatási intézményeket vesznek igénybe. Ezek az adatok a ma-

gyar statisztikai rendszerben közvetlenül nem jelennek meg, melynek következtében 

átlagos mintaválasztási rendszerrel nehezen érhetők el. 

A kutatásnak ez a szegmense viszonylag feltáratlan területnek tekinthető, mert az 

érintettek köre átlagos statisztikai mintavétellel nehezen hozzáférhető. 

A kutatás egyik dilemmáját jelentette, hogy a felmérés kvalitatív jellegéből adódó 

célcsoporti létszám mennyiben szolgáltat valid és generalizálható adatokat, tár fel 

érvényesnek tekinthető jelenségeket. A dolgozat azt a véleményt fogalmazza meg, 

hogy a kisebb elemszámú, de célzottan kiválasztott célcsoport is adhat bizonyos mér-

tékig generalizálható eredményeket. Hivatkozásul említhető CSIZMADIA Z. (2005) 

2004-ben a határ menti társadalmi kapcsolatok témájában végzett kutatása. Az 1498 

főből álló, többlépcsős rétegezett mintavétellel kialakított mintában a munkakapcso-

latban illetve a napi gyakorisággal Ausztriába utazó válaszadók aránya nem haladta 

meg az 5%-t. 

A kutatás törekedett a magyar és osztrák rurális és urbánus válaszadók vonatkozásá-

ban egy mátrixszerű, közel azonos elemszámú minta lekérdezésére, de az osztrák 

válaszadók eltérő válaszadási hajlandósága miatt ez teljes mértékben nem volt bizto-

sítható. 

 

 

 A válaszadók település és nemek szerinti megoszlása 

 

A település és nemek vonatkozásában a megkérdezett alapsokaságból a válaszadási 

hajlandóság alapján olyan válaszadói összetétel volt biztosítható, ahol a létszámbeli 

eltérési százalékpontok nem haladták meg a 10%-ot. 

A magyar minta urbánus válaszadóinak mindegyike Sopron város lakója. A rurális 

mintában a férfi válaszadók között két fő osztrák-magyar állampolgár. Ők Sarródon 

és Ausztriában is rendelkeznek lakóingatlannal. Helyük a mintában sajátos, mert nem 

minden időszakban tartózkodnak magyar lakóhelyükön. A vizsgált mintának viszont 

olyan speciális szegmensét adják, mely rávilágít a kapcsolatrendszerek új dimenzió i-

ra. A rurális férfi minta többi tagja sarródi lakos. A rurális női minta 1 válaszadója 

(5%) fertőhomoki, 2 válaszadó (11%) fertőszéplaki lakos, akik osztrák oktatási  
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kapcsolataik révén kerültek a mintába. A települések közti távolság 3 km révén  

effektíve a vizsgálat által érintett közvetlen határmenti térben élnek. 

 

 

27.táblázat: A válaszadók településtípus és nemek szerinti megoszlása 

 

Válaszadó Magyar (fő) % Osztrák % Összesen % 

RF 21 54 18 46 39 100,0 

RN 18 47 20 53 38 100,0 

R. össz. 39 51 38 49 77 100,0 

UF 23 55 19 45 42 100,0 

UN 19 56 15 44 34 100,0 

U. össz. 42 55 34 45 76 100,0 

Össz. 81 53 72 47 153 100,0 

Forrás: saját szerk. 

 

Az osztrák minta urbánus válaszadói eisenstadti lakosok, közülük 1 női válaszadó 

magyar-osztrák állampolgár. A rurális férfi mintába a pamhageni válaszadók mellett 

1 illmitzi (5%) és 1 wallerni (5%) válaszadó is szerepel, a magyar mintában szereplő  

paralel oktatási ill. közlekedési (GySEV) intézményi kapcsolat következtében. 

(Megjegyzés: A fejezet táblázataiban a fenti felosztásnak megfelelően az alábbi rövi-

dítések fordulnak elő: RF: rurális férfi, RN: rurális nő, UF: urbánus férfi, UN: urbá-

nus nő.) 

 

 

A válaszadók életkori megoszlása 

 

A magyar minta válaszadói körében a férfiak és nők aránya viszonylag kiegyenlített-

nek mondható. Életkori csoportok tekintetében a válaszadók zöme a középkorosz-

tályból került ki. Legalacsonyabb a részesedése a legfiatalabb korosztálynak (15%) 

és a fiatal felnőtteknek (7%), ami a kutatási eredményekkel összefüggésben több 

tényezőnek tudható be. A fiatalok eltartott státusuk és tanulási kapcsolataik révén 

kapcsolati aktivitásukat elsősorban a tanulmányaikkal összefüggésben jelenítik meg. 

A fiatal felnőttek alacsony arányú előfordulása a mintában a háttérbeszélgetések 

nyomán rurális térségben a munkakapcsolatokban való viszonylag alacsony részese-

désükkel is magyarázható. A fiatal felnőttek körében nagy értéke van a hazai állandó 

munkahely megszerzésének és megtartásának, mert egy részük a gazdasági változá-

sokkal összefüggésben úgy véli, hogy az ausztriai munkahely kevésbé tekinthető 

stabilnak, mint a hazai foglalkoztatás. A hazai munkaerőpiacról való kivonulásuk 

pedig csökkentené későbbi esélyüket a hazai tartós foglalkoztatási pozíció megszer-

zésében. A térségbe települt, nagyobb cégek munkahelyi kultúrája kevésbé teszi le-

hetővé a szabadságok beszabályozott kiadásával ennek a rétegnek az alkalmi legális 

vagy illegális osztrák foglalkoztatását. A lekérdezés magyar vonatkozásban kiemel-

ten kezelte az osztrák kapcsolatokon belül a munkavállalást, az életkori összetételben 

a munkaerőpiacon aktív korosztály dominanciája figyelhető meg. A munkakapcsolat-

tal rendelkező magyar válaszadók a határtérségek közti mozgás legmobilabb rétegét 

képviselik. 
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28.táblázat: A válaszadók életkori megoszlása (%) 

 

Életkor/válaszadó 

18-25 

év 

26-35 

év 

36-45 

év 

46-55 

év 

56-65 

év 
Összesen 

fő % fő % fő % fő % fő % fő % 

RF HU 0 0 0 0 5 24 8 38 8 38 21 100,0 

RN HU 3 17 2 10 5 28 5 28 3 17 18 100,0 

UF HU 6 26 3 13 5 22 4 17 5 22 23 100,0 

UN HU 3 16 1 5 10 53 5 26 0 0 19 100,0 

HU minta 12 15 6 7 25 31 22 27 16 20 81 100,0 

RF A 2 11 1 5 2 11 8 44 5 29 18 100,0 

RN A 3 15 4 20 3 15 5 25 5 25 20 100,0 

UF A 4 21 4 21 4 21 4 21 3 16 19 100,0 

UN A 1 8 2 13 5 33 5 33 2 13 15 100,0 

A minta 10 14 11 15 14 19 22 31 15 21 72 100,0 

Összesen 22 14 17 11 39 25 44 29 31 21 153 100,0 

Forrás: saját szerk. 

 

 

36.ábra: A válaszadók életkori megoszlása (%) 

 

 
Forrás: saját szerk. 

 

Az osztrák rurális férfi és női mintában magasabb válaszadói hajlandóságuk miatt 

nagyobb arányban szerepeltek az idősebb korosztály tagjai (férfi: 44%-29%, nő: 25-

25%). Az urbánus minta viszont a magyar mintával nagyobb egyezést mutat. 
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A válaszadók legmagasabb iskolai végzettsége 

 

A válaszadók legmagasabb iskolai végzettsége eltérést mutat. A magyar rurális férfi 

és nő mintában az általános iskolai és szakmunkásképző végzettséggel rendelkező 

válaszadók aránya magasnak tekinthető (férfiak 10%-48%, nők 17%-17%). A továb-

bi adatokkal összevetésben az osztrák legális munkakapcsolattal rendelkező rurális 

férfi válaszadók körében is kisebb a középfokú vagy felsőfokú válaszadók aránya és 

jelentősen többen tartoznak az alapfokú vagy csak szakképzettséggel rendelkező 

személyek közé. A női rurális mintában viszont magasabb a közép- (44%) vagy fel-

sőfokú végzettséggel (22%) rendelkezők száma a rurális férfiakhoz (29%-15%) vi-

szonyítva. 

 

 

29.táblázat: A válaszadók legmagasabb befejezett iskolai végzettsége (%) 

 

Isk. végzett-

ség/válaszadó 

Ált. 

iskola 

Szakmunkás-
képző 

Gimnázium Főiskola Egyetem Összesen 

RF HU 2 10 10 48 6 29 1 5 2 10 21 100,0 

RN HU 3 17 3 17 8 44 4 22 0 0 18 100,0 

UF HU 0 0 1 5 12 52 6 26 4 17 23 100,0 

UN HU 0 0 3 16 6 31 10 53 0 0 19 100,0 

HU minta 5 6 17 21 32 40 21 26 6 7 81 100,0 

RF A 0 0 4 22 9 50 3 17 2 11 18 100,0 

RN A 2 10 5 25 10 50 3 15 0 0 20 100,0 

UF A 0 0 3 16 11 58 2 10 3 16 19 100,0 

UN A 0 0 5 33 4 27 6 40 0 0 15 100,0 

A minta 2 3 17 24 34 47 14 19 5 7 72 100,0 

Összesen 7 5 34 22 66 43 35 23 11 7 153 100,0 

Forrás: saját szerk. 

 

37.ábra: A válaszadók legmagasabb befejezett iskolai végzettsége (%) 

 

 
Forrás: saját szerk.
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Az urbánus válaszadók körében a közép- és felsőfokú iskolai végzettséggel rendel-

kezők száma meghaladja a rurális válaszadókét. A magyar minta rurális és urbánus 

bontásban az iskolai végzettség teljes spektrumát tartalmazza. A kérdőív többi adata-

ival összevetésben a magasabb iskolai végzettségű személyek esetében jellemző a 

magasabb szintű nyelvismeret és a többfaktorú kapcsolatrendszer és a motiváció. Az 

alacsonyabb iskolai végzettség, különösen a rurális férfiak esetében alacsonyabb 

idegen nyelvi kommunikációs szinttel jár együtt. A magasabb iskolai végzettségű 

személyek családtagjai elsősorban az osztrák iskolarendszerbe járó gyerekek család-

tagjai. Esetükben nagyobb kapcsolati intenzitás, magasabb nyelvi kommunikációs 

szint és részben nagyobb migrációs hajlandóság volt felfedezhető. 

 

 

30.táblázat: A magyar válaszadók jelenlegi foglalkoztatása munkahelyükön (%) 

 

 diák 
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mk 
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szakkép-
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Admin. 
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Felső- 

fokú 

végz. 

fogl. 

alkalm. 

Vezető Váll. 

Nyug- 

díjas, 

mknélk. 

Házt.beli 

RK 0 17 32 13 14 0 7 17 0 

UF 5 0 52 0 8 17 13 5 0 

RN 17 0 28 6 21 0 6 16 6 

UN 5 5 11 21 32 5 21 0 0 

Forrás: saját szerk. 

 

 

38.ábra: A magyar válaszadók jelenlegi foglalkoztatása munkahelyükön (%) 

 

 
Forrás: saját szerk. 
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Az osztrák iskolarendszer eltér ugyan a magyarországitól, de a válaszok alapján cél-

szerű volt az osztrák válaszadók iskolai végzettségének lehetőség szerinti magyar 

kategóriák alapján történő besorolása és szerepeltetése. Az iskolázottság és a foglal-

koztatottság ágazati összetétele mindkét csoport esetében korrelál az iskolai végzett-

ség mutatóival. 

Az osztrák válaszadók esetében minimális az általános iskolai végzettség (rurális nő 

10%) és általában az idősebb korosztályt érinti az alacsonyabb iskolázottsági szint 

(rurális férfi 22%, nő 25%, urbánus nő 33%). Az urbánus nők esetében nagyobb a 

végzettségek szórása a főiskolai végzettségűek 40%-os arányával, ami viszont kö-

zépkorú felnőtt korosztályra vonatkozik 

A táblázatban szerepeltetett kategóriák a magyar minta legális hazai és legális auszt-

riai állandó foglalkoztatásának jellegét mutatják be.  

A mintában a közvetlen oktatási kapcsolattal rendelkezők (diákok) viszonylag kis 

arányt képviselnek, de az oktatásra irányuló felmérés már a közvetett kapcsolatokkal 

rendelkező válaszadók és a kapcsolattal nem rendelkező, de véleményt nyilvánító 

válaszadók adataival kiegészülve már szélesebb betekintést biztosít az oktatási terü-

letbe.  

A fizikai munkakörben szakképzetlenül foglalkoztatottak aránya tükrözi az iskolai 

végzettségben jelzett mutatókat. Az Ausztriában állandó jelleggel agrármunkakörben 

foglalkoztatott rurális férfi válaszadók 65% esetében korábbi magyar munkakörük 

hasonló jellegű volt és elsősorban a környékbeli mezőgazdasági nagyüzemek meg-

szűnése miatt kényszerültek új munkahelyet keresni. 

A fizikai munkakörben szakképzetten foglalkoztatottak arányában viszont az iskolai 

végzettség viszonylatában ellentmondás fedezhető fel, ami az ausztriai munkahelyen 

történő alulfoglalkoztatottság arányából adódik. A válaszadók régebbi hazai munka-

helye általában Sopron város vagy Fertőd, Fertőszentmiklós ipari üzemeihez kötődött 

és az üzemek megszűnése vagy az alacsony keresetek játszottak közre az ausztriai 

munkavállalásban. A mintában nem szerepel munkanélküli személy, mely a célpopu-

láció kiválasztásának módjából adódott. 

A kutatási mintában a foglalkozatási adatok vonatkozásában a rurális és urbánus vá-

laszadói bontásban a jelzett kategóriák szűkített mintának foghatók fel. 

 

 

31.táblázat: Az osztrák válaszadók jelenlegi foglalkoztatása munkahelyükön (%) 
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RK 0 0 17 17 11 11 39 5 

UF 5 0 30 25 10 5 15 10 

RN 21 0 16 21 26 0 11 5 

UN 0 0 33 20 20 7 7 13 

Forrás: saját szerk. 
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39.ábra: Az osztrák válaszadók jelenlegi foglalkoztatása munkahelyükön (%) 

 

 
Forrás: saját szerk. 

 

A táblázat adatai a munkakapcsolatokat tárgyaló fejezetben kiegészülnek az ausztriai 

legális és illegális szezonális vagy időszaki foglalkoztatottság adataival és összefüg-

géseivel. 

Az osztrák mintában alacsony arányban található diák státusú válaszadót, viszont az 

egyik válaszadó különlegessége, hogy noha osztrák állampolgár magyar középfokú 

intézményben folytat tanulmányokat német nemzetiségi osztályban. Az osztrák vá-

laszadók foglalkoztatási szintje magasabb, mint a magyar mintáé. A szakképzetten 

foglalkoztatottak egy része is kapcsolatban van az agráriummal (mezőgazdasági vál-

lalkozó), de a végzett munka összetettsége miatt (egyaránt végeznek fizikai és admi-

nisztrációs munkát) a szakképzettségét napi szinten hasznosítja.  

 

32.táblázat: A foglalkoztatás ágazati megoszlása az osztrák mintán 

 

 
RF RN UF UN Összes  

fő % fő % fő % fő % fő % 

Mezőg. 9 50 1 5 0 0 0 0 10 14 

Ipar. 1 6 5 25 1 5 1 6 8 11 

Ker. 0 0 1 5 2 11 3 19 6 8 

Id.forg. 2 10 2 10 2 11 1 7 7 10 

Szolg. 0 0 2 10 2 11 1 7 5 7 

Okt. 3 16 3 15 3 15 3 19 12 16 

Szoc. 0 0 3 15 0 0 1 7 4 6 

Közl. 1 6 0 0 0 0 1 7 2 3 

Egyéb 1 6 0 0 4 21 2 14 7 10 

Inaktív 1 6 3 15 5 26 2 14 11 15 

Össz. 18 100,0 20 100,0 19 100,0 15 100,0 72 100,0 

% 25  28  26  21   100,0 

Forrás: saját szerk.
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A rurális férfi válaszadók közt egy fő szakképzettsége alatt végez munkát. Ő szemé-

lyes kedvtelésből foglalkozik mezőgazdasággal. A válaszadók közt szerepel olyan 

felsővezető nő, aki osztrák vállalkozás alkalmazásában áll ugyan, de Sopronban vég-

zi napi rendszerességgel munkáját. 

Az osztrák minta rurális férfi válaszadói között az agrárvállalkozók fordulnak elő 

nagyobb arányban (50%). A mintában szerepel panziótulajdonos, tanár, vasutas, in-

gázó szakmunkás és az osztrák nemzeti park dolgozója is. A női rurális mintában 

óvodapedagógus, tanár, vendéglő tulajdonos, ápolónő, kereskedő, nyugdíjas 

agrárvállakozásban dolgozó és betanított szakmunkás ingázó válaszadók vettek részt. 

Az urbánus férfi mintában vendéglős, szakmunkás, vámos, biztonsági őr, diák, tanár, 

mérnök és civil szervezetek munkatársai (kerékpáros klub, Rotary) szerepeltek. Az 

urbánus női válaszadók ágazati összetétele változatos, kereskedő, hivatalnok, peda-

gógus, testfestő, vegyes vállalat ügyvezető igazgatója, kereskedő, mérnök, szakmun-

kás és nyugdíjas fordul elő különböző arányban.  

 

 

4.2.2. A válaszadók idegen nyelvi kommunikációs szintje 

 

A mikroszintű kapcsolatok létesítéséhez, bővítéséhez legalább minimális szintű 

kommunikációs szint szükséges, ennek következtében a nyelvtudás a kapcsolatok 

alapfeltételének tekinthető. 

A kutatás arra kereste a választ, hogy a közvetlen határ menti térség potenciálisan 

intenzívebb kapcsolatrendszerei és a nyelvtudás szintje között milyen összefüggés 

tárható fel. 

Több társadalomtudományi, pedagógiai témájú országos és regionális szintű kutatás 

megállapításai között fogalmazódott meg, hogy alkalmazható nyelvtudás tekinteté-

ben országosan kedvezőtlen jelenségek tapasztalhatók.  

Azt feltételezve, hogy az intenzívebb kapcsolatrendszer magasabb szintű nyelvtudást 

indukál, a kérdőív rákérdezett a válaszadók nyelvtudásának szintjére és egyéb nyelv-

ismeretükre. 

 

 

33.táblázat: A német nyelvtudás szintjének egyéni megítélése a magyar mintán 

 

 

Nagyon 

alacsony 

szintű 

 

Alapfokú 

szintű 

Alapfokú  

íráskész-  

séggel 

Középfokú Felsőfokú 

 (fő) % (fő) % (fő) % (fő) % (fő) % 

RF 4 19 9 43 2 10 1 5 5 23 

RN 6 33 5 27 1 6 3 17 3 17 

UF 1 4 6 27 4 17 8 35 4 17 

UN 1 5 2 11 4 21 5 26 7 37 

Összes 12 15 22 27 11 14 17 21 19 23 

Forrás: saját szerk. 

 

A kérdőív a nyelvtudás szintjének egyéni szintjének megítélésére öt kategóriát tar-

talmazott, melyben az alapfokú kommunikációs szint három különböző szintet jelző 
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bontásban fordul elő, ami differenciáltabb információt szolgáltat a valós nyelvtudás 

szintjéről.  

A magyar válaszadók közül a rurális nők és férfiak nyelvtudásának mutatói jeleznek 

nagyon alacsony értékeket (19%, 33%), annak ellenére, hogy munkavállalási része-

sedésük magas. Az alacsonyabb nyelvtudás és alacsonyabb iskolai végzettség korre-

lál a rurális mintán. Az alacsonyabb nyelvtudási szinten belül az írásbeliség kritikus 

pontként jelenik meg (rurális minta: 10% és 6%). A rurális mintában a viszonylag 

magas felsőfokú nyelvtudású férfi minta (23%) nem tekinthető általános jelenségnek, 

mert ennek a rétegnek a foglalkoztatása nem jellemzően a vizsgált rurális terület fog-

lalkoztatási piacán zajlik. Ebből a mintából egy fő osztrák közép- ill. egy fő bécsi 

felsőfokú oktatási intézmény oktatója, ami a magyar foglalkoztatás igen nagymérté-

kű kiszélesedését jelzi az osztrák foglalkoztatási szintek vonatkozásában. Figyelemre 

méltó, hogy egy térbelileg behatárolt mintán is többszintű foglalkoztatási státusú 

válaszadó érhető el. 

Jelentős eltérést mutat a rurális és urbánus válaszadók nyelvtudási szintje. 

Az urbánus minta nyelvtudási szintjének értékei közép- és felsőfokon kedvező érté-

keket mutatnak (35%-17%, 26%-37%), de ezek a válaszadók nem vagy csak részben 

rendelkeznek ausztriai munkahellyel (pl.GySEV). 

Az urbánus, ausztriai munkahellyel rendelkező válaszadók nyelvtudási szintje maga-

sabb ugyan a rurális válaszadókénál, de jelentős százalékban nem lép túl a középfok 

szintjén és leginkább az alapfokú társalgás és írásbeliség szintjén mozog (alapfokú 

összesen: 48% és 37%). 

A magasabb szinten foglalkoztatottak nyelvtudása minden esetben meghaladja az 

agrárfoglalkoztatottakét. A nyelvtudás magasabb szintje a válaszadóknál egyrészt a 

magasabb végzettséghez, másrészt a fiatalabb életkorhoz köthető, de összefüggést 

mutat a többszintű kapcsolatokkal is. Eltérések mutathatók ki a nemek között a 

nyelvtudás szintjében. A közép- és felsőfokú nyelvtudással rendelkező nők aránya 

mindkét válaszadói körben meghaladja a férfiak szintjét. Az urbánus mintán nexus-

mutatóik is magasabbak. 

A kérdőív oktatási témakörével összevetve az osztrák iskolarendszerrel realizált kap-

csolatban lévő válaszadók és általában családtagjaik (szóbeli kikérdezés alapján) 

általános nyelvtudási szintje meghaladja az alapfokot. A kétnyelvű, öt év időtartamú 

középfokú oktatásban résztvevő megkérdezett diákok nyelvtudása az oktatás sajátos-

ságaiból következően minden esetben felsőfokú és további nyelvismerethez is (álta-

lában angol) köthető. 

 

 

34.táblázat: Más idegen nyelvek ismerete a németen kívül a magyar mintában (%) 

 

Nyelvismeret/ 

Válaszadói csoport 
Nincs Angol Francia vagy más nyugati nyelv Orosz Összesen 

Rurális férfi 70 17 0 13 100,0 

Rurális nő 72 22 0 6 100,0 

Urbánus férfi 45 30 4 17 100,0 

Urbánus nő 68 32 0 0 100,0 

Összes válaszadó 63 37 100,0 

Forrás: saját szerk.
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Összefüggés fedezhető fel a magasabb szintű nyelvtudás, az oktatási kapcsolatok és a 

nagyobb migrációs szándék vonatkozásában, de ez a rurális mintán kisebb értékű, 

mint az urbánuson. 

A felmérés adatai alapján figyelemre méltó, hogy a kapcsolatok aránya bármely szin-

tű nyelvtudás esetén nagy gyakoriságú és változatos jellegű kapcsolati típusok mel-

lett viszonylag magas.  

 

A más nyelvek ismerete viszonylag alacsony szintű (37%), ez magyarázható egyrészt 

a nyelvtudás előzőekben jelzett szintjével, másrészt a határ mentén a német nyelvok-

tatás túlsúlyával. A rurális terület általános iskoláinak zömében egy idegen nyelv 

tanulása kötelező és ez általában a német. Az iskolákban a második idegen nyelv 

tanulása nem általános és szakkör jellegű oktatás keretében zajlik. A kutatás idősza-

kában tervezik több iskolában a második idegen nyelv tanulásának kötelező vagy 

választható jellegű bevezetését. A kéttannyelvű képzésben résztvevők számára az 

angol tanulása kötelező. A táblázatban jelzett orosz nyelvtudás az idősebb válasz-

adók nyelvi tanulmányaiból adódik, hasznosíthatósága a térségben nem jellemző. 

Általában az idősebb válaszadók felsőfokú tanulmányainak kötelező középszintű 

vizsgáiként jelenik meg a mintán.  

Az angol nyelv viszonylag magas arányban jelenik meg a mintában.. A válaszadók 

63%-a pedig nem tud más idegen nyelvet, amellett, hogy jelentős százalékban német 

nyelvismeretük is csak alapfokú szintet ér el. 

A nyelvismeret ilyen mérvű alacsony aránya a hozzá kapcsolódó kommunikációs 

szinttel összefüggésben ellentmondásos elemeket tartalmaz, hiszen a kapcsolatok 

területei (utazási célok) viszonylag széles kiterjedésűek és nagy gyakoriságúak. Az 

osztrák térségben az üzletekben, az élet más területein, idegenforgalmi nevezetessé-

gek helyszínein, a prospektusok szintjén. a magyar nyelviség megjelenése már tetten 

érhető, főként a magyar vendégmunkások által betöltött állások környékén.  

 

 

35.táblázat: Az angol nyelvtudás szintjének egyéni megítélése az osztrák mintán 

 

 

Nagyon alacsony 

szintű 
Alapfokú szintű 

Alapfokú  íráskész-  

séggel 
Középfokú Felsőfokú 

(fő) % (fő) % (fő) % (fő) % (fő) % 

RF 0 0 6 33 7 39 3 17 2 11 

RN 5 25 8 40 4 20 2 10 1 5 

UF 2 10 3 16 2 10 6 32 6 32 

UN 5 33 4 27 4 27 2 13 0 0 

Összes 12 17 21 29 17 24 13 18 9 12 

Forrás: saját szerk. 

 

A háttérbeszélgetések során kiderült, hogy a rurális válaszadók idősebb korosztálya 

elégségesnek ítéli alacsonyabb szintű nyelvtudását is a kommunikációhoz. A fiata-

labb korosztály megfogalmazta, hogy jó lenne jobban tudni a nyelvet, de nem hatá-

roztak meg konkrét lehetőségeket, módokat a nyelvtudás bővítésére. Kedvezőnek 

tekintették, hogy fiatalabb családtagjaik nagyobb és aktívabb nyelvtudással rendel-

keznek.  
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Az osztrák minta vonatkozásában az osztrák oktatásban elfoglalt helye alapján a kér-

dőív az angol nyelvismeretet tekintette általánosnak, és az angol nyelvismeret kom-

munikációs szintjét sorolta paralel kategóriákba. 

 

 

36.táblázat: Más idegen nyelvek ismerete az osztrák mintában (%) 

 

 Nincs 

Francia vagy 

más (nem 

angol) nyelv 

Magyar Összesen 

RF 39 11 50 100,0 

RN 55 5 40 100,0 

UF 53 11 42 100,0 

UN 77 13 20 100,0 

Összesen 54 15 31 100,0 

Forrás: saját szerk. 

 

Az osztrák válaszadók más idegen nyelvismeretének vizsgálata érdekes eredményt 

hozott. 

A táblázatban szereplő nyelvek már az anyanyelven és az angol nyelvtudáson felüli 

nyelvismeret jelzik, ennek következtében a „nincs” válaszok 54%-os aránya a máso-

dik idegen nyelv esetében nem tekinthető magasnak. A kérdőív az angol nyelvisme-

ret mellett hasonló kategóriákban kérdezett rá a magyar nyelvismeretre. A válaszok-

ban csak 3 fő rurális és 4 fő urbánus válaszadó jelölte be, hogy nyelvtudása középfo-

kú színtűnek tekinthető. A magasabb szintű nyelvtudásúak nyelvismeretüket a ma-

gyar származású férfi kivételével önképzéssel szerezték. 3 fő rövid időtartamú mun-

kahelyi nyelvoktatáson, a tanár személyes érdeklődése alapján PHARE-programos 

nyelvi projektben és magyar tanítványaitól szerezte nyelvtudását.  A többi válaszadó 

nagyon alacsony szintűnek ítélte magyar nyelvtudását, ami általában a minimális 

közvetlen kommunikációra elegendő. Nyelvtudásuk leggyakoribb forrása magyar 

munkatársaik, munkahelyi kapcsolataik voltak. 

Valószínűsíthetően a magyar nyelvtudás még ilyen minimális mértéke is kizárólag a 

közvetlen határtérségben tekinthető létezőnek és a minta idősebb korosztálya képvi-

selt benne nagyobb arányt. A régebben tiltott magyar kommunikációt ma már engedi 

az osztrák tulajdonos, sőt megjelenik az igény a magyar nyelv tanulása és oktatása 

irányába is. 
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4.2.3. Lakossági kapcsolatrendszerek általános jellemzői az empirikus kutatás 

alapján  

 

Az első kapcsolatfelvétel időbelisége 

 

Az első kapcsolat időbeliségének feltárása információkat közölhet arról, hogy a köz-

vetlen határmenti térségek kapcsolatai, mely időszakokban változtak intenzívebben. 

Kérdőív három fő időszakot különített el, az 1985 előtti, a rendszerváltást megelőző, 

világútleveles időszakot és a rendszerváltozást követő éveket. Az időszakok megha-

tározása a kapcsolati lehetőségek történeti változásai alapján történt. 

 

 

37.táblázat: Az első kapcsolatfelvétel időbeli megoszlása a magyar mintán (%) 

 

 RF (%) RN (%) UF (%) UN (%) 

1985 előtt 39 22 9 5 

1986-1989 43 22 26 21 

1990 után 18 56 65 74 

Forrás: saját szerk. 

 

A rurális férfiak életkori mutatóival összefüggést jelez a korábbi kapcsolatfelvétel. 

Az 1985 előtt datált kapcsolatok fő összetevői a rokoni és a munkakapcsolatokból 

tevődtek össze. A rurális férfi válaszadói között nagyobb (10%), az urbánus válasz-

adók között kisebb arányban (4%) szerepeltek GySEV dolgozók, akiknek gyakoribb 

lehetősége volt ausztriai utazásra. Az urbánus válaszadók közül 4% ismerősi nexusa 

még a II. világháború előtti nagyszülői cseregyerek kapcsolatból eredeztethető. A 

gyerekként összebarátkozott nagypapáknak a hetvenes évek végén adódott lehetősé-

ge az ismételt találkozásra, az ő kapcsolatuk nyomán újult meg a két család barátsága 

és tart ma is a fiatalabb családtagok között. Ez az ismeretség a magyar családot több 

sikeres üzleti kapcsolathoz segítette hozzá. 

A rurális válaszadók egy részének rokoni kapcsolata a pamhageni határ közelében 

található. Ők a vasfüggöny időszakában is tartották kapcsolatot a lehetőségek függ-

vényében. 5%-nak meghívó levél révén már a hetvenes évektől volt rendszeres ki-

utazási és feketemunka lehetősége és már ekkor megalapozta későbbi munkahelyét. 

A rurális férfi válaszadók másik csoportja a nyolcvanas években alakította ki kapcso-

latait, melyek zöme szintén munkájával volt összefüggésben (határőr, mozdonyveze-

tő, cukrász, falusi vendéglátó). Az 1990 utáni kapcsolatok egy része a fiatalabb vá-

laszadókhoz köthető, akik elsősorban a kinti munkalehetőségeket használták ki, de 

akadt köztük olyan is, aki futballtudása révén jutott osztrák csapatban állandó játékos 

státushoz és ennek kapcsán kedvező osztrák munkahelyhez. 

Az urbánus férfiak időbeli kapcsolatai más megoszlást mutatnak, ami szintén egyes 

életkori összetevőkből adódik. Esetükben a rokoni kapcsolatok nyolcvanas évektől 

számítható élénkülése tapasztalható, melynek egyik háttérmomentuma az volt, hogy 

rokonaik közül többen a hetvenes években kezdődött nyitás idején maradtak kint 

Ausztriában.  

A rurális és urbánus nők kapcsolatainak növekedése a kilencvenes évekre tehető, 

mely elsősorban a minta életkori összetételére vezethető vissza. A kapcsolatok forrá-
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sa az ő esetükben nagyobb arányban a megélénkülő osztrák turizmusból és oktatási 

kapcsolatokból  adódott (masszőr, falusi vendéglátó, benzinkutas, vendéglátó vállal-

kozó, képkeretező, kozmetikus, tanár).  

A válaszadók életkori összetétele és a első kapcsolatfelvétel mennyiségi összevetés-

ben azt tükrözi, hogy a rendszerváltást követő utazási könnyítések az osztrák kiuta-

zást, kapcsolatteremtést  az időbeli és más adminisztratív korlátok megszüntetésével 

az egyéni igényeknek megfelelő gyakoriságú  kapcsolatok körébe helyezték. 

 

 

38.táblázat: Az első kapcsolatfelvétel időbeli megoszlása az osztrák mintán (%) 

 

 
RF RN UF UN Összes  

fő % fő % fő % fő % fő % 

1985 

előtt 
3 16 1 5 1 5 1 7 6 8 

1986-

1989 
5 28 4 20 6 32 5 33 20 28 

1990 

után 
10 56 15 75 12 63 9 60 46 64 

Össz. 18 100,0 20 100,0 19 100,0 15 100,0 72 100,0 

Forrás: saját szerk. 

 

Az osztrák mintán az időbeliség vonatkozásában jelentős eltérések fedezhetők fel. A 

kapcsolatfelvétel intenzitása 1985 előtt alacsony százalékot mutat, mely egyrészt az 

életkori összetétellel, másrészt a rurális válaszadók esetében a fizikai akadályokkal (a 

klingenbachi határátkelőhely elérhetőségének nagyobb távolsága) is összefüggésben 

áll. A beszélgetések mentalitásbeli eltéréseket is feltártak a kapcsolatfelvétel időbeli-

ségével kapcsolatban. Az osztrák urbánus és a rurális válaszadók egy része anyagilag 

kevésbé volt érdekelt a kapcsolatfelvételben és kevesebb érdeklődést is mutatott a 

magyar területtel kapcsolatosan. Számukra nem volt olyan vonzó a közeli szomszéd, 

de megfogalmaztak ellenérveket is a határon átözönlő magyarokkal kapcsolatban, 

melyek már a nyolcvanas években feszültségeket okoztak a határ menti térségek te-

lepülésein. 

A kapcsolatok gátjául említették az EU-csatlakozás előtti időszakból a határátkelés 

adminisztratív (vízum, útlevél, pénzváltás) gondjait és technikai problémáit (kis át-

eresztőképességű határátkelőhely, várakozás, bürokrácia, vámrendelkezések). Az 

EU-csatlakozás óta megnövekedett kapcsolati számot ezeknek az akadályoknak az 

elhárulásával, az osztrák terület gazdasági fejlődésével és a megváltozott magyar 

utazási szokásokkal is magyarázták.  

Az eltérő fejlődési szintből következően az osztrák válaszadók kapcsolatteremtési 

motivációja kevésbé volt olyan intenzív, mint a magyar válaszadói csoportoké. A 

fiatalabb korosztály és más, a magyar diákokkal kapcsolatba került réteg kapcsolat-

felvétele az ezredfordulóra datálható és más, interperszonális vonatkozású (érdeklő-

dés, személyes ismeretség), közvetlen anyagi motivációtól független elemeket is tar-

talmaz. 

Az EU-csatlakozás után szolgáltatások terén tapasztalható nagyságrendbeli áreltérés 

az utazási könnyítésekkel összefüggésben felerősítette az egyébként más területen 

nem érdeklődő osztrákok esetében az utazási motivációt. 
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A határon átnyúló mikroszintű kapcsolatok jellege  

 

A mikroszintű kapcsolatok jellegénél a kérdőív négy csoportot különített el és a ro-

koni, baráti, ismerősi, munkatársi és üzleti kapcsolatok mennyiségét és megoszlását 

vizsgálta.  

A csoportosításban szorosabb interperszonális tartalmat hordoz a rokoni és baráti, 

ismerősi kapcsolat. A munkatársi és üzleti kapcsolatok több formális elemet és keve-

sebb szubjektivitást tartalmazhatnak a kapcsolatok rendszerében.  

 

 

39.táblázat: A válaszadók szomszédos országbeli kapcsolatainak jellege a magyar 

válaszadói csoport összes kapcsolatain belül (%) 

 

 
Rokoni Barát, ism. Munkatársi Üzleti Összes  

fő % fő % fő % fő % fő % 

RF 5 10 9 18 19 39 16 33 49 100,0 

RN 8 24 11 33 11 33 3 10 33 100,0 

UF 8 16 16 32 17 34 9 18 50 100,0 

UN 4 12 16 48 10 30 3 10 33 100,0 

Össz. 4 12 16 48 10 30 3 10 33 100,0 

Forrás: saját szerk. 

 

 

40.ábra: A válaszadók szomszédos országbeli kapcsolatainak jellege a magyar vá-

laszadói csoport összes kapcsolatain belül (%) 

 

 
Forrás: saját szerk. 
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A magyar minta kapcsolatrendszer változatos összetételű. Az adatok viszonylag nagy 

számú kapcsolat létét jelzik, annak ellenére, hogy a kistérségben hosszabb időn át a 

kapcsolatok korlátozása dominált.  

Viszonylag kisebb arányt képviselnek a rokoni jellegűek és általában a középkorosz-

tályhoz kötődnek. A válaszadók véleménye szerint a rokoni kapcsolattartás a határ-

nyitásokkal összefüggésben más dimenziót kapott. A határnyitás előtt az ausztriai 

rokoni kapcsolat több esetben együtt járt a gyakoribb nyugati utazás, nyugati árucik-

kekhez való legális hozzáférés, számlanyitás, esetenként éves rendszerességű feke-

temunka lehetőségével a rurális férfi minta 14% válaszadója szerint. A vizsgált ma-

gyar és osztrák mintában mind a rurális, mind az urbánus válaszadók között szerepel-

tek kettős állampolgárságú személyek (magyar minta: 3 fő, osztrák minta 4 fő), kö-

zülük egy esetben volt az osztrák munkavállaláshoz és hat esetben az osztrák állam-

polgárságú családtaghoz köthető az osztrák állampolgárság megszerzése.  

A baráti, ismerősi kapcsolatok legalacsonyabb szintje a rurális férfi mintában (18%) 

az interperszonális kapcsolatok munkatársi és üzleti jellegének túlsúlyával jár együtt, 

ami összefüggést mutathat a csoport alacsonyabb nyelvtudási, kommunikációs szint-

jével. A rurális női minta arányaiban sokkal magasabb baráti, ismerősi kapcsolatai 

(33%) a válaszadók szerint egyrészt az általuk betöltött munkakörökhöz kapcsolható 

nagyobb kontaktus-lehetőségekből (beteggondozás, gyógyfürdői munka, fodrász, 

kozmetikai szolgáltatások, falusi vendéglátás), másrészt a női válaszadók jobb kon-

taktusteremtő képességből adódik.  

Az adatok alapján a vizsgált minta vonatkozásában dominánsnak tekinthető az isme-

rősi, baráti és munkakapcsolat. A munkakapcsolatba nemcsak az effektíve munkavál-

lalási kapcsolatok tartoznak bele. A felmérés munkakapcsolatnak tekintette a diákok 

napi tanulmányaival összefüggő kapcsolatokat és azokat a kapcsolatokat is, melyek 

egy-egy beosztás kapcsán osztrák partnerszervezethez köthetők (pl. nemzeti park 

munkatársai). A tanulási jellegű munkakapcsolatok az utazási célok vizsgálatakor 

már további bontásban, mint oktatási célú utazás jelenik meg. 

A mintaválasztásból eredően a válaszadók körében az ausztriai munkakapcsolattal 

rendelkezők felülreprezentáltak, mind az urbánus, mind a rurális mintán. Az adatok a 

munkavállalási lehetőségek nagyobb valószínűségére utalnak a közvetlen határmenti 

térségben. A háttérbeszélgetések alapján a munkatársi, ismerősi kapcsolatok 4-10 

főre terjednek ki, amennyiben azt realizálható kapcsolatnak tekintjük.  

Vélelmezhető viszont a válaszadói kör ismeretében, hogy míg a rokoni kapcsolatok-

hoz és esetlegesen az üzleti kapcsolatokhoz viszonylag kis számszaki mutatók tar-

toznak, a munka- és ismerősi kapcsolati szint nagyobb számú személyi kontaktust 

tartalmaz.  

A rurális férfi válaszadók üzleti kapcsolatainak jelentős része nem tipikus üzleti kap-

csolat, hanem a térség „hagyományosnak tekinthető” feketekereskedelmével függ 

össze. A fertődi határátkelőhely megnyitása új dimenziót jelentett ezekben a kapcso-

latokban. A napi munkakapcsolatban álló válaszadók és alkalmi illegális munkavál-

lalók a határ két oldalának eltérő árszintjét használják ki ezekben a kapcsolatokban. 

A magyar „üzleti” kapcsolatok a vámellenőrzések hatályáig gyakran a cigaretta, 

szesz, sajt, hús, szalámi slágertermékek kivitelére terjedtek ki, mert ezek esetében a 

vámosok gyakran szigorúbban ellenőrizték az osztrák turistákat. A behozatalban vál-

tozatosabb termékek kaptak helyet. Az osztrák beutazók könnyebben hoztak be 

„megrendelésre” nagyobb értékű műszaki cikkeket vagy tették lehetővé használt me-
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zőgazdasági eszközök, kisebb munkagépek behozatalát. Mindkét határátkelő vonzás-

körzetében tartósan jelenlévő „üzleti kapcsolat” az osztrák ismerősökkel vagy pusz-

tán települési lista alapján az osztrák lomtalanításból származó dolgok behozatala, 

amit „szemétimport” néven is említenek és a határtérség viszonylatában több telepü-

lésen nagyobb környezeti terhelést eredményezett. A magyarok által végzett „lomta-

lanítási üzlet” a határmentiség hátrányainak megítélésénél jelentős arányban szere-

pelt az osztrák válaszadók körében és egyben a lopásokra vonatkozó kriminalitási 

mutatók emelkedésében is megmutatkozott. A magyar válaszadók közül egy fő (rok-

kantnyugdíjas) számára rendszeres bevételi forrást jelent a határtérségben végzett ún. 

lomizás.  

Az üzleti kapcsolatok aránya a többi válaszadói csoportban csak kis jelentőségű. 

A válaszok alapján a kapcsolatok horizontális bővülése tapasztalható az adott válasz-

adói kör vonatkozásában. 

 

 

40.táblázat: A válaszadók szomszédos országbeli kapcsolatainak jellege az osztrák 

válaszadói csoport összes kapcsolatain belül (%) 

 

 
Rokoni Barát, ism. Munkatársi Üzleti Összes  

fő % fő % fő % fő % fő % 

RF 4 11 18 52 9 26 4 11 35 100,0 

RN 1 4 19 68 6 21 2 7 28 100,0 

UF 2 8 12 50 5 21 5 21 24 100,0 

UN 3 13 15 65 3 13 2 9 23 100,0 

Össz. 4 12 16 48 10 30 3 10 33 100,0 

Forrás: saját szerk. 

 

 

41.ábra: A válaszadók szomszédos országbeli kapcsolatainak jellege az osztrák vá-

laszadói csoport összes kapcsolatain belül (%) 

 

 
Forrás: saját szerk. 
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Az osztrák válaszadók lényegesen kevesebb kapcsolatot jelöltek meg (66%). A minta 

összetételében a rokoni kapcsolatok esetén nincs lényeges aránybeli eltérés. A rokoni 

kapcsolatok választása az idősebb korosztályra volt jellemző, ami hasonló tendenciát 

jelezhet a magyar mintával. Két fiatalabb válaszadó (1 rurális és 1 urbánus nő) szá-

molt be intenzívebb rokoni kapcsolatokról. A baráti, ismerősi kapcsolatok aránya 

26%-kal meghaladja a magyarokét, ami ellentmondást jelezhet a nyelvtudás szinté-

nek vonatkozásában vagy az egyoldalú nyelvi (magyar irányú) kommunikációval 

függhet össze. Az adatok összefüggést mutatnak a kulturális kapcsolattal rendelke-

zők baráti, ismerősi kapcsolatainak vonatkozásában. A magasabb iskolai végzettsé-

gűek és az utazási célok közt kulturális célt említők többkomponensű kapcsolatokkal 

rendelkeznek. A rurális térség értékei néhány százalékkal meghaladják az urbánus 

mintáét. Figyelemre méltó viszont, hogy a női válaszadók kapcsolati aránya mindkét 

csoportban 15-16%-kal meghaladja a férfiakét. A munkatársi kapcsolatban 14%-kal 

kevesebb az osztrákok kapcsolati száma, ami az urbánus települések mintájával 

függhet össze. A különbséget a magyar és osztrák terület eltérő munkaerőpiaci vi-

szonyai is indokolhatják, hiszen a fejlettebb terület lakói kevésbé érdekeltek a mun-

katársi kapcsolatok létesítésében és fenntartásában. De összefüggést fedezhetünk fel 

abban is, hogy a rurális osztrák minta gazdasági érdekeltsége a magyarok foglalkoz-

tatásában nagyobb. A munkatársi kapcsolatok a férfiak körében 5-8%-kal magasabb 

értéken jelennek meg. Az érték egyezőséget mutat a férfiak dominanciájával a ma-

gyar-osztrák munkakapcsolatokban. A nők munkatársi kapcsolatai elsősorban a ke-

reskedelem és az idegenforgalom területén állnak fenn vagy gyakorta a magyar női 

munkaerő fekete foglalkoztatását foglalják magukban (takarítás, házvezetői felada-

tok, betegápolás). Az üzleti kapcsolatok részesedése az osztrák mintán 7%-kal ala-

csonyabb, de ez adódhat válaszadói összetételből is, mely több inkább az oktatási 

kapcsolatokban családi szinten érdekelt személyt tartalmazott. A munka– és üzleti 

kapcsolatok csekélyebb lehetősége a minta életkori és foglalkoztatottsági szintjéből 

is eredeztethető.  

Az osztrák válaszadók kapcsolati jellegének mennyiségbeli eltérése összefüggésben 

állhat a terület eltérő fejlettségéből adódó személyes motívumok intenzitásbeli eltéré-

sével.  

 

 

A kapcsolatok intenzitása és gyakorisága 

 

A vizsgált urbánus és rurális térségben a határátkelésre vonatkozó azonosnak tekint-

hető lehetőségek (határátkelő jelenléte, adminisztrációs akadályok minimális volta) 

jelenleg elvileg mindkét oldal számára azonos lehetőséget teremtenek a kapcsolattar-

tásra, kiutazásra. 

A kérdőív két szinten is rákérdezett a kapcsolatok gyakoriságára, egyrészt a kapcso-

lati típusok, jelleg vonatkozásában, másrészt az utazási célok megvalósulása tekinte-

tében, abból a megfontolásból, hogy a kapcsolatok jellegéből az interperszonális 

kontaktusok mélységére is következtethetünk, míg az utazási célok egy része, mint 

kontaktusmotívum kevesebb személyes kapcsolati tartalommal rendelkezik és inkább 

az osztrák térség személyes területhasználatba való beépüléséről ad információt. 

A kapcsolatok jellegében megnyilvánuló magasabb személyi érintettségi szint a kap-

csolatok számában a következőképpen mutatkozott meg.  
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A rurális férfiak zöme (38%), általában a munkakapcsolattal rendelkező válaszadók 

egy része csak egy kapcsolattal rendelkezik. Viszonylag csekély a 2 kapcsolattal ren-

delkezők száma (14%). A négyes kapcsolati jelleg (24%) a rokoni kapcsolatokhoz 

köthető. A rurális nőkre jellemzően az 1-2 kapcsolat jellemző ( 50-28%), melynek 

aránya az urbánus nők esetében is meghaladja a férfiakét. A kapcsolattípusokban az 

egy és két kapcsolatok dominanciája a baráti, ismerősi és munkakapcsolatokból adó-

dik. 

 

 

41.táblázat: A kapcsolatok gyakorisága a magyar mintán (fő) 

 

Kapcsolatok  
1 k. 

(fő) 

2 k. 

(fő) 

3 k. 

(fő) 

4 k. 

(fő) 

Válaszadók 

száma (fő) 

Kapcsolat- 

típus 

száma (db) 

Átlagos kapcs. száma/fő 

RF 8 3 5 5 21 49 2,3 

RN 9 5 2 2 18 33 1,8 

UF 6 9 6 2 23 50 2,2 

UN 9 7 2 1 19 33 1,7 

Összes (fő) 32 24 15 10 81   

(%) 40 30 19 11 100,0   

Kapcsolat- 

típus 

(db) 

32 48 45 40  165 2,03 

Kapcsolatok 

(%) 
19 29 27 25  100,0  

Forrás: saját szerk. 

 

 

42.ábra: A kapcsolatok gyakorisága a magyar mintán (fő) 

 

 
Forrás: saját szerk. 
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A kapcsolatok számát vizsgálva a férfi válaszadók a több kapcsolattal rendelkező 

réteghez tartoznak. Az arányok tükrözik az egyes munkaerőpiaci statisztikákban 

megjelenő értékeket, ami a férfi munkavállalók nagyobb részesedését jeleníti meg az 

osztrák munkaerőpiacon. Az átlagos kapcsolati szám is hasonló értékeket mutat és 

elkülönül a férfiak és nők tekintetében. 

Az összesített értékekben nem mutatkoznak meg ezek a csoportszintű eltérések és 

kiegyenlítettebb arányokat mutatnak 

Kisebb ellentmondás viszont, hogy a realizált kapcsolattípusok összes száma a rurális 

és urbánus férfiak esetében is meghaladja a nőkét. 

A közvetlen határzóna sajátos jelenségnek tekinthető, hogy a vizsgált mintán a kap-

csolatok egy főre vetített értéke magas (1,7-2,3 kapcsolat/fő). Átlagosan minden vá-

laszadó 2,03 kapcsolattal rendelkezik. A nyitottabb határok kapcsolatindukáló hatá-

sának tudható be, hogy a többkomponensű kapcsolatokkal rendelkezik a rurális férfi-

ak 62%-a, a nők 50%-a, az urbánus férfiak 74%-a, a nők 53%-a. A válaszok aránya a 

határmenti munkakapcsolatok interperszonális kapcsolatokra gyakorolt fejlesztő ha-

tását jelzi még abban az esetben is, ha a kommunikációs szint lehetősége alacsony 

fokú. 

Mindez a határmentiséggel összefüggésben arra utalhat, hogy a határátkelőhelyek 

közelében élők a potenciális kapcsolati lehetőségeket erőteljesebben képesek reali-

zálni, annak ellenére, hogy egyéb mutatók tekintetében nagy heterogenitású csopor-

tok értékei kerültek összevetésre. 

A mutatók viszont azt is valószínűsítik, hogy ez az arányú multiplex kapcsolatrend-

szer nagy valószínűséggel csak hasonló térszerkezeti lehetőségekkel rendelkező, be-

határolható települési körből vett kutatási mintára érvényes. A gyakorisági mutatók 

magas értéke jelezheti a határátkelővel rendelkező települések feltételezett potenciá-

lisan intenzívebb mobilitásának igazolását.  

A kutatás a személyes érintettségi körhöz intenzívebben köthető kapcsolatok leggya-

koribb helyszíneit és intenzitását az utazási célokkal együtt tekinti át.   

 

 

A kapcsolatok jellegének sajátosságai az osztrák mintán 

 

A vizsgált minta mintegy 10 fős különbözetével nem magyarázható a kapcsolatok 

számszaki különbsége (-55 kapcsolat) és a magyar minta nagyobb munkakapcsolati 

érintettsége. Az osztrák válaszadók egy személyre vetített kapcsolatainak értéke 1,52 

kapcsolat/fő lényegesen alacsonyabb a magyarokénál  

(2, 03 kapcsolat/fő). A mintán a rurális férfiak kapcsolatainak átlaga a legmagasabb 

(1,9), a legalacsonyabb pedig az urbánus férfiaké (1,3). A női válaszadók kapcsolatai 

hasonló nagyságrendűek. A mintában lényegesen dominánsabb az egy kapcsolattal 

rendelkező válaszadók aránya (64%), mint a magyar mintán (40%). Az egy-két kap-

csolattal rendelkezők nagyobb arányt képviselnek (88%), mint a magyar mintán 

(48%). 

 



115 

42.táblázat: A kapcsolatok gyakorisága az osztrák mintán (fő) 

 

Kapcsolatok  
1 k. 

(fő) 

2 k. 

(fő) 

3 k. 

(fő) 

4 k. 

(fő) 

Válaszadók 

száma (fő) 

Kapcsolat- 

típus 

száma (db) 

Átlagos 

kapcs. 

száma/fő 

RF 8 6 1 3 18 35 1,9 

RN 14 4 2 0 20 28 1,4 

UF 14 5 0 0 19 24 1,3 

UN 10 2 3 0 15 23 1,5 

Összes (fő) 46 17 6 3 72  1,52 

(%) 64 24 8 4 100,0   

Kapcsolat- 

típus 

(db) 

46 34 18 12  110  

Kapcsolatok 

(%) 
42 31 16 11  100,0  

Forrás: saját szerk. 

 

 

43.ábra: A kapcsolatok gyakorisága az osztrák mintán (fő) 

 

 
Forrás: saját szerk. 

 

A személyesebb kapcsolatok vonatkozásában feltételezhető, hogy a kapcsolatok egy 

személyre vetített száma és a többkomponensű kapcsolatrendszerek alacsonyabb 

értéke az osztrák mintán a személyes érdekeltség eltérő szintjéből adódik, ami visz-

szavezethető a határ menti terület eltérő fejlettségi szintjére. Viszont a baráti, ismerő-

si kapcsolatok magyar értékeket meghaladó aránya jelezheti, hogy az interperszoná-

lis kapcsolatok újraépülése különösen a rurális mintán intenzív fejlődésnek indult és 

a kapcsolatok időbeliségét jelző mutatókat figyelembe véve, a rurális mintán egyér-

telműen a határátkelőhely megnyitásához köthető.  
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4.2.4. Utazási célok összetétele és gyakorisága 

 

A kérdőív a válaszadók utazási céljait a rokoni kapcsolatok, a tanulás, a munka, a 

bevásárlás, üdülés, szabadidő, kulturális program és üzleti tevékenység körében 

vizsgálta és mintegy motivációs területnek tekintette.  

A kapcsolatok jellegének feltárásánál a munkakapcsolaton belül jelent meg a tanulás, 

mint kategória, utazási célok vonatkozásában viszont az adatok külön szerepelnek. 

A kiutazási célokon belül a kutatás felfogásában nagyobb személyes kapcsolati töl-

téssel rendelkezik a rokoni, tanulási, munka, az üzleti esetenként a kulturális célú 

kiutazás, mely személyes érzelmi töltésű interakciókkal, nagyobb arányú idegen 

nyelvi kommunikációval jár a másik ország területén. A bevásárlás, az üdülés, sza-

badidő vonatkozásában nem szükségszerű és általában lényegesen alacsonyabb a 

kapcsolatok érzelmi töltése és a szükséges kommunikáció mennyiségi és minőségi 

szintje. A rendszeres munka- és oktatási kapcsolatok megjelenése az utazási célok 

között a gyakoriság és típusbővülés lényeges eleme. 

 

 

43.táblázat: A magyar válaszadók kiutazási céljainak megoszlása 

 

 
RF RN UF UN Összes  

db % db % db % db % db % 

Rokoni. 6 10 8 13 8 10 4 7 26 10 

Tanulás 0 0 3 5 1 2 1 2 5 2 

Munka 19 32 11 18 21 27 10 18 61 24 

Vásárlás. 14 23 15 24 22 28 17 31 68 27 

Üdülés 4 7 14 22 9 12 8 15 35 14 

Kulturális 6 10 8 13 7 9 12 22 33 13 

Üzleti 11 18 3 5 9 12 3 5 26 10 

Egyéb 60 100,0 62 100,0 77 100,0 55 100,0 254 100,0 

Egyéb 2,9  3,4  3,3  2,9  3,1  

Össz. 6 10 8 13 8 10 4 7 26 10 

Össz/fő 0 0 3 5 1 2 1 2 5 2 

Forrás: saját szerk. 

 

A rokonlátogatás részesedése az utazási célokból mindegyik válaszadói csoport ese-

tében alacsony. A tanulási célú kiutazás aránya a legalacsonyabb a válaszadók köré-

ben, de a válaszadók családtagjai révén az oktatási területről a kutatás több informá-

cióval rendelkezik. 

A munka és a bevásárlás, aránya kiemelkedően magas a kiutazási célok között. Ezek 

összesített értékeinek arányai hasonlóak. A munka célú kiutazás mindkét férfimintán 

nagyobb arányú, mint a nőknél. Az adatok részletesebb, összefüggésében történő 

értékelése a munkával kapcsolatos többi kérdésnél jelenik meg. A bevásárlás, mint 

úti cél a városi mintában 5%-kal nagyobb értékekkel jelenik meg. Az üdülés, szabad-

idő és kulturális célú kiutazások aránya változó jelenségekre világít rá. A válaszadói 

csoport üzleti célú kiutazásai a rurális férfi és urbánus férfi válaszadókra jellemző, 

noha az érintett rurális válaszadók nyelvtudásukat csak a nagyon alacsony vagy az 

alapvető társalgás szintjén jelölték meg. 
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44.ábra: A magyar válaszadók kiutazási céljainak megoszlása 

 

 
Forrás: saját szerk. 

 

Az utazási célok válaszadói csoportokra vetített átlaga magas (3,1) és közel azonos 

arányú az egyes válaszadói csoportoknál, ezért a néhány százalékos eltérés nem je-

lent lényeges mennyiségi különbséget. Az utazási célok jelezhetik egy-egy válasz-

adói csoport kapcsolati mobilitásának szintjét, mely az urbánus és rurális férfi vá-

laszadók körében a legmagasabb. 

 

Az osztrák válaszadók preferált utazási céljai más arányokat és mennyiségi mutató-

kat tartalmaznak és a magyarokénál lényegesen alacsonyabb értéken jelennek meg, 

annak ellenére, hogy a személyes (esetenként anyagi) érdekeltség az utazási célokban 

realizálható. 

A rokoni kapcsolatok aránya még kisebb a magyar válaszadókénál. A munka célú 

kapcsolatok nem jellemzők (GySEV, Nemzeti Park, Rotary). Új és legnagyobb ará-

nyú kategória a szolgáltatások igénybevétele, mely a magyar mintán nem jelent meg 

választásként. Az általános trendek tükröződnek az osztrák mintán, de az egyes vá-

laszadói csoportokban eltérő mértékben jelennek meg. 

Az urbánus minta válaszadóinak kisebb aránya véleményeikben is megfogalmazó-

dott. Elmondták, hogy anyagilag nem annyira érdekeltek a magyar szolgáltatások 

domináns választásában és minőségi észrevételeket és az osztrák termékek felhaszná-

lását is fontosnak tekintették a szolgáltatásokban. A fogászati és optikai szolgáltatá-

sok viszont egyértelműen népszerűek voltak a válaszadók körében, mert ezen a téren 

az áreltérés igen jelentős a két ország viszonylatában. A bevásárlás a korábbi tenden-

ciák alapján viszonylag kis arányú és a női válaszadók körében meghatározóbb. A 

kulturális célú utazások aránya a magyarokéval hasonló arányú.  
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44.táblázat: Az osztrák válaszadók kiutazási céljainak megoszlása 

 

 
RF RN UF UN Összes  

db % db % db % db % db % 

Rokoni. 4 9 4 6 2 4 3 7 13 6 

Tanulás 0 0 0 0 2 4 0 0 2 1 

Munka 1 2 0 0 3 6 2 4 6 3 

Vásárlás. 8 18 15 23 9 17 12 26 44 21 

Üdülés 14 32 20 30 13 25 12 26 59 29 

Kulturális 8 18 15 23 10 19 9 20 42 20 

Üzleti 5 12 10 15 8 15 6 13 29 14 

Egyéb 4 9 2 3 5 10 2 4 13 6 

Egyéb 44 100,0 66 100,0 52 100,0 46 100,0 208 100,0 

Össz. 2,4  3,3  2,7  3,1  2,9  

Össz/fő 4 9 4 6 2 4 3 7 13 6 

Forrás: saját szerk. 

 

 

45.ábra: Az osztrák válaszadók kiutazási céljainak megoszlása 

 

 
Forrás: saját szerk. 

 

 

A kiutazások gyakorisága 

 

A kiutazások gyakoriságát a kérdőív az utazási célok vonatkozásában vizsgálta és 

négy kategóriát különített el (naponta, hetente, havonta, évente néhányszor). 

Az eltérő árszint az árucikkek és szolgáltatások tekintetében, mint motiváló tényező 

a későbbi kérdéscsoportban az előnyök közt arányaiban ismét megjelenik, alkalmas 

lehet az utazási hajlandóság és intenzitás fokozására. A magyar részről pedig a rend-

szerváltás előtti időszakoktól meginduló erőteljesebb kiutazási motiváció egyrészt 
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felfogható a korábbi elzártság miatt fennálló fokozott érdeklődésnek, élményjellegű 

motívumnak, másrészt a hagyományos célzott bevásárlóturizmusnak.  

 

A rokoni kapcsolatok gyakorisága a rurális magyar mintán két választással, kisebb 

mértékben heti gyakorisággal (férfi 25%- nő 13%), nagyobb arányban évenkénti 

gyakorisággal (férfi 75%- nő 87%) jelent meg. Az urbánus minta hasonló gyakorisá-

got jelez, heti gyakoriság férfi 25%, nő 0%, éves gyakoriság férfi 75%- nő 100%. A 

tanulási kapcsolatokra a napi gyakoriság volt jellemző.  

A munkakapcsolatok összefüggést mutattak a legális és illegális foglalkoztatási ará-

nyokkal és a szezonális munka arányával. A rurális mintán a munka napi gyakorisága  

férfi 38%, női 64%, a rurális mintában férfi 40%, női 50%. 

A munkakapcsolat heti gyakorisága minimális a rurális mintán 0%-9% és az urbánus 

mintán is 10%-0%.  

A havi és éves gyakoriság a szezonális legális és illegális foglalkoztatottakból adódik 

rurális  férfi 42%, 21%, női 0%, 27%). Az urbánus férfi és női minta havi gyakorisá-

gú foglalkoztatása hasonló arányú, férfi 37%, női 30%. Az éves foglalkoztatás vi-

szont esetükben 5% illetve 20%, kisebb arányú, mint a rurális mintáé, kevesebb sze-

zonális munkakapcsolatukból eredően. 

A bevásárlások gyakorisága viszont jelentős bővülést mutat, mivel mind a négy ka-

tegória megjelenik a mintákban, bár a napi gyakoriság csak kis százalékban (rurális 

férfi 14%). A városi mintán napi gyakoriság nem jelenik meg és a heti is csak 9%-os 

a férfi válaszadóknál. A heti gyakoriság egyértelműen a nagyobb kinti foglalkozta-

tásból és az ebből származó jövedelemből eredeztethető, de kapcsolatban áll a válto-

zó árszínvonallal is. Kiemelkedően magas a rurális minta vonatkozásában is a havi 

gyakoriság aránya (59%-80%), bár a kérdőív ennek összegszerűségéről és összetéte-

léről nem szolgáltatott adatokat, ezért előfordulhat, hogy ezek csak kisebb bevásárlá-

sok. Az urbánus mintán a férfi válaszadók 64%, a női 74%-ára jellemző a havi bevá-

sárlás, ami kiemelkedő értékű. Éves szinten a bevásárlás gyakorisága a férfi válasz-

adók körében 27%, a nőknél 29%. 

Az üdülés, szabadidő területén a rurális mintán az éves jelleg dominál 86%-100%, az 

urbánus csoport csak a 100% éves szintet jeleníti meg. 

A kulturális programokra a rurális mintán a havi (14%-37%) és az éves gyakoriság 

(86%-63%) jellemző. Az urbánus szinten csak a nőknél jellemző 17%-ban a havi 

gyakoriság, a kapcsolatok zöme (100%-87%) éves szintű. 

Az üzleti kapcsolatok gyakorisága a rurális férfimintán havi és éves szinten hasonló 

arányú (59%-41%), az urbánus férfiaknál (77%-23%) intenzívebb kapcsolatot jelez. 

A rurális női mintán a havi és éves szint eltérő 25%-75%, illetve az urbánuson kizá-

rólag éves szintű (100%), ami intenzitásbeli eltérést is jelez. 

A gyakorisági mutatók a magyar mintán a munka és tanulás viszonylag kötöttnek 

tekinthető gyakoriságán kívül kiemelkedően magasak és több terület viszonylatában 

(bevásárlás, üdülés) tendenciájában bővülő számosságú válaszadói körre vonatkoz-

nak. 

Az osztrák válaszadók esetében a rokoni kapcsolatok csak az éves szinten jelennek 

meg, napi szintű tanulás pedig minimális résztvevőt érint. A munkakapcsolat foglal-

koztatási szinten a városi mintát érinti (7%), csak ez jelenik meg napi gyakorisággal. 

A munkakörrel (összejövetelek, konferenciák) vagy valamilyen civil kapcsolattal 

összefüggő informális kapcsolattartás (eisenstadti és soproni Rotary szervezetek kap-
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csolatai) éves gyakorisági szinthez köthető. A bevásárlások havi szinten mind rurális 

(férfi 28%-nők 20%), mind urbánus bontásban (férfi 32%, nő 20%) lényegesen ala-

csonyabb arányúak, mint a magyar válaszadók esetén. Az éves szintű bevásárlás ará-

nyai eltérők. Míg a rurális és urbánus férfiak esetén férfiak esetén csak 17%-16%, a 

rurális és urbánus nők aránya kiemelkedő, 55% és 60%. Új elem a magyar mintával 

összevetve, hogy a férfiak közül a rurális minta 55%-a, az urbánus minta 52%-a nem 

szerepeltette úti céljai között a bevásárlást. Ez a nők esetében 25% és 20% arányban 

jelent meg. 

A szolgáltatások egyértelműen a favorit célok közé tartoznak. Választottságuk és 

gyakoriságuk a rurális férfi mintán havi és éves szinten 39% és csak 22% marad ki 

ebből a területből. Az urbánus férfiaknál 68% az éves szint előfordulása és 32%-ra 

nem jellemző. A rurális nők mindegyike érdekelt ezen a téren havi 35%, éves 65% 

arányban. Az urbánus nőknél havi 55%, éves 25% jellemző, 20%-ra nem jellemző ez 

az úti cél. 

Az üdülés, szabadidő, mint célterületre mérsékelt népszerűség és gyakoriság jellem-

ző. Az urbánus válaszadók az éves szint jellemzőbb (28%-55%), a havi gyakoriság 

csak 17%-20%. Az urbánus válaszadóknál az éves szint a jellemző, 53%-60%., de 

47%-és 40%-ra nem jellemző ez a terület. A kulturális látogatások a rurális válasz-

adókat 28%-40%-ban érintik, csak 10% a női válaszadóknál a heti gyakoriság. 72%-

50%-uk nem érintett ezen a területen. 

A privát üzleti kapcsolatok aránya mindkét mintán alacsony, éves gyakorisággal 

10%-17% szélső értékek között áll fenn. A havi gyakoriság elsősorban a magyar te-

rületen gazdálkodó osztrák rurális férfi válaszadóra vonatkozik. 

A kapcsolatok gyakorisága és mértéke tükrözi az utazási céloknál tapasztalt eltérése-

ket. Míg a magyar válaszadók úti céljaira a többkomponensű összetétel és magas 

havi gyakoriság volt jellemző, az osztrák válaszadók magyarországi utazásai a vá-

laszadók esetén szelektívebb, kevesebb komponensű, ritkább gyakoriságú kapcsolati 

szintet jeleznek. 

 

 

A kiutazások preferált helyszínei 

 

A kapcsolatok helyszínei 

 

A kutatás vizsgálta, hogy a kapcsolati szintek, típusok és kiutazási célok területi ki-

terjedése a vizsgált mintán milyen jellegzetességeket mutat. 

A kutatás részben nyílt kérdés formájában a vizsgált urbánus és rurális települések 

mellett azok környezetében lévő településeket is szerepeltette a határ menti kapcsola-

tok potenciális helyszíneinek lehetséges helyszíneként, hogy feltárja, mely utazási 

célok tekintetében válhatnak a kapcsolatok domináns helyszíneivé. A helyszínek 

megválasztása és típusoknak megfelelő gyakoriságával együtt vizsgálva jelezheti a 

határ menti települések a válaszadók élettérbe, területhasználatába való beépülésének 

mértékét.  

Az egyes települések az egyes kapcsolattartási típusok és utazási célok tekintetében 

eltérő  koncentráltsággal és gyakorisággal fordulnak elő.  

A kérdőív kategóriáiban szerepeltette a dominánsnak tekinthető térszerkezeti kapcso-

lattal elérhető határ menti térség kistelepüléseit, térségi és kistérségi központjait, 
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mellyel azt vizsgálta, hogy a magyar kiutazók az egyes kapcsolataikban, mely telepü-

lési kört érintik. 

A kérdőíven külön kérdésként jelentek meg a válaszadók leggyakoribb utazási céljai 

és helyszínei, melyeket az alábbi táblázat összesítve jelenít meg. 

 

A magyar rurális minta 39 válaszadója a 17 helyszínre és a 8 utazási cél viszonylatá-

ra 201 helyszínt jelölt meg, ami átlagosan 5,15 helyszín/fő. Az urbánus minta 14 

helyszínt nevezett meg 217 helyszínnel, ami átlagosan 5,16 helyszín/ fő. Az átlag 

összes magyar válaszadókra vetítve szinten 5,15/fő. Mindegyik érték magasnak te-

kinthető, nincs jelentős aránybeli eltérés.  

A vizsgált minta három leggyakoribb utazási célja a bevásárlóturizmus (30%), az 

üdülési, szabadidő célú (27%) utazások és munkakapcsolat (15%). 

 

 

45.táblázat: A magyar minta utazási céljai és helyszíneinek gyakorisága 

 

 

Rokon 

(db) 

Tanulás 

(db) 

Munka 

(db) 

Bevásárlás 

(db) 

Üdülés, 

szab.i.(db) 

Kultúra 

(db) 

Üzleti 

(db) 

R U R U R U R U R U R U R U 

Apetlon 2 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Bécs 2 0 0 0 3 2 6 1 4 14 5 4 1 4 

Eisenstadt 0 3 0 2 1 9 3 29 6 8 1 6 1 8 

Frauenkirchen 0 0 3 0 1 0 29 1 7 0 6 0 5 1 

Illmitz 1 0 0 0 4 1 1 0 10 0 0 0 0 1 

Klingenbach 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 3 0 1 

Mörbisch 0 0 0 0 0 4 0 0 2 12 0 6 0 2 

Neusiedl a.S. 0 0 0 0 3 0 8 0 8 0 0 2 3 4 

Pamhagen 0 0 0 0 2 0 4 0 1 0 2 0 2 0 

Parndorf 0 0 0 0 0 0 17 7 0 0 0 0 0 1 

Podersdorf 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 4 0 0 1 

St. Andre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

St. 

Margarethen 
0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 

Rust 0 0 0 0 0 3 0 0 1 5 0 3 0 1 

Wallern 1 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

W. Neustadt 0 0 0 0 0 2 0 14 0 0 0 0 0 1 

Egyéb tel. 1 9 0 0 1 10 0 0 7 10 0 6 0 5 

Utazási cél 

gyakorisága 

(db) 

7 12 3 2 29 36 70 54 60 53 18 30 14 30 

Összesen (db) 19 5 65 124 113 48 44 

Utazási cél 

gyakorisága 

(%) 

4 1 15 30 27 12 11 

Forrás: saját szerk. 
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46.táblázat: A magyar kiutazások preferált helyszínei a rurális és urbánus mintán 

 

Helyszín Rurális választottság Urbánus választottság Összes választottság 

 db % db % db % 

Apetlon 11 6 0 0 11 3 

Bécs 21 10 25 12 46 11 

Eisenstadt 12 6 65 30 77 18 

Frauenkirchen 51 25 2 1 53 13 

Illmitz 16 8 5 2 21 5 

Klingenbach 0 0 14 6 14 3 

Mörbisch 2 1 16 7 18 4 

Neusiedl a.S. 22 11 6 3 28 7 

Pamhagen 11 6 0 0 11 3 

Parndorf 17 9 8 4 25 6 

Podersdorf 16 7 1 1 17 4 

St. Andre 0 0 0 0 0 0 

St. 

Margarethen 
2 1 6 3 8 2 

Rust 1 1 12 5 13 3 

Wallern 10 5 0 0 10 2 

W. Neustadt 0 0 17 8 17 4 

Egyéb tel. 9 4 40 18 49 12 

Forrás: saját szerk. 

 

 

46.ábra: A magyar kiutazások preferált helyszínei a rurális és urbánus mintán 

 

 
Forrás: saját szerk.
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A rokoni kapcsolatok helyszínei adottak, ebben az egyéni választás nem vehető fi-

gyelembe. A tanulási célú kiutazás helyszíne Frauenkirchen, ami abból adódik, hogy 

a kiskorú gyermekek tanulási helyszínei nem jelennek meg a szülők utazási motivá-

cióit tartalmazó táblázatban. 

A rokoni kapcsolatoknak csak az 50%-a köthető a határ menti térséghez és itt csak 

négy települést érint. A vizsgálatban személyes érintettséggel résztvevő diákok kö-

zépfokú tanulásának népszerű helyszíne Eisenstadt és Frauenkirchen. Az oktatási 

kapcsolatban lévők választásában megjelenik a kulturális kapcsolódás is. 

A vizsgált minta sajátosságai révén a munkakapcsolat az előző táblázatokban na-

gyobb arányt jelzett. A helyszínek megoszlásában jelentkező alacsonyabb értéke 

viszont azzal indokolható, hogy a munkakapcsolati helyszínek általában egy fő ese-

tében egy választásként jelentek meg, míg a bevásárlási és egyéb kapcsolatokban a 

válaszadók viszont több célpontot is bejelölhettek. Ez eredményezi az összesített 

adatokban a munkakapcsolat alacsonyabb százalékos értékét. További aránycsökken-

tő tényezőnek tekinthető, hogy a tanulási kapcsolat ebben az értelmezésben a mun-

kakapcsolattól külön kategóriaként került feltüntetésre. A munkakapcsolatok területi 

kiterjedésében a rurális és urbánus minta szinte foglalkoztatási zónákra különíthető 

el, melyek közt az átfedés csekély, nagy szóródást mutatnak. Nem jelenik meg az 

adott mintán domináns foglalkoztatási centrum. A rurális minta foglalkoztatási hely-

színei nagyobb mértékben a kistelepülések. Az urbánus mintán a nagyobb települé-

sek dominálnak. A rurális minta foglalkoztatása nem kötődik meghatározóan a térsé-

gi központokhoz, az urbánus minta kisebb foglalkoztatottsága alapján nem fogal-

mazható meg tipizálható jelenség. De a magyar munkaerő foglalkoztatása a hivatko-

zott felmérések alapján Eisenstadt viszonylatában a tartományi székhely és az ide-

genforgalmi központokhoz köthető. A munkakapcsolattal rendelkezők utazási cél 

választása több komponenst tartalmaz, mint a nem foglalkoztatottaké. A munkakap-

csolathoz köthető települések valószínűsíthetően ezzel összefüggésben több utazási 

motivációs faktort is aktivizálnak.  

Az üzleti kapcsolatok aránya viszonylag csekély és szintén nagy szóródást mutatnak. 

A térségi központokon kívül több kisebb település is beletartozik, de hatóköre Észak-

Burgenlandon kívülre is kiterjed. 

A bevásárló turizmus központja egyértelműen Eisenstadt, kisebb mértékben a többi 

település és az Outlet központok Parndorf és Wiener Neustadt. A viszonylag kis tá-

volságok ellenére a minták részvevői a lakóhely által meghatározott 60 km-en belüli 

körzetben bonyolítják le leggyakoribb utazásaikat. Eisenstadt részesedése az utazási 

célokból az összes kategóriára kiterjed, ami a település fokozott beépülését jelezheti 

a magyar válaszadók térhasználatába. Az urbánus válaszadók körében magasabb az 

„Egyéb” megjelölésű települések aránya. A választott települések jellemzően 80-100 

km-nél távolabbi nyári és téli üdülési célból felkeresett települések nevét tartalmaz-

ták. Kisebb mértékben előfordultak a válaszok között a határ menti térség termál- 

vagy élményfürdővel rendelkező települései, pl. Deutschkreuz vagy Lutzmannsburg. 

 



124 

Az osztrák minta tipikus utazási céljai és helyszínei 

 

Az osztrák minta kevesebb helyszínen (10), kevesebb komponenssel és kisebb gya-

korisággal jelent meg a kérdőív adataiban. A rurális minta 38 válaszadója 12 hely-

színt nevezett meg 172 utazási céllal, ami átlagosan 4,52/fő, jelentősen elmarad a 

magyar mintáétól (5,15/fő). Az urbánus minta 34 válaszadója 10 helyszínt nevezett 

meg 129 utazási céllal, ami 3,79/fő, a legalacsonyabb a vizsgált mintán. Az összes 

válaszadóra vetített átlag 4,18/fő, jelentősen alacsonyabb a magyar átlagnál (5,16/fő).  

 

 

47.táblázat: Az osztrák minta utazási céljai és helyszíneinek gyakorisága 

 

 

Rokon 

(db) 

Tanulás 

(db) 

Munka 

(db) 

Bevásárlás 

(db) 

Üdülés, 

szab.i.(db) 

Kultúra 

(db) 

Üzleti 

(db) 

R U R U R U R U R U R U R U 

Balf 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 4 2 0 0 

Bük 0 0 0 0 0 0 0 4 0 10 5 10 0 0 

Csorna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fertőboz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fertőd 0 0 0 0 0 0 22 1 34 1 7 2 13 5 

Fertőhomok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fertőrákos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Fszt.miklós 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 

Fertőszéplak 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 

Fertőújlak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Győr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hegykő 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 14 3 0 0 

Hidegség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Kapuvár 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 

Nyárliget 0 0 0 0 0 0 4 0 6 0 2 0 0 0 

Petőháza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Sarród 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Sopron 0 3 0 2 1 3 7 20 4 20 0 9 7 14 

Egyéb tel. 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utazási cél 

gyakorisága 

(db) 

4 5  2 2 5 41 28 62 34 33 28 22 23 

Összesen 

(db) 
9 2 7 69 96 61 55 

Utazási cél 

gyakorisága 

(%) 

3 1 2 23 32 20 18 

Forrás: saját szerk. 

 

Az urbánus mintán az osztrák bevásárlóturizmus belterületi iránya a külső terület 

bevásárlóközpontjaira módosult, melyet a belváros bezárt üzletei is jeleznek. A nép-

szerűség megváltozásának egyik lényeges tényezője volt Sopron belvárosának parko-

lási gondjai és magas parkolási díjai, valamint az üzletek viszonylag nagy területen 

való elhelyezkedése. Az üzletközpontok ezzel szemben koncentrált területen, ingye-

nes parkolással, szolgáltatásokkal nagyobb vonzerőt jelentenek. Megjelenik az utazá-

si célok közt a távolabbi Bükfürdő, többkomponensű igénybevétellel. 

Az osztrák minta települési koncentráltsága nagyobb, mint a magyar mintáé. A meg-

jelölt települések az utazási célok nem képviselnek domináns területeket a válasz-
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adók közt. A térségi központokra és termálturisztikai helyszínek preferáltsága magas, 

de lényegesen más arányú, mint a magyar mintáé. A területi kiterjedés hasonló vo-

lumenű, mely alól csak Bük kivétel. 

A vizsgált mintán tapasztalhatók az osztrák turizmus nagyságrendi visszaesésének 

jelei, mindkét mintán és gyakoriságban is. Sopron népszerűségben őrzi pozícióit, de 

kérdéses, hogy az osztrák beutazóturizmusban a bevásárlóturizmusra és szolgáltatási 

szektorra koncentráló idegenforgalmi fejlesztések meddig és milyen mértékben ké-

pesek a város turisztikai pozícióját megőrizni. 

 

 

4.2.5. A munkakapcsolatok jellemző vonásai 

 

A munkakapcsolatok a vasfüggöny szigorú határőrizetű időszakának kivételével a 

magyar-osztrák határ menti térség meghatározó területét alkották, melyek az EU-

bővítés és a schengeni folyamat nyomán ismét új alapokra helyeződtek. A kutatás a 

határ menti munkakapcsolatok jellegzetességeiből tár fel jelenségeket. 

 

A kérdőív a munkakapcsolatokat kiemelt területként kezelte és az alábbi összetevő-

ket vizsgálta  

 A munka előfordulása az utazási célok közt 

 A válaszadók állandó hazai és osztrák foglalkoztatásának megoszlása 

 Tárgyévi legális és illegális ideiglenes (alkalmi vagy szezonális) foglalkozta-

tásának megoszlása 

 A munkavállalás leggyakoribb motivációi 

 A munkahely megszerzésének módja 

 Az ingázás jellege 

 Az ausztriai legális és illegális foglalkoztatásának ágazati megoszlása 

 Az ausztriai foglalkoztatás szintjei 

 Az ausztriai foglalkoztatottság területi kiterjedése 

 A munkavállalás tervezett időtartama 

 Elégedettségi mutatók 

 

A válaszadók hazai és ausztriai foglalkoztatásának jellemzői 

 

A munka az összes utazási cél között magas arányban (24%) fordult elő. 

A kérdőív vizsgálta a hazai és osztrák állandó legális és illegális munkahellyel ren-

delkező válaszadókat, továbbá külön kérdéskörként kezelte a tárgyévben az ideigle-

nes (alkalmi vagy szezonális) legális és illegális foglalkoztatásban résztvevő válasz-

adókat. 

A falusi férfi válaszadók közül 43%-nak van hazai állandó munkahelye, 4% munka-

nélküli, 38% Ausztriában áll jelenleg is állandó foglalkoztatásban, 15% nyugdíjas 

válaszadó. Közülük a Magyarországon foglalkoztatottak 60%-a a 36-45 éves korosz-

tályhoz, 30%-a a 46-55 éves korosztályhoz és 20% az 56-65 éves korosztályhoz tar-

tozik. Az ausztriai foglalkoztatottak esetében arányeltolódás tapasztalható a 46-55 

éves korosztály javára, mely 62%, az 56-65 éves korosztály 37%-ot tesz ki. Az ál-
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landó ausztriai munkahellyel rendelkezők aránya a mintavételből eredően átlagon 

felül magasnak tekinthető és reálisan csak a közvetlen határzónában állhat fenn. 

 

 

48.táblázat: Hazai és osztrák állandó legális munkahelyek megoszlása a magyar min-

tán (%) 

 

 RF (%) RN (%) UF (%) UN (%) 

Hazai állandó 

munkahellyel r. 
43 33 40 69 

Osztrák legális áll. 

munkahellyel r. 
38 28 52 26 

Munkanélküli 4 0 0 0 

Nyugdíjas 15 16 4 0 

Diák 0 17 4 5 

Háztartásbeli 0 6 0 0 

Összesen(%) 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: saját szerk. 

 

A válaszok alapján a rurális és urbánus férfi válaszadók munkaerőpiaci helyzete, 

foglalkoztatottsági pozíciója jó, ami utalhat a térség viszonylag kedvező 

munkaerőpiaci státusára. Az életkori összetételben az ausztriai foglalkoztatottak idő-

sebb életkora összefüggésben állhat foglalkoztatásuk hosszabb időtartamával, mivel 

a válaszadók osztrák kapcsolatfelvétele korábbi időszakra datálható. 

 

 

49.táblázat:Tárgyévi legális és illegális alkalmi vagy szezonális ausztriai foglalkozta-

tottság a magyar mintában (%) 

 

 RF (%) RN (%) UF (%) UN (%) 

Osztrák alkalmi 

legális munka 
5 0 13 5 

Osztrák alkalmi 

illegális munka 
33 33 17 32 

Összes alkalmi f. 38 33 30 37 

Forrás: saját szerk. 

 

A tárgyévi ausztriai alkalmi és szezonális foglalkoztatottak aránya a falusi férfi vá-

laszadók körében 38%, melyből a legális foglalkoztatás csak kis arányt képvisel és az 

illegális foglalkoztatottság jellemző. az urbánus férfiak körében kisebb a szezonális 

foglalkoztatás és a legális-illegális munka aránya kiegyenlítettebb (13%-17%). A női 

válaszadók körében az illegális foglalkoztatás a jellemző. Elmondásuk szerint gyako-

ri a háztartásokban és a panziókban végzett alkalmi takarítás, időszakhoz köthető 

mezőgazdasági munka (szüret). Az illegális foglalkoztatottság időtartama mindössze 

alkalmanként 1-2 nap. Az illegális foglalkoztatásban résztvevők nagy hányada ren-

delkezett korábban már korábban illegális vagy legális munkakapcsolattal. A foglal-

koztatók zöme nagy munkabírású, szorgalmas, önállóan dolgozni tudó, kipróbált, 

megbízható embereket alkalmaz szívesen a férfi és női munkavállalók köréből.   
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 Az adatok alapján a válaszadók nagy százaléka érintett elsősorban az illegális idő-

szakos foglalkoztatásban, annak ellenére, hogy jelentős szigorítások vannak érvény-

ben a feketemunka vonatkozásában. A magyar mintában a magas az illegális foglal-

koztatottság a magyar állandó munkahellyel rendelkező válaszadóknál, a férfiak és 

nők körében egyaránt. A nyugdíjasok és diákok is alkalmilag érintettek. Az alkalmi 

munkákban a legális foglalkoztatás aránya csekély, ami adódhat a munka ágazati 

jellegéből (agrár) és a foglalkoztatás időpontjának változékonyságából, ami például 

az időjárást, mint tényezőt foglalja magában. Az időjárási körülmények eredményez-

hetik gyors dömpingmunkaerő alkalmazásának szükségességét a zöldségágazatban 

érdekelt osztrák rurális területeken vagy a idegenforgalomban keletkezhet az aktuális 

vendégszámból következő alkalmi foglalkoztatási igény, melynek legalizálása jelle-

géből következően is problémás. 

 

A foglalkozatás ágazati megoszlásában a mezőgazdaság dominál. A két minta fog-

lalkozatási jellege azonban lényegesen eltér. A falusi férfi válaszadók 52% mezőgaz-

dasági munkát végzett, 15% ipari, építőipari tevékenységet, 9% az idegenforgalom-

ban, 5% a szolgáltatásban 9% az oktatásban 5% a közlekedésben volt foglalkoztatott. 

A mezőgazdaságban magas az illegális foglalkoztatás. 

Az urbánus válaszadók foglalkoztatása jellemzően az ipar (37%-8%), az idegenfor-

galom (26%-25%) és a szolgáltatások (11%-25%) terén történik, a kereskedelemben 

arányuk alacsony.  

 

 

50.táblázat: Az Ausztriában legálisan és illegálisan foglalkozatott magyar munkaerő 

foglalkoztatásának ágazati megoszlása a tárgyévben (%) 

 

 
RF RN UF UN Összes fogl. 

fő % fő % fő % fő % fő % 

Mezőgazd. 10 52 7 64 1 5 4 34 22 36 

Ipar,építőipar 3 16 0 0 7 37 1 8 11 18 

Kereskedelem 0 0 0 0 2 11 0 0 2 3 

Idegenforgalom 2 11 1 9 5 26 3 25 11 18 

Szolgáltatás 1 5 2 18 2 11 3 25 8 14 

Oktatás 2 11 0 0 0 0 0 0 2 3 

Szociális, eü. 0 0 1 9 0 0 1 8 2 3 

Közlekedés 1 5 0 0 1 5 0 0 2 3 

Egyéb 0 0 0 0 1 5 0 0 1 2 

Összes 19 100,0 11 100,0 19 100,0 12 100,0 61 100,0 

Forrás: saját szerk. 

 

A férfiak ipari foglalkoztatása a legális munkák körébe tartozik, a másik két területen 

a korábban jelzett arányok jellemzők. Új vonás a magyar foglalkoztatás az oktatás 

területén, mely nem tekinthető jellemzőnek, de az integrációs folyamatban fontos 

jelzésértéke van, hogy viszonylag kis mintán is megjelenik. A szociális és egészség-

ügyi foglalkoztatás az idősek gondozását, betegápolását foglalja magában az adott 

mintán és az illegális foglalkoztatás jellemző erre a területre. A közlekedésben fog-

lalkoztatottak legális (GySEV) munkát végeznek. A minta arányaiban részben tükrö-
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zi azokat az arányokat, melyeket a burgenlandi foglalkoztatás szerkezeti ábrája tar-

talmazott.  

 

 

A foglalkoztatás szintje a magyar mintán  

 

A kutatás a közvetlen kérdés szintjén és a szociodemográfiai adatokkal összevetés-

ben is vizsgálta a foglakoztatás szintjét a magyar mintán. 

Az ausztriai munkavállalás jelenlegi egyik jellemző vonása az alulfoglalkoztatás. A 

magyar munkavállalók jelentős része kisebb-nagyobb mértékben túlképzett vagy 

nem szakmájában foglalkoztatott Ausztriában. 

A vizsgált mintán a magyarok foglalkoztatása eltérő szinteken történik, az összesített 

adatok mellett a csoportértékek jelentős eltéréseket jeleznek. Az urbánus férfiak ki-

vételével jelentős az alulfoglalkoztatottság, melyet a foglalkoztatottság ágazati jelle-

gének a válaszadók iskolai végzettségével való összevetése is jelzett. A végzettség-

nek megfelelő foglalkoztatás a rurális férfi mintán az alacsonyabb iskolai végzett-

séggel és az agrármunka túlsúlyával függ össze. A felülfoglalkoztatottság ritkán for-

dul elő. A rurális mintán egy magyar-osztrák vállalkozás ügyvezetője szerepel a min-

tában, aki nyugdíjas határőrként ügyvezetői tisztséget tölt be. Az urbánus nők között 

hasonlóan ügyvezetői tisztségben egy más szakterületen végzett válaszadót találunk. 

Az urbánus magyar mintában szereplő személyt pedig komolyzenei területen rend-

szeresen foglalkoztatnak alapfokú zenetanári végzettségű magyart. 

 

 

51.táblázat:A foglalkoztatás szintje a magyar mintán (%) 

 

 RF RN UF UN Összesen 

Végzettsége 

alatt 
32 55 11 67 41 

Végzettségnek 

megfelelően 
63 45 84 25 54 

Végzettsége 

felett 
5 0 5 8 5 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: saját szerk. 

 

A legális, kvalifikáltabb foglalkoztatottak esetében jellemzőbb a végzettségnek meg-

felelő foglalkoztatás (urbánus minta). Az alkalmi és szezonális foglalkoztatás leg-

gyakrabban az alulfoglalkoztatással társul.  

 

A munkahely távolsága a lakóhelytől  

 

A kutatás vizsgálta, hogy a közvetlen zóna válaszadóinak munkahelyei milyen térbeli 

megoszlást mutatnak. A válaszok alapján a vizsgált minta azt a jelenséget mutatta, 

hogy a munkahelyek viszonylag közeli térben oszlanak meg.  
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52.táblázat: A magyar minta munkahelyének távolsága a lakóhelytől (%) 

 

Távolság RF RN UF UN 
Össze-

sen 

25 km alatt 15 82 5 17 29 

26-35 km 36 28 58 75 48 

36-60 km 22 0 32 8 15 

61-100 km 27 0 5 0 8 

100 km felett 0 0 0 0 0 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: saját szerk. 

 

A minta 48%-nak ausztriai munkahelye 35 km-nél nem távolabb esik lakóhelyétől. A 

rurális nők zömének (82%)foglalkoztatása még kisebb távolsági körbe tartozik és a 

határ menti kistelepüléseken történik.  Az adatok a közeli munkahelyek nagy arányát 

mutatják, mely alapján megfogalmazható, hogy a közvetlen zóna válaszadói körében 

realizált munkakapcsolatok elsősorban olyan közeli településekhez kötődnek melyek 

a lakóhelytől számított távolsága nem haladja meg a 60 km-t. 

 

 

Ingázás 

 

A rurális férfiak 94%-a személygépkocsival közlekedik és csak 6%-a ingázik vonat-

tal. Az urbánus válaszadóknál hasonló az arány 93% a személygépkocsival, 7 % a 

vonattal közlekedők aránya. Az ingázó rurális nők zömmel személygépkocsival jár-

nak, de a nyári időszakban előfordul motorkerékpárral vagy kerékpárral közlekedés 

is. Az ingázást az egy munkahelyen dolgozók általában közösen oldják meg. A mun-

káltatók közlekedési hozzájárulást általában nem biztosítanak. Az építőiparban fog-

lalkoztatottak a bázismunkahelyig utaznak saját gépkocsival, a külső munkahelyekre 

a szállítást a munkáltató biztosítja. 

 

 

A munkahely megszerzésének módja a magyar mintán (%) 

 

A közvetlen határzóna válaszadói ausztriai munkahelyüket elsősorban az informális 

csatornák segítségével szerezték. Mindkét mintán nagy százalékban fordul elő a ro-

konok, ismerősök által létrejött foglalkoztatás. A rurális térségben a személyes isme-

retség még hangsúlyosabb. A konkurenciaharc közepette napjainkra a rurális térség-

ben kialakult az ideiglenes foglalkoztatottak köre, akik vagy az osztrák gazda szemé-

lyes megkeresése alapján vagy kint dolgozó ismerős révén jutnak munkához. A kör 

jól behatárolható, külső személy nehezen kerül be, a nem megfelelő munkát végzők 

pedig kihullanak. A kommunikáció alacsony szintje szintén elősegíti a munkaközve-

títésnek ezt az informális formáját. 

A hivatalos munkaközvetítők igénybevétele annak ellenére alacsony, hogy a munka-

ügyi együttműködések révén több munkaügyi irodában is van magyarul tudó munka-

társ illetve a magyaroknak hazai és kinti helyszíneken munkajogi tájékoztatókat ad-

nak (IGR, Eisenstadt). 
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53.táblázat: A munkahely megszerzésének módja a magyar mintán 

 

 RF RN UF UN 

Önállóan 21 0 5 8 

Rokoni 15 9 11 8 

Barát, ismerős 64 82 58 76 

Internet, újsághir-

detés 
0 0 5 0 

Magán munkaköz-

vetítő 
0 9 5 0 

Munkaügyi iroda 0 0 16 8 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: saját szerk. 

 

 

Munkavállalási motivációk a magyar foglalkoztatottak körében 

 

A kérdőív vizsgálta az osztrák munkavállalás motivációit, a válaszok nem mutattak 

jelentős eltérés a határ menti térség vonatkozásában az átlagosnak tekinthető motí-

vumokkal kapcsolatban. 

Az ausztriai munkavállalás fő motívumának mindig a nagyobb jövedelem számított. 

A hazai munkaerőhelyzet rosszabbodásával új tényezőként jelent meg a hazai mun-

kahely hiánya, de ez a válaszadókra kevésbé jellemző (2%). A magasabb jövedelem 

a válaszadók közti kisebb választottsága azzal magyarázható, hogy ez az állandó 

foglalkoztatással érhető el, ők pedig kisebb arányúak a válaszadói körben. A kedvező 

munkakörülményeket elsősorban az urbánus ipari foglalkoztatottak említették, a 

rurális válaszadók munkakörülményei a megterhelő körülmények közt végzett fizikai 

munka és nagy terhelés miatt nem tekinthetők kedvezőnek.  

 

 

54.táblázat: Az ausztriai munkavállalás motivációi az Ausztriában legálisan vagy 

illegálisan foglalkoztatottak körében (%) 

 

 RF RN UF UN 
Összes 

(%) 

Nincs hazai munka-

hely 
9 0 16 0 2 

Magasabb jövedelem 52 45 63 42 16 

Kedvezőbb munka-

körülmények 
14 27 63 42 12 

Kiegészítő jövedelem 38 55 89 58 19 

Osztrák szociális 

juttatások 
33 45 63 42 15 

Osztrák nyugdíjjogo-

sultság 
48 45 63 42 16 

Nyelvtudás megszer-

zése 
19 27 42 25 9 

Szakmai ismeretek 

bővítése 
24 27 63 25 11 

Forrás: saját szerk.
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A kiegészítő jövedelem választottsága az illegális foglalkoztatottak körében volt ma-

gas, ami jelzi, hogy még ez a kedvezőtlenebb foglalkoztatás is nagy motivációt je-

lent.  

Az osztrák szociális juttatások és nyugdíj lehetősége csak a legális foglalkoztatottak 

számára lehet reális esély. A juttatások magyarok általi igénybevétele feszültségi 

pontként jelentkezik az osztrák válaszadók körében. A nyelvtudás megszerzése, mint 

motiváció a legalacsonyabb értéket képviseli annak ellenére, hogy a nyelvi kommu-

nikációs szint alacsony értékű a mintán. A nyelvtudás tartós hiánya pedig korlátozza 

a munkahely megszerzését és megtartását is. A szakmai ismeretek bővítése a mintán 

kis százalékban fordul elő, annak ellenére, hogy az aktuális munkaerőpiaci trendek 

alapján az osztrákok mind nagyobb hangsúlyt helyeznek a hazai munkaerő foglal-

koztatására és csak a hiányszakmák szakemberei és az osztrák igényeknek megfelelő 

magasan képezett felsőfokú végzettségű munkavállalói esetén kívánják az ausztriai 

munkalehetőségeket megtartani. 

A munkahelyi elégedettség rávilágít, hogy mely feszültségpontok jelentkeznek a 

konkrét munkavégzés során. 

 

 

47.ábra: Az Ausztriában legálisan vagy illegálisan foglalkoztatott magyar válaszadók 

elégedettsége az ausztriai munkahellyel (%) 

 

 
Forrás: saját szerk. 

 

A rurális válaszadók annak ellenére mutattak összességében nagy elégedettséget, 

hogy munkájuk jellege és bérük aránylag a alacsonynak tekinthető. A legnagyobb 
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elégedettségi mutató a rurális mintán a munkabér, a munkakörülmények és a bánás-

mód tekintetében áll fenn, mely a női mintában még kiegészül a munkatársakkal való 

elégedettséggel Az urbánus mintán a munkakörülmények, munkabér, a bánásmód és 

kommunikáció elégedettségi mutatói kedvezők. A munkakapcsolatban a válaszok 

alapján problematikus területként jelentkezik a jogosultságokból való részesedés és a 

kinti szokások. 

A válaszok kevésbé tükrözik azokat a jelenségeket, ami a magyar munkavállalók 

munkabér, munkakörülmények és bánásmód tekintetében hátrányos megkülönbözte-

tését jelzik. Előfordulhat, hogy ez a foglalkoztatás nagyobb személyes jellegével és a 

hosszabb kapcsolatokkal áll összefüggésben. 

 

 

Munkavállalás tervezett időtartama a magyar mintában  

 

Lényeges kérdés annak vizsgálata, hogy ez a munkakapcsolatok tekintetében prefe-

ráltnak tekinthető válaszadói kör milyen időtartamban kapcsolódik az osztrák mun-

kaerőpiachoz. 

A vizsgálat alapján három fő időtartam kategória tekinthető jellemzőnek, mely csak 

az urbánus mintán egészül ki egy negyedik kategóriával. Az alkalmi foglalkoztatot-

tak magas aránya miatt az alkalomszerűen kategória választottsága magas (40%, 

36%, 10%, 38%). 

A falusi férfi válaszadók körében magas az alkalmi munkavállalási hajlandóságot 

mutatók száma, ami jelzi, hogy nem kívánnak vagy nincs lehetőségük tartós foglal-

koztatásban részt venni. A nyugdíjig történő foglalkoztatás választása a tartós mun-

kahellyel rendelkezők körében jellemző.  Az amíg lehet válasz az építőiparban fog-

lalkozatott válaszadókból adódott, akik nem ítélték reálisnak nyugdíjig történő fog-

lalkozatásukat.  

 

 

55.táblázat: Munkavállalás tervezett időtartama a magyar mintában (%) 

 

 RF RN UF UN 

Alkalomszerűen 42 36 10 38 

Max. 1 év 0 0 0 0 

1-2 év 0 0 0 0 

3-5 év 5 14 0 0 

6-10 év 11 50 33 31 

Amíg lehet 5 0 43 7 

Nyugdíjig 37 0 14 24 

Nem tudom 0 0 0 0 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: saját szerk. 

 

A hosszabb távú foglalkoztatottságban a 6-10 éves időtartam a jellemző, mellyel már 

kiegészítő nyugdíjjogosultság szerezhető (11%, 50%, 33%, 31%). Nagy 

választottságú a nyugdíjig kategória a rurális férfiak (37%) esetében és az urbánus 

mintán (14%, 24%). Az urbánus mintán az „amíg lehet” kategória választottsága a 
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szigorításokkal összefüggésben értelmezhető, valamint foglalkoztatottságuk ágazati 

szerkezetével. 

A válaszadók reálisan értékelik esélyeiket a kinti munkaerőpiacon és aggályokat fo-

galmaztak meg a foglalkoztatás tartósságával és lehetőségével kapcsolatban, mivel 

körükben nem fordultak elő jellemzően a kedvezményezettnek tekinthető képzettségi 

foglalkozások és szintek. 

 

 

Migrációs szándék 

 

A szélesedő kapcsolatok negatív kísérő jelensége lehet a migráció felerősödése az 

intenzívebb kapcsolatokkal érintett lakossági réteg vonatkozásában. A vizsgálat csak 

érintőlegesen 2 kérdéssel foglalkozott a migrációs hajlandósággal a válaszadók köré-

ben. A határközelség a kinti élet előnyeinek és hátrányainak alaposabb ismeretét fel-

tételezi, de a fejlettségi különbségek a foglalkoztatási előnyökkel együtt jelentős 

migrációs motivációként léphetnek fel. A határnyitással megvalósuló nagyobb mobi-

litás a migráció gátlója és segítője egyaránt lehet. 

 

 

56.táblázat: A külföldre költözés Migrációs szándéka a magyar mintában (%) 

 

% RF RN UF UN 
Összesen 

(%) 

Igen 11 44 39 37 33 

Nem 89 56 61 63 67 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ebből:      

Ausztria 100 88 56 63  

Nagy-Britannia 0 22 22 25  

Németország 0 0 22 0  

Európa más 

országa 
0 0 0 12  

 Forrás: saját szerk. 

 

A magyar mintán a migrációs szándék eltérően jelenik meg a rurális és urbánus min-

tán. A rurális férfi minta a legalacsonyabb (11%), az urbánus férfi minta a legmaga-

sabb értéket képviseli (39%), mely a fiatalabb korosztály és a kinti állandó foglalkoz-

tatásúak válaszaiban jelenik meg. A női mintákban a rurális minta nagyobb migráci-

ós hajlandóságú, mely adódhat az oktatási kapcsolatokból és a foglalkoztatásból egy-

aránt. A migráció preferált helyszíne annak ellenére Ausztria, hogy gyakorlatilag a 

mindennapos kapcsolatoknak nincs akadálya. A migrációs helyszínek között Nagy-

Britannia és kisebb arányban Németország illetve meg nem nevezett európai ország 

szerepel. A teljes mintán a migrációs szándék nem jelenik meg meghatározó arány-

ban. 

A kutatás az összevetés érdekében rákérdezett az osztrák minta migrációs hajlandó-

ságára. Az osztrák mintán a rurális férfiak migrációs hajlandósága a legmagasabb 

(33%), de nem jelentős arányú. A többi válaszadói csoportra nem jellemző a migrá-

ciós szándék (5%, 16%, 7%). A fiatal rurális férfiak jeleztek migrációs szándékot, de 
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annak irányultsága esetenként belső migráció, a fejlettebb tartományokra vonatkozik 

és csak 11% más európai országra. 

 

 

57.táblázat: Migrációs szándék az osztrák mintában (%) 

 

% RF RN UF UN Összesen 

Igen 33 5 16 7 15 

Nem 77 95 84 93 85 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Migrációból:      

Belső migr. 

(Ausztria) 
22 0 0 7  

Európa meg nem 

nevezett országa 
11 5 11 0  

Amerika 0 0 5 0  

Forrás: saját szerk. 

 

Az osztrák válaszadók lényegesen alacsonyabb migrációs szándéka adódhat a vá-

laszadók idősebb életkorából, megélhetési körülményeikkel való megelégedettség 

magas fokából vagy a lakóhelyhez való kötődés magas fokára is utalhat, hiszen Bur-

genland még mindig a legfejletlenebb tartomány, ezáltal az erős lakóhelyi kötődés 

valószínűsíthetően több komponensből tevődik össze. 

 

 

4.2.6. Az oktatás területén formálódó kapcsolatok egyes sajátosságai  

 

A kutatás során problémát jelentett olyan válaszadói kör kiválasztása, mely az okta-

tás területén fennálló kapcsolatokról is információt szolgáltat. A kutatás ezt a dilem-

mát közvetlen módon kiválasztott válaszadói célcsoport bevonásával oldotta fel. A 

kutatás előkészítő szakaszában megtörtént azoknak a magyar és osztrák intézmé-

nyeknek a feltérképezése, melyek elsősorban a magyar-osztrák közoktatási, középfo-

kú oktatási és kisebb mértékben a felsőoktatási mikrokapcsolatok tipikus helyszínei-

nek tekinthetők. A személyes adatok védelmének figyelembe vételével személyes 

megkeresés alapján történt olyan szülők és 18 éven felüli tanulók megkeresése és a 

válaszadói körbe való bevonása, akik osztrák közoktatási intézményekbe járnak, jár-

tak illetve gyermekeiket oda járatják. Információgyűjtés történt még magyar és oszt-

rák intézmények egyes pedagógusai körében a gyakorlati tapasztalatok megismerése 

érdekében. A kutatás kvalitatív jellege ezen a területen is hangsúlyos, mert a szemé-

lyes kapcsolatok is lényegesek voltak a bizonyos mértékig generalizálásra alkalmas 

válaszadói kör feltárásánál, mely nagy elemszámú kvantitatív kutatás esetén sem 

minden esetben realizálható. 

Annak érdekében, hogy az empirikus kutatás a szomszédos ország oktatási intézmé-

nyeinek igénybevételét ne csak a viszonylag szűk érintett körben vizsgálja, a célzott 

háttérbeszélgetések tartalmaztak a jövőbeni szándékra és véleményre vonatkozó kér-

déseket is, miáltal olyan válaszadók véleménye is megjelent a kutatásban, akik jelen-

leg közvetlenül nem érintettek ebben a kérdésben. 
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A kutatás abból a megfontolásból foglalkozott intenzívebben a közoktatás és a kö-

zépfokú oktatás területével, mivel a felsőoktatásban több, sikeres és kidolgozott, „be-

járatott” együttműködési forma, program, lehetőség létezik (Erasmus), melyek in-

tézményi formái és működése zömmel kidolgozott. Továbbá a kutatás intervallumá-

hoz közeli időszakban történt meg az eurégió felsőoktatási együttműködéseinek ala-

pos és részletekbe menő nemzetközi kutatása és az eredmények tanulmánykötetben 

történő publikálása (RECHNITZER J. –SMAHÓ M. 2007), mely óta jelentős változások 

nem következtek be ezen a területen. 

A közoktatás területe viszont a mikrokapcsolatok szintjén még viszonylag új, igaz 

kisebb lakossági réteget érintő terület, melyen még primer jelenségek vizsgálhatók.  

 

A kérdőíves vizsgálat az alábbi kérdésekre keres a választ: 

 Mely oktatási szint igénybevétele van jelen a realitás és a szándék szintjén a 

válaszadók körében? 

 Az oktatási kapcsolatok terén érintett települések köre 

 Az oktatási intézmény igénybevételének motivációi 

 A szomszédos országban történő iskoláztatás problémái 

 

A kutatás a helyzetképben utalt a magyar és az osztrák oktatás eltérő szerkezetére, de 

a tendenciák jelzésének szándékával az alábbi, magyar oktatási rendszernek megfele-

lő intézménytípusok szerint csoportosította az intézményeket. Alapszint: óvoda, álta-

lános iskola, középszint: szakképző iskola, gimnázium és szakközépiskola, felső-

szint: főiskola, egyetem. 

A kutatás a már bemutatott Fertőd-Frauenkirchen kooperációs modell keretében foly-

tatott középfokú tanulmányokat a szakmai képzés Ausztriai helyszínére való tekintet-

tel az osztrák intézményrendszerhez tartozónak sorolja be a felmérés során. 

 

 

Az oktatási szintek realizált igénybevétele a magyar mintán 

 

A kutatás a válaszadók már realizált és szándékolt kapcsolatait, gyermekeik kapcso-

latait is feltérképezte. A válaszadók körében a mintavételből következően magas volt 

az osztrák intézményeket igénybe vevők aránya.  

 

 

58.táblázat: Az osztrák oktatási lehetőségek közvetlen és közvetett igénybevétele a 

magyar mintán 

 RF RN UF UN Összesen 

 fő % fő % fő % fő % fő % 

Igénybe veszi 5 24 6 33 7 30 7 37 25 31 

Nem 16 76 12 77 16 70 12 63 56 69 

Összesen a válaszadókból 21 100,0 18 100,0 23 100,0 19 100,0 81 100,0 

Forrás: saját szerk. 

 

Ez az arány nem tekinthető általánosnak, de tendenciózusan magában foglalhat egy a 

közvetlen határtérségre jellemző jelenséget, ami olyan rétegek jelenlétére utal, akik 
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egyre növekvő mértékben a szomszédos ország oktatási rendszerét is igénybe kíván-

ják venni. 

A fiatal felnőtt, a középkorú és idősebb válaszadók köréből kerültek ki azok, akik 

családtagjaik iskoláztatása révén adtak igenlő választ. 

A válaszadói mintában a rurális, urbánus fiatal és a rurális középkorú kategóriában 

szerepeltek olyan személyek, akik korábban vagy a kutatás időpontjában személyes 

résztvevői voltak az ausztriai középfokú oktatásnak.  A válaszadók többi adatával 

összefüggésben vizsgálva az osztrák alapfokú, középfokú oktatásban jelenleg szemé-

lyes vagy családi szinten megjelenő urbánus és rurális válaszadók iskolai végzettsége 

minimum érettségi, felsőfokú végzettségű a rurális férfi válaszadók 40%-a, az urbá-

nus férfi válaszadók 86%-a, a rurális nők 17 %-a, az urbánus nők 43%-a. A nyelvtu-

dásuk legalább alapfokú írásbeli és szóbeliség. A gyermeküket ausztriai óvodába 

járató szülők iskolai végzettsége általában felsőfokú, míg az általános iskolai beisko-

lázásnál a szakközépiskola, gimnáziumi szint is megjelenik és a foglalkoztatottság 

ágazati összetétele kiszélesedik. Az általános iskolai szintre történő beiskolázás 

mindkét válaszadói körben megjelenik és a legnépesebbnek tekinthető. A pozitív 

választ adók foglalkoztatásában előfordul főállású állandó osztrák munkahely (28%), 

illegális osztrák munkavállalásuk alacsony (16%). Válaszaikban a nyelvtudást érté-

kelik, kapcsolatrendszereik többeleműek. 

Az adatok némi ellentmondást is jeleznek. A tapasztalat szerint az osztrák beiskolá-

zást a családon belül a nők szorgalmazzák és az iskolai kapcsolatot is zömmel ők 

tartják, ennek ellenére a rurális női minta értéke a legalacsonyabb. 

 

A háttérbeszélgetések során több magyar válaszadó hangsúlyozta, hogy fontosnak 

tartja ezt a lehetőséget, de az is elhangzott, hogy saját maguk vonatkozásában nyelv-

tudásuk szintjének emelésére nem szándékoznak képzésben részt venni. 

 

 

59.táblázat: Az osztrák oktatási szintek realizált igénybevétele a magyar mintán (fő) 

 

Oktatási 

szint/ 

Válaszadó 

Óvoda Ált. iskola 

Gimnázium, 

szakközépis-

kola 

Főiskola, 

egyetem 
Összesen 

RF 0 3 2 0 5 

RN 0 3 3 0 6 

UF 3 3 1 0 7 

UN 2 3 2 0 7 

Összesen 5 12 8 0 25 

Forrás: saját szerk. 

 

A kérdés alapján nemcsak a válaszadói körben szereplő közvetlen résztvevők száma 

jelent meg az adatokban, hanem a válaszadó családjához tartozó gyermekek, diákok 

is. 
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A beiskolázás helyszínei:  

 

Az óvodai szint, meglepő módon nem tartalmazott eisenstadti választást. Két eset-

ben, Schattendorf, Siegendorf a válaszadók családtagjainak munkahelye is ez a tele-

pülés. Klingenbachba családi munkakapcsolat nélkül járnak a gyerekek.  

 

 

60.táblázat :Az igénybevett osztrák oktatási intézmények települési megoszlása 

 

Intézmény/Helyszín Óvoda Ált. iskola 
Középisko-

la 
Összesen 

Klingenbach 3 2 0 5 

Schattendorf 1 0 0 1 

Siegendorf 1 0 0 1 

Eisenstadt 0 4 2 6 

Pamhagen 0 4 0 4 

Frauenkirchen 0 0 4 4 

Neusiedl am See 0 0 1 1 

Bécs 0 2 1 3 

Összesen 5 12 8 25 

Forrás: saját szerk. 

 

Érdekesség, hogy a klingenbachi óvoda horvát-német tannyelvű, de a határ közelsége 

miatt a szülőknek nem számított hátrányos tényezőnek. A válaszok alapján a hely-

szín megválasztásában lényeges szempont a határhoz való közelség, melyet az óvo-

dák fogadókészsége módosíthat. 

Az általános iskolai szint esetében 2 főnél az ausztriai munkahely (Klingenbach) 

indokolta az intézményválasztást. A többi urbánus válaszadó a jó közlekedési kap-

csolattal rendelkező városi iskolákat részesítette előnyben, a rurális válaszadók a jó 

közlekedési lehetőséggel elérhető legközelibb települést választották. 

 

A kérdőív rákérdezett a válaszadók hajlandóságára az osztrák oktatás igénybevételé-

vel kapcsolatban. 

 

 

61.táblázat: Oktatási szintek igénybevételének szándéka a magyar mintán (fő) 

 

 Óvoda Ált. iskola 

Gimnázium, 

szakközép-

iskola 

Főiskola, 

egyetem 
Összesen 

RF 0 5 5 0 10 

RN 0 4 5 2 11 

UF 0 1 3 0 4 

UN 0 4 7 2 13 

Összesen 0 14 20 4 38 

Forrás: saját szerk. 

 

Ez a kérdés azokra vonatkozott, akiknek nincs aktív oktatási kapcsolatuk. A szándé-

kok viszonylag magas értékeket jeleznek, különösen a középiskola vonatkozásában. 
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Feltételezhető, hogy a válaszadók hasznosnak tartják az osztrák iskolák igénybevé-

telét. 

A vélemények során az urbánus férfiak hangsúlyozottabban foglaltak állást a gyere-

kek hazai iskoláztatásnak előnyei mellett, az anyanyelv megtanulását helyezve elő-

térbe az alapfokon. A női válaszadók eltérő véleményeket fogalmaztak meg. A meg-

felelő nyelvtudás megszerzése érdekében a korábbi életkori szakaszokra helyezték a 

hangsúlyt a külföldi iskoláztatásban. 

A fenti válaszadók kiemelték az osztrák beiskolázás nagyobb anyagi terheit, a bejá-

rás problémáit, a magyar és osztrák környezettel való kapcsolatok alakulásának kér-

déskörét.  

 A két táblázat adatai egyben azt is jelzik, hogy az egyes válaszadói csoportok mely 

életkori szakaszokat favorizálják az osztrák oktatás megkezdéséhez. 

A kérdőívben a fenti táblázathoz kapcsolódóan is megjelöltek a válaszadók települé-

seket, ez azonban mivel nem a tényleges választáson alapul, nem tekinthető reális 

ténynek. A szándékok alapján a rurális válaszadók általános iskola szinten favorizált 

települése Pamhagen, középiskolai szinten pedig Frauenkirchen és Neusiedl am See. 

Az urbánus válaszadók általános és középiskolai szinten egyaránt Eisenstadtra he-

lyezték a hangsúlyt. 

 

 

4.2.7. A határmentiség megítélése 

 

A többfaktorú kapcsolatrendszerek vizsgálata mellett érdekes problémakör, hogy 

összességében miként ítélik meg a határmentiség előnyeit és hátrányait. 

A kérdőív 12 tényezőt sorolt fel zárt kérdés formájában, mely tartalmazott gazdasági, 

munkaerőpiaci, oktatási, turisztikai, kulturális, nyelvi vonatkozásokat, hatáskörileg 

pedig általános és egyéni érdekeltségi körbe tartozókat. 

 

 

62.táblázat: A határmentiség előnyeinek megítélése a magyar válaszadók körében 

 
 

 
RF RN UF UN Összes fogl. 

fő % fő % fő % fő % fő 

Munkalehetőség 20 95 9 50 16 70 11 58 56 

Nyelvtanulás 17 81 14 78 18 78 16 84 65 

Oktatás 8 38 9 50 16 70 15 79 48 

Bevásárlási lehetőség 19 90 13 72 16 70 16 84 64 

Kedvező árak 7 33 8 44 5 22 9 47 29 

Baráti, ismerősi kapcsolatok 8 29 12 67 14 61 16 84 50 

Kulturális lehetőségek 6 29 11 61 8 38 12 63 37 

Turisztikai lehetőségek 18 86 11 61 19 83 16 84 64 

Jobb életminőség 21 100 18 100 20 87 18 95 77 

Üzleti lehetőségek 7 14 3 17 8 35 4 21 22 

A település fejlődése 16 76 14 78 15 65 14 74 59 

A turizmus gazdasági előnyei 21 100 18 100 20 87 17 89 76 

összesen 168 140 175 164 647 

/fő 8,00 7,77 7,6 8,6 7,98 

Forrás: Kérdőíves felmérés (saját szerk.)
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Az urbánus és rurális válaszadók választásai között ismét jelentős különbségek vol-

tak tapasztalhatók a legnagyobb előnyök megítélésétől a legkevésbé előnyös ténye-

zőkig. 

A rurális válaszadók megítélése alapján a határmentiség legelőnyösebb tényezője-

ként nevezhető meg a jobb életminőség (100%) és a turizmus gazdasági jelentősége 

(100%) mellett a külföldi munkalehetőség (95%). Az urbánus válaszadók is lénye-

gesnek tartják a jobb életminőséget (95%), de a munkalehetőséget (84%) és a bevá-

sárlási lehetőséget (83%) sorolják a további helyekre. A rurális válaszadók választá-

sának egyik tényezője lehet, hogy a határ menti községekben, köztük Fertőd környé-

kén még hatványozottabban, közvetlenebbül megmutatkozott a határnyitás térségi 

fejlődésre gyakorolt hatása, melyeket a rurális lakosok a turizmus és a munka világá-

ban tudtak személyes szintjükön érvényesíteni. Az urbánus válaszadók esetén a még 

fontosnak tartott tényezők között kisebb a nagyságrendi különbség. 

Előnynek érzik a nyelvtanulás lehetőségét (83%), a baráti, ismerősi kapcsolatok ki-

alakítási lehetőségét (81%), a turisztikai (78%) és oktatási lehetőségeket (77%). A 

választásokban a személyes érdekeltségi szint intenzívebben jelenik meg, mint a 

rurális válaszadók körében.  

 

 

63.táblázat: A határmentiség hátrányainak megítélése a magyar válaszadók körében 

 

 
RF RN UF UN Összes fogl. 

fő % fő % fő % fő % fő 

Magas árak 19 90 17 94 17 74 14 74 67 

Drága szolg. 19 90 18 100 23 100 16 84 76 

Földek külf. 15 71 15 83 17 74 11 58 58 

Bűnözés 14 67 16 89 12 52 16 84 58 

Közbiztonság 18 86 17 95 16 70 18 95 69 

Nagy forg. 13 62 14 78 20 87 19 100 66 

Szemétimport 10 48 12 67 8 35 6 32 36 

Magyar migr. 11 52 9 50 11 48 10 53 41 

Szakemberhiány 18 86 16 88 14 61 17 89 56 

Növekvő tur. Hatásai 7 33 14 78 9 39 15 79 45 

Külf. tur. viselk. 9 43 6 33 17 74 14 74 46 

Magyarok hátr. helyzete 9 43 4 22 8 35 6 32 27 

összesen 162 153 172 162 645 

/fő 7,71 8,5 7,47 8,52 7,96 

Forrás: Kérdőíves felmérés (saját szerk.) 

 

Előnynek érzik a nyelvtanulás lehetőségét (83%), a baráti, ismerősi kapcsolatok ki-

alakítási lehetőségét (81%), a turisztikai (78%) és oktatási lehetőségeket (77%). A 

választásokban a személyes érdekeltségi szint intenzívebben jelenik meg, mint a 

rurális válaszadók körében.  

A rurális válaszadók közel azonos százalékban jelölik meg még a nyelvtanulás lehe-

tőségét (81%), de a bevásárlás már kisebb arányban szerepel (72%), viszont megje-

lenik előnyként a településfejlődésre kifejtett hatás (71%), mint objektívebb tényező. 

Alacsonyabb értékeken jelenik meg a turizmus (61%) és az oktatás (50%) 
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64.táblázat: A határmentiség előnyeinek megítélése az osztrák válaszadók körében 

 

 
RF RN UF UN Összes fogl. 

fő % fő % fő % fő % fő 

Kedvező árak 12 67 11 55 8 42 12 80 43 

Olcsó szolgáltatások 16 89 17 85 17 86 14 93 64 

Bevásárlási lehetőség 10 56 12 60 13 68 11 73 46 

Nyelvtanulási lehetőség 6 33 9 45 3 16 0 0 18 

Baráti, ismerősi kapcsolatok 8 44 10 50 13 68 6 40 37 

Kulturális lehetőségek 7 39 9 45 12 63 11 73 39 

Turisztikai lehetőségek 11 61 9 45 12 63 11 73 43 

Olcsó munkaerő 8 44 1 5 0 0 11 73 20 

Üzleti lehetőségek 7 39 2 10 2 11 4 27 15 

A település fejlődése 18 100 12 60 18 95 15 100 63 

A turizmus gazdasági előnyei 18 100 5 25 18 95 15 100 56 

összesen 121 100 109 96 426 

/fő 6,7 5,0 5,7 6,4 5,9 

Forrás: Kérdőíves felmérés (saját szerk.) 

 

 

 

65. táblázat: A határmentiség hátrányainak megítélése az osztrák válaszadók körében 

 

 
RF RN UF UN 

Összes 

fogl. 

fő % fő % fő % fő % fő 

Nagyobb forgalom 8 44 17 85 18 95 14 93 57 

Bűnözés növekedése 17 94 17 85 13 68 13 98 60 

Közbiztonság romlása (embercsem-

pészet) 
9 50 18 90 17 89 15 100 59 

Szemétexport jelenségei (lomizók) 12 67 17 85 8 42 10 67 47 

Magyarok az osztrák munkaerőpia-

con 
10 56 13 65 13 65 15 100 51 

Fekete foglalkoztatás 2 11 10 50 9 47 7 47 28 

Magyarok részesedése az osztrák 

szociális és eü. ellátásokból 
17 94 17 85 13 68 15 100 62 

Magyarok, idegenek  

kulturálatlansága 
4 22 11 55 10 53 11 73 36 

összesen 79 120 101 100 400 

/fő      

Forrás: saját szerk. 
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5. EREDMÉNYEK 

 

A kutatás eredményei három fő témát érintenek: 

A kutatás egyik célja az volt, hogy az elmúlt időkre visszatekintve, valamint a jelen-

leg zajló folyamatokat vizsgálva felvázolja Sopron térségi központ szerepének alaku-

lását.  

További célként fogalmazódott meg, hogy a folyamatok analízise során a kutató egy 

új elemző ábrát és módszert mutasson be, vizsgálva annak használhatóságát, ered-

ményességét.  

Az empirikus felmérés célja volt, hogy betekintést adjon a határmentiséget megélő 

emberek változó mikroszintű határ térségi kapcsolatainak alakulásába, ezáltal az in-

tegrált határrégió formálódásának adott időszakban zajló jelenségeit felvázolja. 

A dolgozat a határátkelőhelyek közvetlen környezetében lévő kiválasztott urbánus és 

rurális településeken vizsgálta a határ menti kapcsolatok változásait. Kutatta, hogy 

fokozott migrációs potenciál mutatható-e ki a közvetlen zónában. Áttekintette, hogy 

mely területen mutatható ki a határ menti kapcsolatok horizontális és vertikális kibő-

vülése és az urbánus és rurális térségek vonatkozásában. 

 

A három téma az eredmények összefoglalása során összefüggéseiben tárul fel és a 

vizsgált határ menti térségben új jelenségek megismerését segíti. A kapott eredmé-

nyek további kutatások számára új kérdéseket vetnek fel és új kutatási területeket 

körvonalaznak. 

 

 

5.1. A határ funkció- és szerepváltozásainak hatása Sopron központi térségi sze-

repére 

 

A kutatás első feladatként arra kereste a választ, hogy miként változott Sopron térsé-

gi központi státusa a határok szerep- és funkcióváltozásainak folyamatában. A válto-

zások háttérinformációját a történeti áttekintés adta meg. A kutatás szemléleti rend-

szerét a fejlődési tényezők természeti, gazdasági infrastrukturális és társadalmi szfé-

rák szerint vizsgált, de összefüggéseiben létező területei jelentették (TÓTH J. 1981). 

Sopron térségi szerepének változásainak összefoglalásához és az eredmények bemu-

tatáshoz a kutatás a 2.2. fejezetben leírt módszert és ábrát is felhasználta. 

 

 

A kiindulási hipotézis tartalmazta: 

 

A Sopron és Eisenstadt térsége, vonzáskörzete valaha összetartozott és most ismét 

számtalan szállal tud összekapcsolódni és akár együtt is fejlődni. 

A korábban földrajzi, történelmi és kulturális egységet alkotó táj, napjainkban több-

szintű kapcsolataival, két központtal éled újra 

 

A történeti áttekintés és a térségi kapcsolatrendszerek egyes elemeinek elemzése 

Sopron települési funkcióinak, térségi szerepének változásai és határ menti fekvése 

közt szoros összefüggést tárt fel. 
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A változások az egyes időszakokban eltérő mértékben érintették Sopron gazdasági 

infrastrukturális és társadalmi szféráját, amik természetükből adódóan önmagukban 

is differenciált és strukturált, eltérő fejlettségű ágazatokat tartalmazó rendszerek. 

Ezek hatás-kölcsönhatás rendszere a természeti szférába ágyazottan történik (TÓTH J. 

1981). 

Sopron fejlődéstörténetében a határok szerep- és funkcióérvényesülése aspektusából 

speciális tartalmat kapott, mivel az egységes táj határok általi elszakítottsága indukál-

ta a határ két oldalán a települések eltérő fejlődési irányait és azok színvonalát. 

A kutatás Sopron vonzáskörzeti szerepváltozásával kapcsolatos eredményeket a 

vizsgált időbeli intervallumban négy részfázis ábrával mutatja be, mely Tóth J. 

(1996) alapján került kidolgozásra. Az ábrák fő elemei: Sopron és Eisenstadt, mint 

térségi központok hierarchikus nagyságrendi pozíciója, a határ menti kapcsolatrend-

szeri dominanciák négy területen történő megjelenítése (természeti, gazdasági, infra-

strukturális, társadalmi szféra, mikro- és mezoszintű vonzáskörzeti kapcsolatok irá-

nyultsága és intenzitása. 

 

 

5.1.1. Sopron, a virágzó térségi központ a honfoglalástól Trianonig 

 

 

48.ábra: A kapcsolatrendszerek irányultsága, intenzitása és térségi központ pozíciók 

az egységes táj időszakában 

 

 
Forrás: saját szerk. 
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A földrajzi környezet térségi fő hatótényezői: 

 

 a változatos adottságú természeti tájegység, mint természeti régió, 

  a letelepedést, gazdasági fejlődést és térszerkezeti kapcsolatok kialakulását 

és fejlődését elősegítő kedvező klimatikus, talaj- és domborzati viszonyok, 

  a természetes növény- és állatvilág, 

 a Fertő tó természeti, gazdasági, térkapcsolati jelentősége, már a tájhasználat 

kezdetétől térszervező hatást fejtettek ki a térségben. 

 

A kutatási területen tágabb európai térben elfoglalt helye (Borostyánkő út, észak-dél, 

kelet-nyugat térszerkezeti irányok), az eltérő nyelvi, kulturális, gazdasági jellemzők-

kel rendelkező területek közti „kapu-szerep” intenzív településszervező hatása nyo-

mán Sopron számára megteremtődött a csomóponti központ szerep betöltésének le-

hetősége. 

A települési funkciók és tevékenységek egyre magasabb szinten megvalósuló kiszé-

lesedése Sopron számára a térségi települési hierarchiában stabil, erős pozíciót te-

remtett. A gazdasági, infrastrukturális és társadalmi szféra urbanizációs folyamata 

nyomán formálódó Sopron virágzó egypólusú térségi központként funkcionált, né-

pesség vonzó és tömörítő funkciója erősödött, a terület népességkoncentrációjának fő 

szereplőjévé vált. A rurális településekkel összevetésben lényegesen magasabb szín-

vonalon megvalósuló lakó- és munkahely funkciót töltött be, mely foglalkoztatási 

átrétegeződést, életmód-, igényszint- és struktúraváltást tett lehetővé az urbánus tele-

pülés lakossága számára. Az urbanizáció térségre kifejtett hatása következtében a 

térség apró- és kisfalvaiban is fejlettségi differenciálódás következett be, melyben a 

természeti tényezők, mint pl. a kedvező földrajzi fekvés meghatározó szerepet töltöt-

tek be.  

A térség többi városiasodó települése közül Eisenstadt és Rust elsősorban a termé-

szeti szféra komponenseinek eltérő szintje következtében a települési hierarchia-

szintben sokkal alacsonyabb pozíciója alakult ki. 

A kedvező természeti körülmények által meghatározott tradicionális útvonalak sok-

rétű térszerkezeti kapcsolatok kiépülését és működését tették lehetővé makro-, mezo- 

és mikroszinten, mely a technikai fejlődés nyomán a kapcsolatok még intenzívebb 

horizontális és vertikális lehetősége teremtődött meg. A térség nyelvi, kulturális sok-

színűsége a nyitottság, modernség iránti fogékonyság érvényesülését segítette elő. 

Az egységes táj időszakában Sopront és Eisenstadtot (Kismartont) nem választották 

el határok. A jelenlegi határtérségben a városok közti és vonzáskörzeti kapcsolat-

rendszerek korlátozás nélkül funkcionálhattak. Az államközi kapcsolatokban meny-

nyiségi és minőségi összetevői tekintetében viszonylagos kiegyenlítettség és egyen-

súly valósult meg. A térség természeti szférájában a tájhasználat hasonló összetevők-

kel, korlátozás nélkül zajlott. A gazdasági szférában Sopron vezető szerepe minden 

ágazati szinten meghatározó volt. Az infrastrukturális kapcsolatok, együttműködések 

a térségben mind magasabb szinten fejlődtek. A táji jellegnek és térségi igényeknek 

megfelelően szerveződtek és realizálódtak. A társadalmi szféra szintjén is alapvető 

volt Sopron vezető pozicioja, mely közigazgatási, oktatási kulturális intézményrend-

szere révén központi szerepkört kapott. 

Az időszak jellemzői közé tartozik, hogy mind a négy szféra viszonylatában a kap-

csolatrendszerek időbeli és térbeli korlátozás nélküliek, kétirányúak. Azonban eltérő 
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intenzitással, de Sopron vezető funkciói érvényesültek. A fejlődés domináns tényezői 

a város számára az urbanizálódás, a gazdasági és társadalmi élet fejlődését segítették 

elő, melynek nyomán Sopron virágzó térségi központtá vált. 

 

 

5.1.2. Sopron, a határváros (1922-1945) 

 

Az I. világháború után kialakított határok városi vonzáskörzeteket szüntettek meg, 

térszerkezeti kapcsolatokat vágtak ketté. A változások a földrajzi környezet fő ható-

tényezőit kevésbé érintették, mint más területeket, a tájhasználatban nem keletkezett 

olyan mérvű eltérés, mint a későbbi időszakokban. A központi földrajzi fekvés elő-

nye viszont a határ létrejötte miatt lecsökkent. Sopron, a térség korábban legfejlet-

tebb városa vonzáskörzetének nagy részét elvesztette, ami a gazdasági, infrastruktu-

rális és társadalmi szféra viszonylatában is változásokat eredményezett. A város és a 

térség rákényszerült, hogy a Trianon előtti nyugati vonzáskörzet és a monarchia piaci 

igényeinek és volumenének megfelelő gazdasági szerkezetét egy szűkebb térség pia-

cának méretéhez igazítsa és meglévő gazdasági potenciáljának kihasználása érdeké-

ben a keleti irányú hazai belső piac felé nagyobb mértékben nyisson. 

 

 

49.ábra: A kapcsolatrendszerek irányultságának, intenzitásának és Sopron térségi 

központ pozícióinak változásai Trianontól a Vasfüggöny kialakulásáig 

 

 
Forrás: saját szerk.
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A gazdaság struktúraváltozása új domináns iparágak előretörését (textilipar, gépipar, 

faipar, feldolgozóipar) eredményezte, melyek egyes elemei egészen a rendszerváltást 

követő időszakig a város gazdasági életének meghatározó tényezői lettek. 

A nyugati irányú kapcsolatok korlátozása a határ funkció- és szerepváltozását figye-

lembe véve gazdaság területén a vámrendelkezésekkel összefüggésben nagyobb mér-

tékben érvényesült, mint a többi szféra viszonylatában. Sopron speciális helyzete 

viszont Trianon után is fennállt. A megkötött egyezmények a területveszteségek elle-

nére szabályozottan tették lehetővé egyes gazdasági és infrastrukturális területeken 

(Brennbergbánya bányászat, közös vízbázisok használata, kishatármenti forgalom, 

gazdasági vámmentes tranzitútvonalak) a különleges jogi feltételek által szabályozott 

együttműködést. Sopron gazdasági indukciós szerepe megmaradt ugyan, de térségi 

hatásköre leszűkült. A gazdasági szféra határ menti kapcsolataiban az egyezmények 

ellenére intenzitáscsökkenés és a térszerkezeti kapcsolatok irányának és volumené-

nek átrendeződése következett be. A változások kihatottak Sopron munkaerőpiacára 

is. A foglalkoztatás csökkent és ezen a területen is az ábrának megfelelően a nyugati 

orientáció mértéke mérséklődött. A térség települési hierachiájából adódóan Sopron 

foglalkoztatottságára minden időszakban jellemző volt az ingázók magas aránya, 

mely Trianon után a vonzáskörzet magyar oldalára korlátozódott. A Fertő parti tele-

püléseken a nyugati piac csökkenésével a mezőgazdasági termények iránti kereslet 

megcsappant. Átrendeződés volt tapasztalható a mezőgazdasági munkák felől a vá-

rosi iparba. A települések lakó- és munkahely funkciójának térbeli szétválása meg-

kezdődött (TÓTH J. 1981), ami a települési hierarchiában alacsonyabb szintet ered-

ményezett számukra. 

Az infrastrukturális és társadalmi szféra tekintetében jelentős változás volt a nagyobb 

vonzáskörzetnek megfelelő urbanizációs, közigazgatási funkciók nagyságrendjének 

lecsökkenése, mely az intézmények átalakítását tette szükségessé. A társadalmi életre 

kedvezőtlenül hatott az időszakban az I. és II. világháború, majd a kitelepítések miatt 

elszenvedett népességcsökkenés és a kedvezőtlen demográfiai folyamatok.  

Az idegenforgalom infrastrukturális feltételeinek fejlődésével viszont megkezdődött 

Sopron települési funkcióinak kibővülése a rekreációs funkciókkal (BELUSZKY 2006) 

A korábban területileg korlátozás nélküli térszerkezeti kapcsolatokhoz képest a határ 

a határátkelők és a kishatármenti forgalom révén a kapcsolatok egy részének admi-

nisztratív és térbeli korlátozását jelentette ugyan (filter-határ), de ennek mértéke 

makro-, mezo- és mikroszinten nem jelentett olyan gátat (barrier), mint a későbbi 

időszakokban. Az államközi kapcsolatok közt ebben az időben nem állt fent lényeges 

korlátozás.  

A határ az új tartomány Burgenland számára új térségi központok kialakítását és a 

térszerkezeti kapcsolatok nyugati orientációjának kialakítását tette szükségessé. Ez 

nagy gondot okozott az osztrák kormányra, mert a térségben nem volt olyan központi 

funkciókat ellátó település, ami erre a feladatra alkalmas lett volna. Majd végül Ei-

senstadtra került a választás. Az új tartomány központjának térségi szerepe hosszabb 

időszak alatt formálódott, hiszen demográfiai, gazdasági, infrastrukturális és társa-

dalmi szférát érintő szerepét a térségi központnak megfelelő szintre kellett fejleszte-

nie. 

Noha a politikában, a gazdaságban a lejátszódó változások Sopron korábbi státusát és 

közigazgatási pozícióját meghatározó mértékben csökkentették, a kutatási térség ma-

gyar oldalának fejlettsége ebben az időszakban meghaladta az osztrák területét. Vi-
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rágzó kulturális, tudományos és művészeti életével Sopron a térség, de még az or-

szág egyik szellemi fellegvárának tekinthető 

A határ mente interperszonális kapcsolatai a kultúra, a művelődés, az oktatás és még 

az élet sok más területén viszonylag kis mértékű adminisztrációs korlátozás mellett 

továbbra is nyitottak és aktívak maradtak. 

Sopron, határváros státusa korlátozottabb, de még működő kapcsolódást jelentett 

Nyugat-Európa felé, tekintve, hogy a szomszédos országok politikai-társadalmi rend-

szere nem különült el olyan mértékben, mint a vasfüggöny időszakában. 

 

 

5.1.3. A vasfüggöny hatása a hidegháború időszakában és az azt követő enyhülés 

kora (1945-1989) 
 

A II. világháborút követően a térség a két nagy politikai-ideológiai-gazdasági világ-

rendszer választóvonalán helyezkedett el. A két ország eltérő fejlődési iránya ismét 

új átrendeződést és még markánsabb elkülönülést eredményeztek. 

A churchilli jóslatnak megfelelően a két világrendszert elkülönítő határvonal a szigo-

rú határőrizet megvalósulásával vasfüggönyként gátolta a makro-, mezo- és 

mikroszintű kapcsolatok fejlődését. A választóvonal két kialakulófélben lévő, telje-

sen eltérő világrendszer közé ékelődött. 

A szigorú határőrizeti rendszer kiépülésével a határ barrier funkciójának legmaga-

sabb fokát érte el, a határ „felnőtt korba lépett”.  

A magyar-osztrák határátkelőhelyek zömének 1948-49-től megvalósuló lezárása, a 

fizikai fenyegetettséget jelentő fegyveres határőrizet megszigorítása, a műszaki zár 

kiépítése, a kishatárforgalom megszüntetése, majd az államközi tárgyalások minimá-

lisra csökkentése egyaránt része volt annak a folyamatnak, mely a Sopron-Eisenstadt 

határtérségét „holt határrá” tette. Az egyetlen rés a vasfüggönyön a Győr-Sopron-

Ebenfurti Vasút tevékenysége volt, mely minden időszakban folyamatos napi for-

galmat bonyolított le. A kapcsolatok térségi fizikai lehetősége a soproni határátkelőre 

szűkült, de a nyugati irányú formális és informális kapcsolatokat a határ teljes mér-

tékben frontier és barrier jelleggel gátolta. 

A „holt határ” a gazdasági kapcsolatok minimálisra csökkentésével és a két állam 

lakossága közti személyforgalom és turistaforgalom szinte teljes megszűnésével járt. 

A Trianontól érvényben lévő kishatárforgalomra, gazdasági és határkapcsolatokra, 

infrastrukturális együttműködési lehetőségekre vonatkozó egyezmények egy része 

jogilag 1954-ig érvényes volt. Az elhidegedés következménye képen ezeket magyar 

részről egyoldalúan felmondták. Az együttműködések korlátozása az államközi kap-

csolatokra is kiterjedt. A természeti, infrastrukturális és társadalmi szféra viszonyla-

tában megszűntek vagy minimális mértékűre szűkültek a korábbi kapcsolatok. A 

mikroszintű interperszonális kapcsolatokban a kialakított ellenségképnek megfelelő-

en a határ további filterfunkciót töltött be, a különböző szintű információk szűrése 

magas fokon valósult meg. 

A gazdasági szféra határ menti és államközi kapcsolatrendszere mindkét oldalon 

meggyengült.  

A határmentiség perifériális jellegének érvényesülése ebben az időszakban jellemez-

te leginkább a magyar és osztrák térséget.  
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50.ábra: A kapcsolatrendszerek irányultságának, intenzitásának és Sopron térségi 

központ pozícióinak változásai lezárt vasfüggöny időszakában 

 

 
Saját szerk. 

 

A magyar térség térszerkezeti kapcsolatainak realizálható irányává a keleti irányult-

ság, az ország többi területével való szorosabb kapcsolata lépett. A vasfüggöny a 

térség kelet-nyugat közti összekötő zóna szerepét teljes mértékig korlátozta. A vas-

függöny fennállása alatt többször váltották egymást hermetikus zártságra törekvő 

időszakok, melyek a kutatási terület egyes településeinek fizikai izolációjával jártak. 

Sopron és vonzáskörzetének, mint a határsáv szűkebb és tágabb övezetébe tartozó 

területnek fejlesztési forrásait leszűkítette, hogy a kontaktzóna szerep az állambiz-

tonsági, határőrizeti szempontoknak alárendelődött. A fennálló határok sérthetetlen-

sége és állandósága hosszú időn át megváltoztathatatlannak tűnt.. 

 

Eisenstadt szerepe mérsékelten erősödött, fejlődött, de regionális szinten még gyenge 

maradt. A térszerkezeti kapcsolatok orientációja Bécs, vagy a többi tartományok, 

illetve Nyugat-Európa felé volt lehetséges. A térség továbbra is mezőgazdasági do-

minanciájú maradt. A lassacskán meginduló osztrák idegenforgalmi fejlesztések lé-

nyeges tényezőjévé vált a Fertő tó és a Fertő táj „magyar puszta” stílusra formált 

látványosságai, de félelmet keltett a szocialista blokk közelsége is..  

Burgenland tartomány és benne a határ menti térség fejlettségben jelentősen elmaradt 

a többi tartománytól. A vasfüggöny ellenére, tendenciáit tekintve, az időszakban vi-

szont a magyar mikrotérség még mindig országon belül a legfejlettebb területek közé 

tartozott, de ennek kereteit a szocialista központosított irányítási rendszer beszabá-

lyozta.  

 



148 

Az enyhülés időszakában a gazdasági, kereskedelmi, közlekedési, turisztikai határ-

forgalom újraéledése az Eisenstadt-Sopron térség fejlődése számára új lendületet 

adott.  

Az 1964-től datálható tartós enyhülés a „békés egymás mellett élés” időszaka az ál-

lamközi kapcsolatok normalizálódását is eredményezte. Ezen időszak alatt megkötött 

mintegy 40 bilaterális egyezmény a határátkelési lehetőségek, határforgalom, gazda-

sági, kulturális, oktatásügyi, közlekedési, szociális infrastrukturális együttműködés 

jogi, formális kereteit megteremtve szervezte újjá makro- és mezoszinten a hivatalos 

kapcsolatokat. A be- és kiutazó határforgalom bővülését lehetővé tevő előírások ha-

tása nyomán a gazdasági kapcsolatok mellett lehetővé vált a nyugati határzónában a 

nagyobb osztrák és más nyugat-európai beutazó és tranzit turistaforgalom, mely ki-

emelt helyszíne Hegyeshalom mellett Sopron volt.  

 

 

51.ábra : A kapcsolatrendszerek alakulása az enyhülés időszakában 

 

 
Forrás: saját szerk. 

 

A határ frontier és barrier funkcióinak gyengülése a határőrizetben kevésbé nyilvá-

nult meg, a kapcsolatrendszerekben viszont nyomon követhető volt. A személy- és 

teherforgalom, a kulturális, a formális és informális társadalmi kapcsolatok fejlődé-

sében különösen a hetvenes, nyolcvanas évektől ugrásszerű növekedés következett 

be, ami Sopron szerepét térségi és országos szinten is felértékelte. Az elsősorban 

Sopronban és kisebb mértékben vonzáskörzetében megvalósuló fejlesztések a város 

munkahely és lakóhely funkciójának erősödését, további urbanizálódást és a városba 

és vonzáskörzetébe irányuló migrációt eredményeztek. Sopron vonzó befektetési 
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környezet és ismét a nyugati kapu lett. Nyugat-kelet közti összekötő szerepe a kül-

földi befektetők megjelenésével még hangsúlyosabbá vált. A város és vonzáskörze-

tének nagyvállalatai pedig térségi és országos szinten is tekintélyes pozíciókat értek 

el. 

A város térszerkezet kapcsolatai Nyugat-Európa irányába ismét aktivizálódtak. 

Mindkét térség számára az erősödő bevásárlóturizmus igen intenzív gazdasági hatá-

sokkal járt. Sopron gazdasága mind minőségi, mind mennyiségi téren új fejlődési 

pályára lépett, melyben mind nagyobb arányt foglalt el a bevásárló- és tranzitturiz-

musra épülő kereskedelmi hálózat és szolgáltatási szektor. 

Sopron csomóponti pozíciója a kelet-nyugat közti kapcsolatokban betöltött szerepe 

révén a hazai vonzáskörzetben erősebben, de új vonásként határon átnyúló viszony-

latban is erősödött a korábbi időszakoz képest. A kibővülő kapcsolatrendszerek erő-

teljesebben érintették, mint Eisenstadtot, melynek fejlődése viszont lassúbb, de stabi-

labb volt 

 

 

5.1.4. Sopron a rendszerváltás után – Fejlődés vagy leszakadás? (1989-) 

 

A határmenti kapcsolatok alakulása a rendszerváltás után több fázisra tagolható. 

Rechnitzer J. felosztásában az 1989-től 2004-igterjedő időszakot a fejlődő kapcsolat-

rendszerek időszaka megnevezéssel definiálja, melyet az EU-csatlakozás időszaka, 

mint az integrálódó határtérség fejlődésének időszaka követ (RECHNITZER J. 2007). 

Új időszakot jelentkezett a 2008-as schengeni csatlakozással, a kapcsolatok új di-

menziójának lehetőségével. 

A makrokapcsolatok rendszere a bilaterális kapcsolatok mellett intenzív nemzetközi 

kapcsolatokkal bővül. 

A kapcsolatrendszerek fizikai hátterét adó határátkelőhelyek és határátkelési pontok 

számának növekedésével a természetes régió térszerkezeti kapcsolatai is újjászerve-

ződnek. A kapcsolatok fizikai és adminisztratív akadályai a schengeni folyamat 

nyomán mind jobban megszűnnek. A határ barrier funkciójának érvényesülése hát-

térbe szorul és új, kontakzónális szerepkörre formálódik. 

A két oldal kapcsolatrendszerének változásaiban árnyaltabb eltérések tapasztalhatók. 

A természeti szférát érintő kapcsolatok az együttműködések viszonylag kevesebb 

feszültségelemét hordozó területe. Mezoszinten több ellentét létezik ugyan (pl. Rába 

osztrák szennyezése,), de a kutatási térség területén megvalósuló az infrastrukturális 

szférával összefüggő együttműködési formák elsődlegesen a környezet, a természeti 

értékek megóvására irányulnak és szinte az egyenrangú partnerség szintjén működ-

nek. 

A földrajzi hatótényezőket érintő együttműködések a Trianon után fennálló 

határmenti kapcsolatokkal hasonlóságot mutatnak (közös vízbázis védelme, haszná-

lata, környezet- és természetvédelmi megállapodások, nemzetközi pályázatok táji 

értékek hasznosítása nemzet stb.). 

Az osztrák határtérségben megvalósuló intenzív, korszerű gazdasági fejlődés Ma-

gyarország EU-csatlakozásának időszakára a vizsgált térségek mennyiségi és minő-

ségi fejlődési különbségeinek markáns felerősödésével járt. A gazdasági kapcsola-

tokban várhatóan továbbra is tartósan meghatározó marad az osztrák partnerek erőfö-

lénye.
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52.ábra A fejlődés új dimenziói - Kapcsolatrendszerek a rendszerváltás után 1989-től 

napjainkig 

 

 
saját szerk. 

 

Sopron határváros pozíciójának jelentősége lecsökkent a határok korlátozó funkció-

jának gyengülésével, melyet a bekövetkezett gazdasági változások még tovább nehe-

zítenek. Annak következtében, hogy a város hagyományos iparágainak nagy része a 

gazdasági átalakulások miatt megszűnt vagy válságban van, a térségi gazdaság jelle-

ge mennyiségi és minőségi mutatói rohamosan zuhantak. A határ menti kapcsolatok 

kulcsterületeit érintő (gazdaság, munkaerőpiac, turizmus) folyamatok nyomán, egyes 

részterületeken pozícióvesztés tapasztalható. A jelenség kihat Sopron hazai és határ 

menti területeket érintő térszervező szerepére is. 

Eisenstadt pozíciói továbbra is javuló tendenciát mutatnak. Az osztrák terület EU-s 

forrásokból való magas részesedése (Ziel 1 terület) megteremtette Eisenstadt gazda-

sági szerepkörét a modern, piacképes gazdaságban, ami a közép-európai térben be-

töltendő központi szerepének, térszervező erejének megerősödésével is járt. Tapasz-

talható ez kulturális és tudományos téren is, egyaránt. 

Az intenzív fejlesztésekből nagy arányban részesedtek a jövő informatikai, telekom-

munikációs tudásbázisát és a K+F technológiai beruházásokat érintő területek, me-

lyet szakirodalomban „quartier” szektor néven definiálnak. A fejlesztések a gazdaság 

ágazati összetételében és a foglalkoztatásban is pozitív változásokkal jártak. 

Az osztrák terület quartier szektor jellegű fejlődési irányához a magyar terület for-

ráshiány, megfelelő gazdasági fogadókörnyezet és felvevő piac hiányában aktuálisan 

kevésbé tud kapcsolódni. 

Ezek a tényezők a magyar területen a gazdaság tercier szektorának túlsúlya mellett 

bizonyos mérvű labilitást teremtenek a gazdaságban, mely kihat Sopron térségi sze-
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repének formálódására is. Kiszolgáltatottabbá teszi a gazdaság szereplőit a turizmus 

alakulásának, az árfolyam változásának és más külső tényezőknek. Tartós fejlesztési 

perspektívákat kevésbé tartalmaz. 

Miközben Eisenstadt munkahely teremtő- és fenntartó településfunkciója a jövő fej-

lődési irányába bővült, Sopron esetében ez kevésbé sikeresen játszódott le. A fejlesz-

tés részelemei az ipari parkok, az egyetemi tudásközpont létrejötte, az egyetemi tér-

ségi szerep erősödése, mint új fejlődési tényezők léptek fel. Nagyobb arányban érvé-

nyesül viszont a gazdasági átalakulás következtében tapasztalható foglalkoztatási 

pozíció gyengülése, a tradicionális kereskedelmi ágazat mennyiségi és minőségi át-

rendeződése mikro- és mezoszinten a multik térnyerése következtében. A rendszer-

váltás óta Sopron gazdaságában a tercier szektor növekedése következett be, melyet 

az osztrák bevásárlóturizmus szolgáltatóturizmussá való konvertálódása erősített. A 

szolgáltatások nagyobb részesedése a gazdaságból viszont nagyobb kockázattal jár. 

A betelepült külföldi vállalkozások tőkeérzékenysége következtében a gazdasági 

feltételek és a munkaerőpiaci környezet (bér) számukra kedvezőtlen változásai tőke-

kivonással, a termelés keletre helyeződésével járhatnak, ami tovább gyengítheti az 

ipar térségi pozícióit. 

 

Az infrastrukturális kapcsolatokban a bővülés és szűkülés egyaránt tapasztalható. 

Miközben egyre több határon átívelő fejlesztés valósul meg (közlekedési hálózatok, 

kerékpárútrendszer) és mind több területen adódik lehetőség a feladatok közös ellátá-

sára (katasztrófavédelem, tűzoltók tevékenysége, betegszállítás, stb.) a határátkelési 

pontok egy részénél osztrák részről közúti problémákra hivatkozva még mindig csak 

kerékpáros vagy gyalogos közlekedésre van lehetőség. 

A közös európai térben ismét felértékelődik és kihasználttá válhat a térség kedvező 

földrajzi fekvéséből adódó előny. A természetes növény- és állatvilág, mint táji érték 

védelmét és megőrzését a határon átnyúló nemzeti parkok tevékenysége segíti. Az 

általa indukált ökoturizmus pedig várhatóan stabil elemként épül be a térség turiszt i-

kai potenciáljába. A kedvező klimatikus viszonyok kihasználása egyrészt a Fertő tó 

turisztikai lehetőségeinek fejlesztésével valósulhat meg, A bor- és szőlőtermelésben 

a minőségi és megfelelő marketing révén nyerhetők új pozíciók.  

 

A gazdasági szféra vizsgált tényezői korábbi pozíciójuknál alacsonyabb szinten je-

lennek meg. A tradicionális iparágak pozícióvesztése nagymértékű. A gazdaság terü-

letén lezajló átalakulásokban a magyar térség versenyképessége okoz problémát. 

Az infrastrukturális tényezők között a közlekedési tényezők fejlődése viszonylag 

alacsony. Továbbra sincs autópálya a magyar szakaszokon, de Eisenstadtól már au-

tópályán haladhatunk nyugat felé. A schwechat-i repülőtér közelsége és fejlődő szol-

gáltatásai továbbra is előnyt jelentenek. Az általános infrastruktúra (csatorna, gáz, 

telefon, internet) szintje közepes. A társadalmi tényezők közül a népesség öregedése 

hosszabb távon problémákat okozhat Az osztrák munka miatti nagy számú betelepü-

lők ill. ideiglenesen itt tartózkodók nagy része gyermekeit nem ebben a térségben 

akarja felnevelni. Így a reprodukció a térségben csak további betelepülőkkel biztosít-

ható. A munkaerőpiac helyzete országos és megyei szinten ugyan még kedvező, de 

távlatilag valószínűsíthetően nem tartható. A hazai foglalkoztatásban több ágazatot 

érintően negatív hatások és a térségi magyar munkaerő-kapacitás szelektált hányadát 

lekötő osztrák munkaerőpiac az értékes szakemberek elvándorlását eredményezi. A 
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gardasági tényezők miatt azonban a magyar kutatási területhez tartozó településeken 

csökkentek a foglalkoztatási lehetőségek, ami a települések munkahely funkciójának 

további gyengülésével járhat.  

Az oktatás területén még sok lehetőség rejlik, melyben Sopron Campus, egyetemi 

város szerepe felértékelődhet, elsősorban az idegen nyelven szervezett képzések terü-

letén. 

 

 

53.ábra: A határ szerepváltozásai a honfoglalástól napjainkig 

 

 
Forrás: saját szerk. 

 

A folyamatok kétpólusú regionális fejlődést vetítenek előre, melyben Sopronnak és 

Eisenstadtnak, most már közösen, meg kell találniuk immár sokadik alkalommal új 

szerepkörüket. 

 

 

5.2. A kutatási ábrarendszer és módszer használhatóságának értékelése a Sop-

ron és a kutatási térség pozícióváltozásainak megjelenítésében 

 

A módszer ismertetését a 4.1. fejezet tartalmazta. Felhasználásának bemutatása egy-

részt a történeti áttekintésében, részletesen szférákra vonatkozóan jelent meg, más-

részt az eredmények fejezetben összefoglaló idősor és szférák szerinti folyamatmát-

rixként történt.  

A dolgozat a történeti áttekintés forrásainak értelmezése nyomán a négy területen a 

fejlődés szempontjából dominánsnak tekinthető résztényezőket emelte ki, melyeket 

mindegyik időbeli részintervallumban grafikus ábrában szerepeltetett és értelmezési 

módszerrel vizsgált. 
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Konklúzió: 

 

Az ábra a résztényezők térségi fejlődésben elfoglalt pozícióit a bemutatás, megvitatás 

szándékával és lehetőségével mutatta be. A módszerrel történ vizsgálat során a kü-

lönböző tényezők bemutatását az ábrarendszer vizuálissá és könnyen értelmezhetővé 

tette. Hálós jellegű folyamatvizsgálat esetén jól követhetők a változások, könnyű 

belőle levonni a következtetéseket. Azonban túl sok tényező megjelenítése csak kel-

lően nagy koordináta rendszerben követhető megfelelően a jelzőpontok kitakarása 

miatt. A dolgozat kutatásai tehát az elemző ábra segítségével lettek sikeresen elvé-

gezve. Ez a módszer munkamegbeszélések, prezentációk, viták hatékony eszköze 

lehet. 

 

 

5.3. A jelenkor mikroszintű határ menti kapcsolatrendszereinek horizontális és 

vertikális fejlődésében mutatkozó jelenségek összefoglalása 

 

5.3.1. Az empirikus vizsgálat eredményeiből adódó következtetések 

 

Az empirikus vizsgálat a kapcsolatok időbeli, térbeli, típusbeli, gyakorisági mutatói-

ban és a nyelvtudás területén tárt fel a korábban nem vizsgált sajátos jelenségeket a 

magyar és osztrák válaszadók körében. A jelenségek egy része egyértelműen a po-

tenciálisan nagyobb mobilitással és kontaktuslehetőséggel rendelkező határ menti 

térségekben érvényesül és az integrált határrégió formálódásához köthető. 

 

 

A határon átnyúló mikroszintű kapcsolatfelvételek időbeli megoszlása 

 

A válaszadók körében a kapcsolatfelvétel kezdetét megnevező kategóriákban (1985 

előtt, 1985-1989, 1990 után) lényegesen nagyobb volt a rendszerváltás után keletke-

ző kapcsolatok aránya. 

Az időben korábbra datálható kapcsolatok csekélyebb száma a válaszadók életkori 

megoszlásából is adódik, de természetesen az is lényeges tényező volt, hogy a 

Schengen előtti magyar-osztrák kapcsolatteremtés az egyes időszakokban több külső 

előfeltételt (útlevél, vízum) és korlátozó tényezőt tartalmazott (tartózkodási időhatár-

ok, átlépési gyakoriság). Az enyhülés időszakának értékei nem mutatnak lényeges 

különbséget. Az osztrák urbánus válaszadók határátlépési feltételei kedvezőbben 

voltak, esetükben mégsem sokkal több a nyolcvanas években keletkezett kapcsolatok 

aránya. Az osztrák rurális válaszadók kapcsolatainak bővülése a vélemények alapján 

egyértelműen a Fertőd-Pamhagen határátkelő megnyitásával, majd a schengeni csat-

lakozás utáni egyszerűbb határátlépéssel van összefüggésben. Így lényeges kapcso-

latteremtő és gyakoriságnövelő tényezővé vált. A rendszerváltás utáni időszak jelzett 

arányai utalhatnak arra, hogy a korlátozó tényezők csökkenése intenzitásbeli növe-

kedést hozott a kapcsolatteremtés terén.  
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54.ábra: A kapcsolatfelvétel kezdete a magyar és osztrák mintán 

 

 
Forrás: Kérdőíves felmérés (saját szerk.) 

 

Egyértelműen összefüggés mutatható ki a kapcsolatok számának és intenzitásának 

növekedése és a térszerkezeti kapcsolatok fejlődése között.  

A fiatalabb korosztály számára szerencsére a vasfüggöny más csak a történelmi múlt 

része. Feltételezhető, hogy nyitottságuk, jobb nyelvtudásuk révén kapcsolataik több 

életkori szinten megjelennek és tartóssá válhatnak.  

A schengeni gyakorlat alapján a kapcsolatteremtési szándék realizálása az objektív 

tényezőkről áthelyeződött az egyéni szándék és lehetőség szubjektív szintjére. 

 

 

5.3.2. Jelenségek a munka világában  

 

A munkakapcsolatok minimális arányban ugyan, de megjelentek az osztrák kapcso-

lati típusokban. Az Magyarországon foglalkoztatott osztrákok viszont aktuálisan jól 

behatárolható körbe sorolhatók. Elsődlegesen a magas képzettségű felsővezetők, 

menedzsment körébe tartozó foglalkoztatottak tartoznak ide. A külön réteget képvi-

selnek a speciális szakmai ismerettel rendelkező munkavállalók, aki jellemzően 

szakmai irányítási feladatokat vagy betanítást végeznek a magyar területen. Speciális 

a helyzete a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút illetve az ÖBB (Österreichischen 

Bundesbahnen) alkalmazottainak illetve a két nemzeti park dolgozóinak, akik napi 

szinten munkakapcsolatban vannak egymással. A tapasztalat szerint azonban a Ma-

gyarországon foglalkoztatott osztrák munkavállalók minimális szinten kötődnek a 

magyar területhez. Kapcsolati típusaik iránya egyértelműen Ausztria. Családtagjaik 

részére nem veszik igénybe a magyar óvodai, iskolai lehetőségeket. Bevásárlásaik, 

üdülésük, szabadidejük helyszíne is jellemzően Ausztria. 

A magyar mintán a munka célú kiutazás elsősorban a férfi válaszadók körében volt 

magas arányú. A mintán elsősorban a tipikus ágazatok (mezőgazdaság, kereskede-

lem, idegenforgalom, ipari szakmunka) jelentek meg, rurális mintán az agrárágazat 

túlsúlyával. A szigorodó feltételek ellenére magas az illegális foglalkoztatottak ará-

nya. Az urbánus minta változatosabb ágazati összetételű és a munkakörök magasabb 

iskolai végzettséget és nyelvtudást igényelnek. A nőknél mennyiségileg kevesebb a 

munkavállalók száma, foglalkoztatásuk kibővül az egészségüggyel és a szociális 
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ellátással, melyek egy része szintén illegális foglalkoztatással történik. Mind a 

rurális, mind az urbánus mintán jelen van a háztartásokban történő alkalmazás (rend-

szeres vagy alkalmi takarítás, házimunka), ezen a területen is az illegális foglalkozta-

tás magas aránya jellemző és magas iskolai végzettségű, alulfoglalkoztatott válasz-

adókat is érint. 

A határtérségekre jellemzőnek tekinthető, hogy a válaszadók munkahelyének meg-

szerzése egyértelműen a személyes kapcsolatokhoz volt köthető. A munkahelykere-

sés másik módjaként, bár nagyságrendekkel kisebb mértékben az osztrák munkaügyi 

iroda ajánlata és az internetes és újsághirdetéses információszerzés szerepelt. Egyál-

talán nem jellemző a jutalék vagy egyéb díj ellenében dolgozó magán munkaközvetí-

tők részvétele, akik viszont a távolabbi országrészekből érkező osztrák munkahelyet 

keresők esetén működnek közre. 

A kutatás által feltárt új jelenség, hogy a magyar gazdasági érdekeltségű osztrák 

munkaadók foglalkoztatási politikája. A határ menti agrárvállalkozásokban vegyes 

vállalatok vagy zsebszerződések révén magyar földterülettel rendelkező osztrák tu-

lajdonosok illegálisan vagy szerződéssel foglalkoztatják földterületeik megművelésé-

re, zömmel az osztrák munkaadó gépeivel a magyar agrárvállalkozó vagy őstermelő 

státusú munkavállalókat. A termést a kedvezőbb árakat kínáló piacon értékesítik, 

miközben a termelés során közvetett módon igénybe veszik a magyar agrártámogatá-

sokat. A jelenség további speciális vetülete az, ha az osztrák munkaadó eközben az 

osztrák területen támogatást kap a Nemzeti Park területén lévő földjének parlagon 

hagyásáért, a tájkezelése érdekében.  

A határ menti térségben a magyarok nemcsak alkalmazottként, hanem mind gyak-

rabban önálló vállalkozóként is megjelennek Ausztriában. A már bevezetett kapcso-

latokkal rendelkező vagy hiányszakmákban működő vállalkozások főként a stabilabb 

gazdasági, jogi háttér és megfelelő kereslet miatt működtetnek vállalkozásokat. A 

magyar válaszadók a nyelvi hátrányok, bejelentett lakás szükségessége, adózási is-

meretek hiánya következtében még nem egyenlő esélyekkel működnek az osztrák 

piacon. A válaszadók egy részének véleménye szerint az ausztriai üzleti kapcsolat 

nagy kockázati faktort tartalmaz, ami várhatóan hosszabb időtávon sem változik.  

A kutatás új jelenségként emeli ki, hogy a jelen kvalitatív, kis térségi körre és kistele-

pülésekre vonatkozó vizsgálat is talált olyan, a rurális térségben saját ingatlannal 

rendelkező magyar válaszadókat, akik az osztrák munkaerőpiacon kedvező, magasan 

kvalifikált munkakörben foglalkoztatottak (egyetemi tanár, középiskolai tanár, zene-

művész). Természetesen a magyar rurális válaszadók közti eseti előfordulásuk mesz-

szemenően nem tekinthető tipikusnak, de jelzi, hogy a kapcsolatok kiszélesedése gya-

korlatilag a teljes munkaerőpiacon esélyt jelent a magyar munkavállalók számára.  

 



156 

5.3.3. A turizmus változásai 

 

A magyar és osztrák válaszadók utazási céljai típusaikat és arányaikat tekintve eltér-

nek. 

Megfigyelhető a bevásárló turizmus és az üdülési és szabadidő célú utazások magas 

részesedése. A rurális mintán a 9 helyszín megjelölése a bevásárló turizmus intenzi-

tásának és területi kiterjedésének változó jelenségeire utal. Ez korábban a rurális ré-

teget kevésbé érintő tényező a magyar vásárlóerő adott mintán történő arányának 

gazdasági vonatkozásának új jelenségére utal. A korábbi időszakokban egyértelmű 

volt, hogy az Ausztriában dolgozók fizetésüket Magyarországon költik el, a vizsgált 

mintán viszont a bevásárlások mind nagyobb része történik Ausztriában.  

 

 

55.ábra: A kiutazás céljai a vizsgált mintában 

 

 
Forrás: saját szerk. 

 

A határ magyar oldalán az urbánus térségben a multinacionális kereskedelmi hálóza-

tok megjelenése az üzlethálózat és választék tekintetében a határ két oldalán azonos 

kínálati szintet hozott létre. A kutatási térség településeinek viszonylag kis távolsága 

ezt a kínálatot a rurális térségek lakói számára is elérhető közelségbe hozta. Feltéte-

lezhető volt, hogy ez a tény a magyar oldal kifelé irányuló bevásárlóturizmusát mér-

sékli. A térségi folyamatok nyomán viszont állítható, hogy bár nem áll fenn már a 

korábbi időszakokra jellemző egy-egy árucsoportra (műszaki cikkek, stb.) irányuló 

ausztriai dömping bevásárlóturizmus, a bevásárlás, mint céltevékenység gyakorisága 

nem csökkent, bár jellege átalakult. A korábban jellemző szórakoztatóelektronikai 

berendezések helyett kisebb mértékben a számítástechnikai eszközök és nagyobb 

mértékben a ruházati termékek és meglepő módon a napi élelmiszerek beszerzése lett 

az egyik legjellemzőbb terület. Ezzel összefüggésben tapasztalható, hogy a magyarok 

bevásárlóturizmusa, a gyakorisági és időbeli mutatók alapján mind nagyobb mérték-

ben helyeződik át ezeken a területeken is Ausztriába. A határ menti térség vizsgált 

magyar válaszadói nagy része számára természetes, hogy egyes cikkekből a havi 

vagy alkalmi vásárlást rendszeresen Ausztriában bonyolítják le. A rendszeres auszt-

riai vásárlók közé mindkét csoportban egyrészt a legális vagy illegális foglalkoztatot-

tak tartoznak, másrészt olyan magyar jó anyagi helyzetű vásárlói rétegek, akik minő-
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ségérzékenységük miatt választják az osztrák árukat. A válaszadók megemlítették a 

több magyar élelmiszert érintő hamisítási botrányokat, az osztrák élelmiszerek ha-

gyományosan jó minőségét és jó marketingjét és legfőképpen az Eu-csatlakozás 

eredményeként előállt megváltozott hazai árszínvonalat, mely több termék esetében 

magasabb, mint a közeli osztrák diszkontok árai. A legálisan vagy illegálisan kint 

dolgozók napi szinten pontos információkkal rendelkeznek ezekről a kedvező árak-

ról, melyet az is elősegít, hogy a határ közeli osztrák bevásárlóközpontok rendszere-

sen eljuttatják akciós ajánlataikat tartalmazó magyar és német nyelvű prospektusaikat 

a határ menti magyar városokba és falvakba. 

Az osztrák áruk magánimportja az élelmiszereken és ruházati termékeken kívül több 

további olyan termékcsoporttal bővült, mely csak az EU-csatlakozás után vált jel-

lemzővé, elsősorban a határ menti területeken. Ezek közé tartozik a bútor és egyéb 

lakberendezési tárgyak, építőanyag, mezőgazdasági gépek és anyagok, játékok, 

gyógyszerek, gyógytermékek. 

A bevásárló turizmus speciálisan új területe az Ausztriában nem engedélyezett, áru-

bemutatókkal, gyárlátogatásokkal összekötött direkt értékesítés, melynek intenzív 

célcsoportja kifejezetten a határtérség lakossága, ezen belül is a középkorú és idősko-

rú népesség. A szervező osztrák cégek magyar telephelyű, nem egyszer erre a célra 

szerveződött utazási iroda alapításával oldják meg az utak ausztriai legalizálását. Az 

árubemutatókon gyakorta igen magas fogyasztói áron történik az egyes termékek 

értékesítése és a külföldi értékesítési helyszín és szerződéskötés miatt a vásárlástól 

való utólagos elállás vagy minőségi reklamáció több problémát jelent.   

A bevásárló turizmusban kimutatható egyes települések dominanciája. A rurális min-

tán Frauenkirchen (25%), Neusiedl am See (11%) és Bécs (10%) népszerű. Az urbá-

nus települések kapcsolati irányai annyiban térnek el, hogy elsősorban Eisenstadthoz 

kapcsolódnak  

 

Az osztrák mintán turisztikai célú utazásokban is változások tapasztalhatók a régebbi 

kutatásokhoz viszonyítva Az utazások „ártudatosságát” tükrözi a szolgáltatások 

igénybevételének magas aránya a választott utazási célok között. A 

bevásárlóturizmus aránya kisebb, mely az árnövekedésekkel is összefüggésben áll-

hat. Az osztrák vásárlók sokkal ár-érték tudatosabbnak tekinthetők a 

bevásárlóturizmusban. A szolgáltatásokban meghatározó a személyi szolgáltatások 

igénybevétele (fodrász, kozmetikus, fogászat) és az egészségturizmus (gyógy- és 

testmasszázs, gyógyászati szolgáltatások, aromaterápia, különleges kezelések), me-

lyek helyszíne Balf, Hegykő, Bük és a soproni szolgáltatók. Növekvőben van a gép-

járműszerviz szolgáltatások igénybevétele, de a válaszadók beszámoltak kedvezőtlen 

tapasztalatokról is (túlszámlázás). A bevásárlóturizmusban a rurális térségben új té-

nyező a kenyér, a finompékáruk, cukrászkészítmények magánimportja, melyet a tér-

ségben létesülő pékségek nagy száma is megerősít. Egyes osztrák válaszadók magyar 

ismerőseik révén a házitermékeket kínáló mozgóárusok rendszeres vevőivé váltak 

(házi készítésű sajt, túró, tejföl, joghurtok). Családi ünnepségekre, alkalmakra többen 

Magyarországról szerzik be a süteményeket, húsárut. A ruházati termékek vásárlása 

a korábbi időszakhoz képest a magyar üzletekben visszaesett. A rurális válaszadók 

preferált helyszíne Fertőd és kisebb mértékben a határtelepülés, Nyárliget, valamint a 

termálfürdők települései. A kulturturizmus is Fertődre ill. Sopronra koncentrálódik, 

csak egyes személyi kapcsolatok tekintetében jelennek meg egyes települések. 
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Az interjúkból kiderült, hogy az elmúlt évek tapasztalati alapján átértékelődött Sop-

ron szerepe. Saját és térségi turisztikai potenciáljának megőrzése egyre nehezebb és a 

kevésbé kedvező turisztikai tranzit szerepe is változóban van. De míg a tranzithelyzet 

nyolcvanas években, mint felértékelő, volumennövelő hatás érvényesült, napjainkra a 

burgenlandi turisztikai kínálat, mintegy „kihelyezett” erősítőjeként lép fel. Sopron és 

térsége turisztikai kínálatában és marketingjében aránytalanul nagy mértéket foglal-

nak el a szomszédos osztrák területek turisztikai táji potenciáljának elemei. Ausztria 

viszonylatában viszont intenzív direkt és indirekt marketing eszközökkel ellentétes 

folyamat játszódik le. Mivel ők saját turisztikai értékeik hangsúlyozása mellett, minél 

több potenciálisan magyar vendéget kívánnak megszerezni vendégkörüknek. A meg-

kérdezettek, mint főként a turisztikai infrastruktúra üzemeltetői elmondták, hogy 

jellemzővé vált a falusi turizmus megjelenése a rurális mintán, mind a magyar, mind 

az osztrák oldalon. Emellett urbánus területen inkább a panziós és szállodai ellátás a 

jellemző.  

Tendenciájában az osztrák térség aktív szabadidős, turisztikai kihasználása veszélye-

ket is rejt magában. Egyrészt az osztrák kínálathoz további piaci célszegmens terem-

tődik, egyoldalúságot eredményez, mert az osztrák részről csak kisebb arányban és 

eltérő intenzitással áll fenn, személyes szinten pedig a magyar oldal turisztikai érté-

keinek leértékelődésével járhat, ami perszonális szinten identitás problémákkal jár-

hat. 

 

A kapcsolatok fejlődő területeként emelhető ki a kultúra területe. A hagyományosnak 

tekinthető kulturális kapcsolódási pontok (komolyzene, népzene, népi kultúra, kép-

zőművészet, stb.) mellett kutatás új jelenséget tárt fel a vallási kapcsolatok megjele-

nését a kultúrához köthetően (közös énekkarok, vallási-kulturális események). A 

zenei és a vallási terület transznacionális elemeket is tartalmazó érdeklődési illetve 

elkötelezettségi körhöz, tágabb csoporthoz köthető. A vallási és zenei típusú kapcso-

latok sajátossága, hogy széles életkori rétegeket, időseket, gyerekeket, fiatalokat is 

bevon ebbe az aktív interperszonális, elemeket is hordozó kapcsolati körbe, melyek 

más kapcsolatrendszerekben nem jelennek meg. A térségi vallási, zenei kapcsolatok 

az integrálódási folyamat egyik elősegítőjeként foghatók fel. 

A kulturális utazások zöme alkalomszerűen fordul elő. Elsősorban múzeumlátoga-

táshoz, komolyzenei vagy könnyűzenei koncerthez kötődik. Mindkét válaszadói kör-

ben szerepeltek a fertődi, soproni és osztrák helyszínű Haydn-koncertek. A rurális 

válaszadók közt fordult elő erőteljesen az egyházhoz kötődő kapcsolat. A kapcsolat-

típus újabb bővülést jelent a magánéleti szférában és a mind a civil, mind a szemé-

lyes kapcsolatok szintjén egy új területet jelez.  
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5.3.4. A kapcsolatok különleges területe: az oktatás 

 

A kutatás eddig még kevéssé vizsgált területtel is foglalkozott az oktatás vonatkozá-

sában, az alapfokú osztrák közoktatási szint (óvoda, általános iskola) igénybevételé-

vel. 

A szomszédos országban történő iskoláztatás realizálásának jogi akadálya aktuálisan 

nincs. Viszont több, kifejezetten perszonális szintű feltétel szükséges hozzá, melyek 

közül megnevezhető a család igény- és érdekszintje az oktatás igénybevételére, a 

család több tagjának megfelelő idegen nyelvi kommunikációs szintje, tartósan meg-

felelő anyagi kondíciók (bejárás, tankönyvek, étkezés, járulékos költségek) és a 

résztvevő gyermek, fiatal, megfelelő értelmi képességei, aki képes egy idegen nyel-

ven történő oktatásban részt venni és a tananyagot eredményesen elsajátítani. Megfe-

lelő szintű a gyermek és a család szintjén meglévő mobilitási lehetőségeknek (bejárá-

si lehetőségek, személygépkocsi, rugalmas családi időbeosztás) is meg kell valósul-

niuk, hiszen az iskolai rendezvények időtartama, az egyéni foglalkozások nem min-

den esetben alkalmazkodhatnak a bejárók menetrendjéhez. Ezek a feltételek szűkítik 

a potenciálisan számításba vehető személyek körét. 

Talán ennek is köszönhető, hogy az intézmények viszonylag nagy fogadókészséget 

mutatnak velük szemben. A pozitív osztrák hozzáállás másik lényeges tényezője, 

hogy a magyar tanulók fogadása az osztrák alapfokú, főként a rurális települések 

intézményeiben (Pamhagen, Klingenbach) egy lehetséges megoldás lehet a hiányzó 

gyermeklétszámra.  

Az osztrák óvoda, iskola megválasztásában egyértelműen kiemelkedő szerepe van a 

térszerkezeti kapcsolatoknak, közlekedési lehetőségeknek, mely felértékeli ezen tele-

pülések intézményeit (Pamhagen, Frauenkirchen, Neusiedler am See, Eisenstadt, 

Klingenbach). Összefüggés fedezhető fel az intézmények magyar részről történő 

kedveltsége és a határtól való távolsága, közlekedési kapcsolatai tekintetében.  

 

 

Az ausztriai beiskolázás motivációi 

 

Lényeges annak áttekintése, hogy milyen motívumok játszanak közre az ausztriai 

oktatás megválasztásában. A válaszadók közül a kérdőíven nemcsak azok nyilvání-

tottak véleményt, akik közvetlenül érintettek a beiskolázásban, hanem a többi válasz-

adó egy része is, ezáltal mind az érintettek, mind a külső szemlélők véleménye meg-

jelenik. 

A rurális és urbánus válaszadók véleménye alapján az osztrák iskolaválasztás két fő 

motívumának tekinthető az anyanyelvi szintű nyelvtudás megszerzése (72%- 81%) 

és a felnőttkori jobb érvényesülés (70%- 85%). A rangsorban következő tényezőként 

mindkét csoportban a jobb iskolai körülmények szerepelnek (69%-76%). A megíté-

lésük szerint jobb oktatási-nevelési rendszert 43%-35% nevezte meg motívumként. 

Ellentmondásos jelenség, hogy miközben az osztrák iskolát választják a színvonalas 

tudás (39%-32%) és az osztrák bizonyítvány megszerzése (28%-35%), mint motí-

vum viszonylag alacsony választottságú. Kevés válaszadó ítéli meg úgy, hogy a gye-

rekek speciális ismeretekhez juthatnak a kinti iskolákban (5%-13%), ők a középfokú 

oktatásban érdekeltek közé tartoznak. Az előnyök megítélésben nem mutatkozott 

lényeges aránybeli eltérés a rurális és urbánus válaszadók között. A nyolc felsorolt 
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lehetőségből átlagosan 3-6 előnyt neveztek meg a válaszadók, az urbánus mintán az 

előnyök nagyobb elemszámban jelentek meg, ami adódhat a korábban kezdődött 

beiskolázási gyakorlatból vagy a foglalkoztatási tapasztalatokból.  

A vélemények alapján a megfelelő nyelvtudási szint megszerzése, mint a jövőbeni 

érvényesülés egyik tényezője tűnik a beiskolázás döntő motívumának.  Ez a tényező 

megerősíti a kérdőíves felmérés többi kérdéskörében is időről időre feltűnő problé-

mát az idegen nyelvi kommunikáció megfelelő szintjében fennálló lemaradást. 

 

 

Az ausztriai beiskolázás hátrányai 

 

Legalább annyira lényeges, az ausztriai beiskolázás hátrányainak feltárása. A rurális 

és urbánus válaszadók körében más-más arányokban jelentek meg az egyes negatív-

nak tekintett tényezők. A rurális válaszadók körében az idegen nyelvű oktatással járó 

nehézség mellett (43%) megjelenik az anyagi teher (48%) és a lakóhelytől való el-

szakadás (49%) problémája. Az urbánus válaszadók körében a nagyobb anyagi ki-

adások csak 37% esetében, a lakóhelytől elszakadás csekély mértékben (21%) jelen-

tenek hátrányt. 

Magas választottságú még a rurális körben a szülő-iskola kapcsolat (39%), kevésbé a 

magyar kultúrával kapcsolatos hiányok (29%). Az urbánus válaszadók szülő-iskola 

kapcsolata csak 32% esetében hátrányos tényező. A magyar kulturális ismeretek hiá-

nyát viszont 37% tartja kedvezőtlennek. A rurális válaszadók kevésbé érzik azt, hogy 

a kinti iskola a szülőföldtől való elszakadással járna (14%), az urbánusok még kisebb 

arányban vélekednek így (9%). A magyar bizonyítvány hiányát egyik válaszadói 

körben sem érzik lényeges tényezőnek (10%-16%). 

A bejárást a rurális válaszadók kevésbé (24%), az urbánus válaszadók viszont magas 

százalékban tekintették a legnagyobb hátránynak (53%), náluk a többi tényező lé-

nyegesen alacsonyabb értéken jelent meg.  

A válaszokban nagyságrendileg kevesebb hátrányt jelöltek meg a válaszadói csopor-

tok. A női válaszadók véleményeiben nagyobb arányban jelentek meg hátrányként a 

napi iskoláztatással kapcsolatos konkrét tényezők (bejárás, anyagiak, kapcsolat). En-

nek alapján valószínűsíthető, hogy a családi munkamegosztáson belül rájuk hárul 

több teher. 

Azzal, hogy a vélemények az előnyöket lényegesen felértékelték a hátrányokhoz 

képest, megfogalmazható, hogy az adott válaszadói kör az osztrák oktatásban való 

részvételt olyan módon értékeli fel, mely arányosnak tekinthető a vele járó hátrányok 

elviseléséhez. 

Kérdéses azonban, hogy ez más válaszadói összetétel mellett hasonló arányokat tük-

rözne-e? 

 

Az óvodai szint az urbánus válaszadók körében jelenik meg és az óvodás gyermekek 

tervezett iskoláztatása szinte csaknem teljes mértékben a középfokú osztrák oktatásig 

halad. A férfi válaszadók tágabb családi körében van osztrák óvodába járó gyermek. 

Az urbánus nők körében mindkét gyermek édesanyja a válaszadói körben szerepelt. 

A rurális mintán nem jelent meg az óvodai szint.  

Az óvoda kiválasztásában nagyobb szerephez jut a határközelség. Az osztrák óvoda 

igénybevétele jellemzően urbánus, magasabb iskolai végzettségű, nyelvtudású, jobb 
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mobilitású és anyagi helyzetű rétegekhez köthető és várhatóan viszonylag kis arányt 

képvisel a jövőben is a kapcsolatokban. 

A kinti óvodáztatás lehetőségét behatárolja, hogy minden esetben egy mobil, időbe-

osztásában viszonylagos szabadságot élvező családtagot igényel, hiszen az óvodás 

gyermek nem képes önálló bejárásra. Az osztrák óvodákban ezen túlmenően több az 

óvodai szünet, amikor a gyermek felügyeletét odahaza vagy más módon (bébiszitter) 

meg kell oldani. Az óvodában az óvodai ellátás és a napi egyszeri főétkezés térítési 

díja 100 euró körül van, aminek megfizetése csak megfelelő anyagi szint mellett le-

hetséges. A mintán megjelölt intézményekben nincs magyar nyelvű foglalkozás és a 

szülőknek nem is ez a célja. Viszont a gyermek beszoktatását, alkalmazkodását, beil-

leszkedését megnehezítheti, hogy nincs közvetlen környezetében anyanyelvén kom-

munikáló felnőtt személy. A válaszadók elmondása szerint vannak a magyarok által 

népszerűnek számító óvodák és ezekben az intézményekben az óvónők általában 

néhány alapszót tudnak magyarul, a tolmács szerepet pedig gyakran az idősebb ma-

gyar gyerekek töltik be. A magyar anyanyelvű gyerekeket, hacsak a gyermek nem 

kettős állampolgár, az osztrák óvodának nem kötelező fogadnia, ezért a szülőknek 

időben meg kell kezdeniük a fogadó intézmény keresését. Általában egy csoportban 

1-2 magyar gyermeket fogadnak. Van rá példa, hogy a gyermek nem képes meg-

szokni az idegen nyelvi környezetet és magyar óvodát kell a szülőknek keresnie. 

Ezek a feltételek valószínűsíthetően nem emelik lényeges mértékben az osztrák óvo-

dát igénybe vevő gyermekek számát. 

 

Az általános iskola szintjén az urbánus válaszadók családtagjainak egy részénél már 

első osztálytól megkezdődik az osztrák beiskolázás, a rurális válaszadók esetében 

negyedik osztály után történik az iskolacsere. A válaszadók fontosnak tartják a 

gyermek kétnyelvű írás-olvasás képességének biztosítását, melyet egy részük magán-

tanár segítségével biztosít. A tapasztalatok alapján az általános iskoláskorú gyerme-

kek megfelelő nyelvi szintjének elérését a szülők előzetesen különórákkal segítik, az 

osztrák iskolák egy részében (Eisenstadt, Pamhagen) pedig heti rendszerességű nyel-

vi felzárkóztatást szerveznek, vagy egy évfolyam megismétlését javasolják a szülők-

nek. A magyar diákok megjelenése a kisiskolákban fontos az osztrák intézmények 

számára, mert tanulói létszámgondokkal küzdenek. Például a pamhageni iskola aktí-

van törekszik magyar diákok megszerzésére, melyet a térség magyar sajtójában, he-

lyi televízióiban meghirdetett nyílt napokkal, honlapjukon magyar nyelvű tájékozta-

tó, invitáló oldalakkal igyekszik hatékonnyá tenni. Egy osztályban általában 1-2 ma-

gyar tanulót fogadnak. Az általános iskolában tanulókra az önálló bejárás jellemző.  

Az általános iskolai helyszínek közt megjelenik Bécs, ami kivételnek tekinthető és a 

rurális férfi válaszadók közt szereplő 2 fő gyermekeit érinti. A családok Sarródon és 

Ausztriában is lakóingatlannal rendelkeznek, a hétvégeket és a nyári iskolai szünete-

ket töltik rendszeresen Magyarországon. Az általános iskola kevesebb anyagi teher-

rel jár az óvodánál, amennyiben a gyermek a napi kb. 2-3 euróba kerülő menzát nem 

veszi igénybe, mert tandíjat nem kell fizetni, a tankönyvek ára pedig a hazai tan-

könyváraknál alkalmanként alacsonyabb.  

Az urbánus válaszadók körében nagyobb a közoktatásban jelenleg is résztvevők 

száma és az alapfoktól induló tanulók zöme tervezetten a középfokú oktatás befeje-

zéséig halad a rendszerben, melynek szintje némileg magasabb, mint a nálunk elérhe-

tő érettségi. 
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A beiskolázás tehát nem korlátozódik a szülők szándéka szerint a nyelvtudás megfe-

lelő szintjének megszerzésére, hanem az osztrák oktatási rendszerben folytatódik 

tovább. Érdekes viszont, hogy 2 fő tervezetten egészen a felsőoktatásig venne részt a 

rendszerben. 

Az osztrák általános iskolákban a magyar tanulók megjelenése időben korábbra tehe-

tő, mint az óvodákban. Már a rendszerváltás követően több gyermeket írattak osztrák 

iskolába, majd az EU-csatlakozás és az utazási könnyítések változása, megemelte a 

tanulók létszámát. Napjainkra ez a létszám az alap- és középfokú oktatásban burgen-

landi szinten eléri a 2000 főt, Oberwart és Oberpullendorf térségében nagyobb ará-

nyú. 

Az osztrák általános iskolát preferáló válaszadók közt már nagyobb a szóródás a fog-

lalkozás és az ezzel összefüggésben a vagyoni helyzet között. Az osztrák iskolák 

ugyanis egyelőre még nem mindenhol vezettek be tandíj kötelezettséget a magyar 

tanulókra. A tankönyvek hazai emelkedő ára mellett előfordulhat, hogy a beiskolázá-

si költségek alacsonyabbak, mint Magyarországon. A bejárás, az étkezés, a kirándu-

lások költsége, mint járulékos költség, ami külön anyagi terhet jelenthet a szülők 

számára. Ezek alapján több olyan szülő is osztrák iskolába írathatja gyermekét, aki 

kevésbé jó anyagi körülményekkel rendelkezik. Az iskolai végzettség tekintetében 

azonban itt is felfedezhető összefüggés. A válaszadó szülők minimum középfokú 

végzettséggel rendelkeztek, de többen főiskolai, egyetemi végzettségűek. 

Az osztrák iskolába lépés időpontja a rurális és urbánus válaszadók körében eltér. Az 

urbánus térségben már 1-2. osztálytól kezdődik, míg a rurális térségben jellemzően 5. 

osztály az iskolaváltás időpontja. A rurális térségekben, arányaiban kisebb az osztrák 

iskolát választók száma. Mivel a gyermekek oktatási célú ingázása általában vasúton 

történik, a kedvező közlekedési kapcsolat, mint kiválasztási tényező vehető figye-

lembe. További jelenség, hogy a diákok életkorának előrehaladtával nő a választási 

lehetőség a települések és intézmények közt.  

A jelenség a rurális térségek viszonylatában azzal járhat, hogy az iskoláskorú gyer-

meklétszám jó képességű gyermekeinek egy része már korai életszakaszban vagy a 

magyar városi iskolákba vagy az osztrák iskolákba kerül. Lokális kötődésük, inter-

perszonális kapcsolataik gyengülnek. Lakóhelyük funkcionalitása személyes szintjü-

kön lecsökken. A helyben tanuló gyermekek képesség-összetétele megváltozik a 

jobb képességű gyerekek részleges elvándorlásával. 

 

A középfokú oktatás megítélése területén eltérés tapasztalható a válaszadók körében.  

A rurális válaszadók egy részének véleménye szerint, amennyiben hazai 

kéttannyelvű intézmény is rendelkezésre áll, kevésbé indokolt az osztrák intézmény 

választása. Az urbánus válaszadók megosztottak voltak a kérdésben. Az osztrák kö-

zépfokú oktatásban résztvevők között a rurális válaszadók migrációs hajlandósága 

alacsonyabb volt, mint az urbánus válaszadóké, ami nagyobb kötődésüket valószínű-

síti. 

Az oktatásban megvalósuló fertődi kooperációs modell egy lehetséges alternatíva 

arra, hogy a magyar kulturális identitás és a nyelvi sokszínűség közvetítése egy okta-

tási forma keretén belül is megvalósítható.  

 

Az osztrák középfokú oktatás szintjén a válaszadók, ill. családtagjaik közt volt 

eisenstadti, bécsi középiskolába járó tanuló és  Fertődön a kooperációs modell kere-
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tein belül tanuló diák. A középiskolai szint a térségi központokhoz kötődik. A szülők 

számára ez a szint még nem jelent súlyos anyagi terhet, mert a gyerekek ezen a szin-

ten is mentesülnek a tandíj alól és lehetőség van tankönyvek kölcsönzésére is, hogy a 

szülők anyagi terheit csökkentsék. 

A tanulók egy része magyar iskolai végzettséget is szerez, mert magántanulóként 

levizsgázik a tananyagból illetve a Fertőd-Frauenkirchen kooperációs modellben 

magyar és osztrák érettségit is szereznek. Mind az eisenstadti, mind a fertődi 

kéttannyelvű képzés nagy szellemi megterhelést jelent, mellyel nem minden tanuló 

bír megbirkózni, annak ellenére, hogy a jó értelmi képességű gyermekeket iskoláz-

zák be szüleik. Az osztrák iskola nemcsak a tanulmányok, hanem a határ ment i sze-

mélyes kapcsolatok kialakításában is fontos szerepet játszik.  

Azonban a diákok és tanárok véleménye alapján az európai változások következté-

ben csökken az érdeklődés a kooperációs modellel végzett képzés iránt. A képzés 

megindításakor 1994-ben és még 5-6 évig folyamatosan óriási volt az érdeklődés. Az 

induló évben 25 helyre 850 diák jelentkezett és Budapesten és Győrben is rendeztek 

felvételi vizsgát. Napjainkra a határátlépés könnyebbé válásával a nyelvtanulás fiz i-

kai korlátai is megszűntek, és a kéttannyelvű vagy emelt szinten nyelvet tanító isko-

lák száma regionális szinten is megnövekedett. A folyamat következtében a Fertődre 

jelentkező diákok száma csökken. Ma már csak 2-2,5-szeres túljelentkezés jellemző. 

 

A megkérdezett válaszadók, ill. családtagjaik közül csak a bécsi lakóhellyel is ren-

delkezők tervezik gyermekeik osztrák főiskolai, egyetemi képzését. Az oktatásban 

résztvevők számára lényeges a megfelelő szintű nyelvtudás és az osztrák érettségi 

bizonyítvány megszerzése, melynek azonban Magyarország EU-csatlakozásával any-

nyiban változott a jelentősége, hogy már nem biztosít tandíjmentességet az osztrák 

felsőoktatásban.  

Az egyetemi szintű osztrák oktatást választó diák nem került a mintába. A beszélge-

tések alapján a rurális és urbánus válaszadók többsége azt a véleményt képviselte, 

hogy a hazai egyetemek együttműködése alapján is lehetőség van a külföldi tanulás-

ra. Az ausztriai főiskolai, egyetemi képzés igénye még nem vált mindennapossá a 

kellő kínálattal rendelkező magyar (pl. NYME) egyetemek mellett, amit a magas 

tandíj és lakhatási költségekkel is összefügg. 

 

Az osztrák óvodai, általános iskolai és középiskolai oktatásban való részvétel több 

olyan jelenséggel járhat, ami további kutatást igényel. A magasabban kvalifikált szü-

lők jobb képességű gyermekei az osztrák óvoda, iskola révén már fiatalabb életko-

ruktól kezdve több szállal az osztrák nyelvterülethez és térhez kötődnek. Feltehető a 

kérdés, hogy ez a jelenség az integrálódó régió pozitív vagy negatív jelenségei közé 

tartozik-e? Pozitív, amennyiben lehetőség a kétnyelvűségre, a nyelvi és kulturális 

sokszínűségre. Negatív, amennyiben kulturális hiányokat, identitászavart, a lokális 

kötődés hiányát idézheti elő vagy már fiatal korban a „brainstorming” jelenséget 

valósít meg, migrációs potenciált gerjeszt. A probléma bár viszonylag kis réteget 

érint, bonyolult összefüggéseket hordozhat. 
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5.3.5. A mikrokapcsolatok horizontális és vertikális bővülése a magyar-osztrák 

kapcsolatokban 

 

A kutatás alapján a határ menti kapcsolatok életkori csoportokhoz köthető formái 

eltérő mértékben realizálódnak a magyarok és az osztrákok körében. 

Az ábra az egyes életkori szakaszokban jellemzően megjelenő kapcsolati területeket 

mutatja be a magyar és osztrák válaszadók körében. 

 

 

56.ábra: A mikrokapcsolatok irányai a kutatási mintában 

 

 

 
Forrás: saját szerk. 

 

A 0-3 éves életkori szakaszban a legálisan foglalkoztatott magyarok gyermekei szá-

mára adott az osztrák egészségügyi intézmények, szolgáltatások igénybevétele. A 

magyar 3-6 éves életkori szakasz kibővül az osztrák óvodák és alkalmanként az üdü-

lési, szabadidős lehetőségek kihasználásával, ami az osztrák csoportnál kevésbé jel-

lemző. A magyar 6-14 éves életkori szakasz új fajtora a kultúra, melyre az osztrák 

iskoláztatás vagy a határ menti kulturális programok révén van lehetőség. Osztrák 

részről potenciálisan nagyobb arányúvá ebben az életkorban a kulturális, üdülés, sza-

badidős célú magyarországi utazások lehetősége. 

A 14-18 éves korosztály kapcsolati típusainak mennyisége kiegyenlítettebb, a bevá-

sárlás, mint új faktor jelenik meg. A fiatalabb korosztályok anyagi lehetőségeit szüle-

ik biztosítják, emiatt nem szerepelt az előző kategóriákban. A magyar oktatási lehe-

tőségek adottak, de osztrák igénybevételük nem jellemző. A 18-25 éves magyar kor-

osztály lehetőségeiben megjelenik a kinti munka és üzleti kapcsolat lehetősége, mely 

az osztrák korosztályra nem jellemző. Ők viszont igénybe veszik már az egyes szo l-

gáltatásokat. 

A középkorú és idősebb korosztály kapcsolatrendszere kiegyenlítettebb, de a munka-

kapcsolatokban az osztrákok csak kisebb mértékben és más pozícióban (vezetők) 
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vesznek részt. Ezekben az életkori szakaszokban viszont intenzívebbek az osztrákok 

egészségügyet (szolgáltatásokat, intézményeket) igénybe vevő kapcsolatai. 

A kapcsolati lehetőségek realizálása a magyar és az osztrák válaszadók között eltérő 

intenzitással és dominanciával valósul meg. 

Az egyes területeken belül viszont változatos vertikumban jelenik meg. 

A mikroszintű kapcsolatok horizontális és vertikális bővülése a kutatás eredményei 

alapján kimutatható.  

 

 

5.3.6. Összefüggések a határon átnyúló mikroszintű kapcsolatok szintjeinek, szá-

mának alakulása és a nyelvi kommunikáció szintje között  

 

Bármely mikrokapcsolat a két határ menti térség között idegen nyelvi kommunikáci-

ót igényel. A kutatás a több területen is összefüggést tárt fel a nyelvtudás szintje és a 

kapcsolatok mennyiségi és minőségi mutatói között.  

A térséget érintő korábbi időszakaszokat vizsgáló kutatások kritikus pontként jelölték 

meg a megfelelő szintű nyelvtudás hiányát a határ menti területek válaszadói köré-

ben. 

Az empirikus felmérés eredményei nem mutattak ezen a területen lényeges pozitív 

elmozdulást, annak ellenére, hogy a válaszadók kapcsolatrendszerei jellemzően 

többkomponensűek, változatos nyelvhasználatot igénylő területekre terjednek ki és 

számuk egy főre vetítve, mind a rurális, mind az urbánus mintán magas.  

 

 

57.ábra: Magyar válaszadók nyelvtudási szintje 

 

 
Forrás: saját szerk. 

 

A rurális női és férfi válaszadók körében még a munkakapcsolattal rendelkezők 

nyelvtudása is meglehetősen magas arányban csak a minimális nyelvtudásra korláto-

zódik, noha foglalkoztatásuk során az idegen nyelvi kommunikációra napi szinten 

szükségük van. 

Ellentmondást tükröz viszont, hogy munkakapcsolataik és egyéb területeken fennálló 

magas kapcsolati számaik ellenére a válaszadók kommunikációjában nem jelenik 

meg a feltételezhető magasabb szintű nyelvtudás. 
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Sajátos jelenség az is, hogy bár a munkaerő kínálati piacán a konkurenciaharc a 

munkavállalók közt megkezdődött a megkérdezett rurális válaszadók alacsonyabb 

szintű nyelvtudásuk ellenére is képesek voltak nagyobb arányban az osztrák foglal-

koztatásban megjelenni. A minimális szintű nyelvtudás az alacsonyabb képzettségű 

munkát vállalók esetén úgy tűnik, hogy a munkavállalást lehetővé teszi, elsősorban a 

rurális válaszadók körében, de a további interperszonális kapcsolatokat már akadá-

lyozza. A rurális válaszadók körében a munkaadó minimális nyelvtudással szembeni 

toleranciája valószínűsíthetően összefüggést mutat egyrészt a végzett munkák agrár-

jellegével, a munkaadók munkában való személyes közreműködésével, esetlegesen a 

munkavállalók határközeliségéből, ismertségéből, megbízhatóságából, könnyebb 

mobilizálhatóságából adódó előnyökkel. A vizsgált mintán az írásbeliséggel együtt 

járó nyelvtudási szint lényegesen alacsonyabb arányban jelent meg. A jelenség a 

magas osztrák foglalkoztatottsággal egybevetve jelezheti a megfelelő munkajogi 

érdekérvényesítés problémáit. 

Az urbánus válaszadók foglalkoztatási ágazatainak megoszlása és jobb nyelvtudásuk 

közt összefüggés mutatható ki, mert a betöltött munkakörökhöz magasabb szintű 

nyelvtudás szükséges. 

A különböző jellegű kapcsolatok (rokoni, baráti, ismerősi, munka, üzleti, turisztikai, 

oktatási, stb.) eltérő potenciális nyelvhasználati gyakorisággal és nyelvtudási szinttel 

járnak. Az Ausztriába irányuló kapcsolatok változatos területeket érintenek, de kimu-

tatható, hogy a nagyobb kommunikációs igényű interperszonális kapcsolatok aránya 

a kapcsolatrendszereken belül az alacsonyabb nyelvtudásúak körében kisebb értéket 

mutat.  

Az alacsonyabb nyelvtudási szint elsősorban a személyes kapcsolatok (baráti, isme-

rősi) arányát csökkenti. Az alacsonyabb végzettséggel és minimális szintű nyelvtu-

dással rendelkező válaszadók még rendszeres legális vagy illegális foglalkoztatás 

esetén is csak kis százalékban jelöltek meg az ismerősi, baráti kapcsolatokat. A ma-

gasabb személyes interperszonális kapcsolatot megjelölők esetében a magasabb isko-

lai végzettség és a magasabb szintű nyelvtudás korrelál. 

Az alacsonyabb szintű nyelvtudással rendelkező foglalkoztatottak viszonylatában 

viszont az üzleti kapcsolatok megjelölésének viszonylag nagy száma további ellent-

mondást rejt magában, hiszen az üzleti kapcsolatokban a nyelvtudás hiánya kedve-

zőtlen. Úgy tűnik, hogy annyiban történt előrehaladás, hogy a minimális szintű 

nyelvtudás tartalma célirányosabbá válik és az érdekeltségi köröknek megfelelő terü-

leteken elér egy bizonyos, a többi területtől magasabb szintű nyelvhasználatot. 

A probléma ellenpontjaként megjelentek a felmérésben az osztrák közoktatásba és 

középfokú oktatásba bekapcsolódó rétegek, melyek már egyre fiatalabb életkorban 

magasabb szintű nyelvtudással rendelkeznek. Ők egy sajátos, kétnyelvű kommuniká-

cióban jártas, anyanyelvi szintű nyelvtudással rendelkező csoportot képviselnek, me-

lyek közvetlen környezetükben is indukálják a magasabb szintű nyelvhasználatot, 

hiszen az osztrák iskoláztatás folytán a gyermek családi környezetének nyelvtudása 

várhatóan növekszik. Az osztrák intézmény révén interperszonális kapcsolataik vál-

tozatos szinteken bővülnek. A határon túli térhasználat már fiatalabb életkori szinten 

megkezdődik, ezáltal az integráció egy speciális területen valósulhat meg.  

A felmérés alapján azok a rétegek, akiknek német nyelvhasználati szintje életkorilag 

potenciálisan a 3. életévre kibővült magasabb iskolázottsági, nyelvtudási és  

mobilitási szinttel rendelkeznek. A 6-14 éves és 14-18 éves korosztály esetében már 
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nem ilyen meghatározóak ezek a feltételek, ezért mennyiségileg több résztvevőt érin-

tenek. 

Az integrálódó határrégióban az oktatási kontextusok egy sajátos kapcsolati jelleget 

jelentenek. A nagyobb személyes nexusok megvalósulásával a nyelvhasználati integ-

ráció és nyelvi szintnövekedés indikátoraként működhetnek közre.   

A magasabb iskolai végzettségűek jobb nyelvtudása és ismerősi, baráti kapcsolatai-

nak nagyobb száma, mind a rurális, mind az urbánus válaszadók között összefüggést 

mutatott ki. Valószínűsíthető, hogy a magasabb nyelvi kommunikációs szint révén 

megvalósuló kontaktusok más motivációval szerveződnek és a hasonló társadalmi 

státus révén egyenrangúbb kapcsolati szinten jönnek létre. Ez a jelenség utalhat az 

értelmiségi válaszadók interkulturális szerepének fejlődésére, mely az integrált régió 

mikrokapcsolatainak szintjén igen lényeges. 

A kutatás által feltárt, valószínűsíthetően szintén a közvetlen zónában tapasztalható 

jelenség, hogy az osztrák válaszadók körében 31% volt a valamilyen szintű magyar 

nyelvtudással rendelkezők aránya. Úgy tűnik, hogy a kontaktusok számának nagyobb 

gyakorisága ezen a téren kedvező változást hozott, mert a magyar nyelv iránti érdek-

lődés még viszonylag alacsony nyelvtudási szinten ilyen magas arányban, más min-

tán feltételezhetően nem áll fenn. 

Következtetésként fogalmazható meg, hogy a korábbi kutatások eredményeihez vi-

szonyítva (HARDI T. 2005, NÁRAI M. 1999) bár a nyelvtudás szintjét vizsgálva nem 

történt számottevő előrelépés és a közvetlen zóna szintjén sem mutatható ki nagyobb 

kapcsolati gyakoriság mellett a magasabb szintű nyelvtudás, a fejlődés a kapcsolatok 

területének kiszélesedésével, az interperszonális kapcsolatok fejlődésével a közvetlen 

határzóna esetében várhatóan hosszabb távon mégis intenzívebbé válik. 

 

 

5.3.7. A kapcsolatok területi kiterjedése, irányultsága és a térhasználat új vonásai 

 

A kutatás mindkét mintán vizsgálta a kapcsolati típusok és utazási célok térbeli irá-

nyultságát. 

A magyar rurális és urbánus válaszadók területhasználati szintje kiterjedésében és 

irányultságában jelentősen eltér. A magyar rurális kapcsolatok köre egyértelműen 

kisebb területet fed le, mint az urbánus válaszadóké. Összességében a magyar kap-

csolatok, mind elemszámukat, mind térbeli kiterjedésüket tekintve több osztrák tele-

pülésre terjednek ki és a kapcsolatok gyakorisága is magas.  

 és ez az osztrák rurális válaszadók viszonylatában mintegy tükörképként jelenik 

meg. 

Az egyes kapcsolati területekhez a vizsgálat mintán eltérő térbeli kiterjedés és tér-

használati intenzitás (gyakoriság) tartozik. 

Mindkét csoport helyszínei közt szerepelt Bécs, ami jelzi az osztrák főváros térségi 

orientációban betöltött szerepének újraformálódását a nyitott határok lehetőségei 

közt. 

A válaszok nagyobb mértékben Frauenkirchen és kisebb mértékben Neusiedl am See 

kistérségi szerepének növekedését jelzik a magyar kapcsolatok által intenzívebben 

érintett településeken.  
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58.ábra: Az egyes települések választottsága a kutatási adatokból. 

 

 

 
Forrás: saját szerk. 

 

Az osztrák rurális válaszadók tipikus helyszíne Fertőd és Sarród közigazgatásához 

tartozó határtelepülések, mely kiegészül Hegykővel, ami a termálturizmus és egész-

ségturizmus másik kistérségi központja. A választott településekre koncentrálódik a 

bevásárló- és szolgáltató turizmus, szabadidős és kulturturizmus, üzleti kapcsolatok. 
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59.Ábra: Sopron és Eisenstadt választásának céljai a kutatási mintában 

 

 
Forrás: saját szerk. 

 

 

60.ábra: Fertőd és Frauenkirchen választásának céljai a kutatási mintában 

 

 
Forrás: saját szerk. 

 

A többi település választottsága minimális, egyéni érdekekhez köthető (lótartás, ma-

gyar területeket érintő földművelés). Ez a választott települési kör tipikusan csak 

mintegy 30 km-es körbe tartozik.  

Az urbánus osztrák válaszadók kapcsolatainak területi kiterjedése nagyobb léptékű. 

Elsősorban a bevásárló turizmussal, az egészségturizmus szolgáltatásaival és a ter-

málturizmussal hozható kapcsolatban és 80-100 km körre terjed ki (Sopron, Balf, 

Bük, Sárvár). 

Az a következtetés állapítható meg, hogy a nyitott határok mellett Sopron települési 

funkcióinak betöltése terén jobb helyzetben van, mint a kistérség központjai és kiste-
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lepülései. Munkahelyi, ellátó és rekreációs funkcióinak érvényesítéséhez jobb feltéte-

lekkel rendelkezik.  

 

Fertőd és Frauenkirchen kapcsolati típusaiban mennyiségi és minőségi különbségek 

állnak fenn.  

Frauenkirchen több kapcsolati területen jelenik meg a magyar válaszadók körében. 

Fertőd választottsága, Sopronhoz hasonlóan, a személyes anyagi előnyökkel járó 

kapcsolatokban (bevásárlás, szolgáltatások) magas.   

Frauenkirchen bevásárlóturizmusban betöltött szerepe kiemelkedően hangsúlyos 

(57%).  

 

A kutatás egyik legmeghatározóbb eredményeként fogható fel a magyar település-

funkciók ellátását érintő változások feltárása. 

 

A felmérés tapasztalatai alapján összefoglalva az alábbi megállapítások tehetők: 

 

Mind a magyar kistelepülések, mind az urbánus térség vonatkozásában a gátló 

(push) tényezők csökkenése és a pull tényezők megerősödése (útlevél rendelkezések, 

határátkelők, EU, schengeni folyamat) a kontaktzónához tartozónak tekintett magyar 

települések vonatkozásában lehetővé tette intenzívebb mikrokapcsolati rendszerek 

formálódását, melyet a felmérés eredményei a kapcsolatok jellegének, területeinek és 

gyakoriságának magas mutatószámaival jeleznek. 

 A jelenség következménye lehet a vizsgált magyar rurális térségben tapasztalhatóan 

az eltérő elemszámú, de egyes lakossági rétegeket lényegesen nagyobb intenzitással 

érintően a kistérségi vonzáskörzetek kiszélesedése a határ menti osztrák kisebb tele-

pülési központokkal. 

 

 Az empirikus vizsgálat adatai alapján egyértelműen kimutatható 

Frauenkirchen település változatos területeket érintő beépülése a magyar vá-

laszadók térhasználatába. Lehetséges, hogy Frauenkirchen kiemelkedően 

magas kontaktmutatói alapján egyes területeken részlegesen mintegy határon 

túli kistérségi központ funkciót lesz képes betölteni és ezáltal Fertőd kistérsé-

gi funkcióinak ellátása részleges csorbulást szenved ? 

 

 A magyar oldal osztrák irányú kapcsolatainak bővülése és gyakoriságának 

növekedése az integrálódó régió keretein belül további kérdéseket vet fel.  

 

 Az Ausztriában dolgozó magyar munkavállalók és számának bővülése a határ 

menti térségekben különösen a kisebb települések viszonylatában a települé-

sek funkcionalitásának egyre több tényezőjét érinti. A munkahely funkciók le-

csökkenése mellett a jobb anyagi lehetőségek következtében szélesedő osztrák 

irányú turisztikai, szabadidő jellegű kapcsolatok a települési rekreációs funk-

ciók más országba való áthelyeződését, mint jelenséget jelzik. Az osztrák tele-

pülések mind nagyobb részesedése a napi és havi rendszerességű bevásárlá-

sokból a hazai kistelepülések és kistérségi központok ellátó funkcióját gyen-

gítheti. A legális osztrák munkakapcsolattal rendelkező munkavállalók szoci-

ális és egészségügyi ellátásának egy része szintén osztrák helyszínhez kötődik. 
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A magyar gyerekek korai megjelenése az osztrák oktatási rendszerben a hazai 

kistelepülések és kistérségi központok oktatási-nevelési rendszerben betöltött 

szerepét gyengítheti. A kistelepülés lakóhely funkcióját érintőjelenségek is ta-

pasztalhatók.  Az osztrákok ingatlanvásárlásainak egyik meghatározó területe 

a magyar parasztházak felvásárlása, rendbetétele és magán- vagy turisztikai 

célú hasznosítása. A tapasztalatok alapján ezek a vásárlások jellemzően az 

épületek eredeti magyar építészeti stílusjegyeinek megtartására törekednek, 

így a Világörökség részét képező településeken a településképben nem okoz-

nak lényeges változást. Az új építésű magyar házak között viszont szemmel 

látható az osztrák stílusú épületek megjelenése, ami bizonyos mértékig a tele-

pülési identitás zavaró tényezőjeként is felfogható.  

 

A magyar válaszadók körében tehát alábbi települési funkciókban tapasztalható a 

határon túlra helyeződés: 

 munkahely, 

 ellátás, 

 rekreáció, 

 egészségügy, 

 szociális ellátások, 

 oktatás-nevelés.   

Ez a folyamat a hazai kistelepülési, kistérségi funkciók mikroszintű ellátásának le-

csökkenését eredményezheti és egyben a települési kötődés, megfelelő szintű ident i-

tás megteremtődésének gátlója lehet.  

A jelenségek egyoldalú intenzitása azt jelezheti, hogy a településfunkciók jelzett 

mérvű lecsökkenése nem feltétlenül az integrált határrégió megvalósulásának pozití-

vumaként fogható fel, hanem egy további kutatást igénylő kísérő jelenségként, me-

lyet a két oldal közti fejlődési különbségek dominánsan indukálnak.  

 

Az osztrák munkaerőpiacon a foglalkoztatási lehetőségek változáson mennek át. Ak-

tuálisan négy munkaerőcsoportban van meg foglalkoztatási igény a magyar munka-

erő iránt  

 a mezőgazdaságban, 

 az idegenforgalomhoz köthető ágazatokban (főként szezonálisan vagy alkal-

mi jelleggel, 

 a hiányszakmákban, 

 a magasan kvalifikált felsőoktatási végzettséggel rendelkezők körében. 

Ezeknek a munkaerőcsoportoknak az osztrák foglalkoztatása a térségi hazai munka-

erőpiacon kedvezőtlen jelenségeket indíthat el (szakemberhiány, elvándorlás). 
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5.4. A kutatási eredmények és a hipotézisek összefüggései 

 

Sikerterületek és feszültségpontok a határ menti térség kapcsolataiban 

 

A kapcsolatok összetettsége nehezíti, hogy egyértelműen sikeresnek vagy problémás-

nak minősíthető legyen egy-egy terület. 

Az empirikus felmérés tapasztalatai alapján 

A kapcsolatok sikerterületeként nevezhetők meg a mikrotérségi szinten  

 a fejlődő kulturális kapcsolatok, 

 a közös munkaügyi együttműködések, fórumok megvalósulása. 

 

Feszültségpontként jelenik meg 

 a határátlépési pontoknál a személygépkocsi közlekedés osztrák meggátolása, 

 a magyarok részesedése az osztrák szociális és egészségügyi ellátásokból, 

 magyar képzett munkaerő migrációja, 

 hasonló turisztikai kínálati potenciál, 

 az idegen nyelvi kommunikáció egyoldalúsága, 

 konkurenciaharc az idegenforgalomban,  

 intézményi partnerkapcsolatok hiánya, 

 eltérő feltételrendszer az üzleti kapcsolatokban. 

 

A kutatás igazolta, hogy az integrálódó határtérség intenzíven szövi újra kapcsolatait. 

Megállapítható viszont, hogy az egyenrangú partneri viszony a magyar és osztrák 

terület közt még több területen hátrányt szenved. A kapcsolati típusokban eltérő po-

zíciókkal rendelkeznek a szomszédos térségek, ami a mikrokapcsolatok alakulására 

is levetítődik. 

A kutatás alapján az integrációs folyamat még hátrányt szenved a nyelvi területen, a 

munkaügyi kapcsolatok egyes részterületein, a turisztikai kapcsolatokban. 

A kapcsolati lehetőségek horizontális és vertikális bővülése viszont az integrálódási 

folyamat pozitívumaként értelmezhető. 

A kapcsolati típusok mikroszintjén olyan jelenségek is tapasztalhatók, melyek továb-

bi kutatást tesznek szükségessé. 

A nyugat-európai országok közti integrációról már többéves tapasztalatok és kutatási 

eredmények állnak rendelkezésre. 

A magyar-osztrák határtérségben viszont két eltérő gazdasági és politikai rendszer-

ben formálódó térség integrálódása zajlik, aminek elméleti lehetőségeit a gyakorlati 

megvalósulás problémái írják fölül. 

A kutatási terület integrációs folyamatát történelmi gyökereik segíthetik, gyorsíthat-

ják. 

Az itt zajló folyamatok mintegy koncentráltan tartalmazhatják más határtérségek 

integrációjának várható elemeit. 

Az integráció lehetőségének hivatalos kereteit a mikro-, mezo- és makroszintű válto-

zások töltik meg tartalommal. A tudományos kutatások különböző szinteken feltárt 

eredményei adnak segíthetik az integrálódás folyamatának komplex megismerését a 

fejlődési tendenciák felvázolását. 
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6. ZÁRÓ GONDOLATOK 

 

 

Sopron elhelyezkedésének és történetének köszönhetően a régióban legkiterjedtebb 

kapcsolatokkal rendelkezik Ausztria felé. Ezt az előnyt ki kell használni. Éppen ezért 

rá hárul a helyi és regionális együttműködés generálójának szerepe. A hosszú távú 

siker záloga, hogy fokozott együttműködést hozzon létre a két meghatározó telepü-

lés, Sopron és Eisenstadt. Az érdekfeltárás, érdekkiegyenlítés és beszámítás folyama-

ta a különböző háttér miatt nagyságrendekkel nehezebb, mint más, magyar-magyar 

városok között. Ezen problémák megoldásán múlik, hogy ki tud-e alakulni ez a gaz-

dasági és társadalmi tér, lesz-e önálló, vonzó arculata. Meg kell találni azt a területi 

szinten megjelenő, átfogó gazdasági célt, amely egyúttal koordinatív funkciót tölt be 

és amelyre tekintettel valósul meg az összes ágazatot érintő kapcsolat és fejlesztés. 

 

Burgenland, mint a EU Cel-1 terület gyengeségét erőteljes telepítési és fejlesztési 

tényezővé alakítja át. Ezen felzárkózási stratégia következtében munkahelyeket, kor-

szerű üzemeket és idegenforgalmi fejlesztéseket hoztak és hoznak létre. 

Mindezekre való tekintettel felmerül a kérdés, hogy nyugodtan hátra dőlhetünk-e 

karosszékünkben, vagy innovatív módon dolgozunk a fejlesztéseken, kapcsolatokon? 

A regionális kutatás a jövőkép kialakítása céljából olyan jellemzőket keres, amelyek 

magas fokon , állandóan megújuló módon fellelhetők.  

A komplex tudományos szemlélet alapján hasznosulnak a vizsgálatok, speciális terü-

letek elméletei, módszerei és eredményei. 

A földtudomány feladatai közé tartozik a hazai területek kutatása, vizsgálata is sokré-

tű szempontok alapján. Egyértelmű viszont, hogy ezek a kutatások nem végezhetők 

csak a politikai határokon belül, mivel a hazai viszonyok kutatásakor a nagyobb terü-

letek jellemzőit, hatásrendszereit is számításba kell venni. Kiemelten igaz ez a határ-

területekre. 

Annak érdekében, hogy a globális jelenségek vizsgálata és értelmezése tudományos 

szinten történjen széleskörű adat- és információgyűjtésen alapuló nemzetközi szintű 

tudományos munka szükséges. 

A nemzetközi együttműködések és tudományköri kapcsolatok révén olyan új kutatási 

módszerek kidolgozása és hasznosítása történik meg, melyek pontosabb, komple-

xebb értékelést tesznek lehetővé egy adott terület vonatkozásában. 

 

A határterületek mindig különleges helyzetet teremtettek az ott élők számára is. Így 

történt ez kutatási térségünkben anno, és így történik napjainkban is. Két világot vá-

laszt el egy néhány méteres földdarab. Két világ, két gondolkodás két fajta probléma, 

de egységes térben, közös jövővel, közös megoldással. Ugyanazok vagyunk, mégis 

mások. A Sopron-Eisenstadt térsége az a területe, mely az egységesülő Európában 

kapott új lehetőséget arra, hogy megteremtse egy történelmileg, természeti és kultu-

rális téren hosszú időn keresztül egységes táj újbóli megvalósítását.  

A vizsgálatokba a dolgozat is bekapcsolódott három platformon is. A két város, Sop-

ron és Eisenstadt központi funkciói megosztottak. Erősségeiket továbbra is fent kell 

tartaniuk és céljaikat közös összefogással kell elérniük.  
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A határok létrejötte, eltörlése és az integráció mi módon tudja feledtetni a hosszú 

évtizedekig meglévő izolációt és különélést? Tudja-e egyáltalán feledtetni, egység 

lesz-e valaha ami elválaszthatatlan volt egykor? Alapvető állítás, hogy a hely szelle-

me közösség meghatározó és definiáló tényező. Legyen ez az erő, ami összefogja, és 

közös úton tereli az itt élőket. 

1922-ben a „Leghűségesebb Város” lett Sopron. Nomen est omen! Nevünkben a 

sorsunk és a jövőnk. Legyünk hűségesek a múlthoz, e tájhoz és a lakóihoz, valamint 

az itt megvalósuló célokhoz. Úgy kell élnünk, hogy ezt ne tudja és ne is akarja felej-

teni senki. Lajtán innen és túl. 

 

 

61.ábra: A Hűségkapu Sopronban 

 

 
Forrás: saját foto 

 

 

 

Locsmándi Szabolcs 

2009 
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