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1. A KUTATÁS TÉMAVÁLASZTÁSA ÉS A TERÜLET BEMUTATÁSA 
 
 
1.1. A kutatás témaválasztása 
 
A határtérségek kutatása mind napjainkban, mind a közelmúltban kiemelt érdekl�déssel övezett 
terület a földrajztudományok területén is.  
Az elmúlt két évtizedben olyan lépték� változások zajlottak le a természet, a gazdaság, az 
infrastruktúra, a társadalom, a tudomány és a politika területén, amelyek korábban nem vagy csak 
kismértékben voltak prognosztizálhatók. 
A földrajztudományok szerepe felértékel�dött a fenti a folyamatok értelmezésében és vizsgálatában, 
különösen a történeti földrajz, regionális földrajz, emberföldrajz területén, illetve a térszerkezeti 
folyamatok vizsgálata során. 
Megkülönböztetett érdekl�dés övezi a határtérségekre vonatkozó kutatásokat. Magyarországon 
különleges helyet foglalnak el a nyugati határ menti térségek, melyek határkapcsolatait Trianon 
létrehozta, majd a II. világháborút követ�en 1989-ig a vasfüggöny szigora korlátozta és a schengeni 
határ ismét felolvasztotta.  
 
 
1.2. A vizsgált terület elhelyezkedése: 
 
Kutatási mikrotérségünk az 1999-ben létrehozott Euregio West/Nyugat-Pannonia része. Ausztria 
1995. évi, Magyarország 2004. évi EU-csatlakozása nyomán az Európai Unió részét képezi. Az 
Eurégió összterülete 15 294 km2 (2006. évi adat). Területének mintegy háromnegyed része tartozik 
Magyarországhoz (11.328 km2) és egynegyede Ausztriához (4.208 km2). A közös államhatár hossza 
356 km, mely Burgenland összes körzetét, Gy�r-Moson-Sopron (178 km) és Vas megyét (178 km) 
érinti. 
 
 

1.ábra: A vizsgált terület elhelyezkedése közép-Európában 
 

 
Forrás: Centrope PGO (saját szerk.) 

 
A kutatásba bevont terület térségi szinten a Magyar Köztársaság Nyugat-dunántúli régiójában, 
Gy�r-Moson-Sopron megyében a Sopron-Fert�d Statisztikai Kistérség közigazgatási körzetben az 
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ország nyugati peremén fekszik. 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 megel�z�en ezek a területek alkották Sopron Vármegyét . 
 
A dolgozat a térségi folyamatok jellemzése során vizsgálja Sopron és Eisenstadt térségét és érinti a 
kiemelt településeken kívül magyar területen Ágfalva, Balf, Fert�boz, Fert�d, Fert�homok, 
Fert�rákos, Fert�széplak, Hegyk�, Hidegség, Sarród valamint osztrák kutatási területen Apetlon, 
Illmitz, Klingenbach, Mörbisch, Pamhagen, Rust és Wallern am See, településeket. Az empirikus 
kutatás Sopron és Eisenstadt urbánus települések, majd Sarród, a közigazgatásilag hozzátartozó 
Fert�újlakkal és Nyárligettel, és Pamhagen rurális települések válaszadóit foglalja magában. Az 
egyes települések pozíciója legjobban komplexitásában értelmezhet�k, ezért a vizsgálat 
elengedhetetlen része a mezoszintet, regionális szintet érint� kitekintés.  
 
 

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

 
Forrás FHNP 2001 

 
 
2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLJA, HIPOTÉZISE, VIZSGÁLATI MÓDSZEREI ÉS 

FELÉPÍTÉSE 
 
 
2.1. A kutatás célja: 
 
A kutatás célja, hogy vizsgálja a határ történelmi szerep- és funkcióváltozásainak keretébe Sopron 
és Eisenstadt térségi változásainak domináns folyamatait, benne Sopron térségi központ szerepének 
alakulását. Betekintést adjon a határmentiséget megél� emberek változó mikroszint� határ térségi 
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kapcsolatainak alakulásába, ezáltal az integrált határrégió formálódásának adott id�szakban zajló 
jelenségeit felvázolja. 
A kutatás foglalkozik a határmentiség térségi leképez�déseivel, annak vizsgálatával milyen szerepet 
játszik a határ a kapcsolatrendszerek alakulásában. 
Az empirikus kutatás a mikroszint kapcsolatain belül a vizsgált rurális és urbánus településeken 
három f� terület jelenségeinek feltárására tesz kísérletet, a munka, a turizmus és az oktatás 
kapcsolatrendszerének vizsgálatával. 
 
 
2.2. A kutatás hipotézise 
 
A Sopron és Eisenstadt térsége, vonzáskörzete valaha összetartozott és most ismét számtalan szállal 
tud összekapcsolódni és akár együtt is fejl�dni. 
A korábban földrajzi, történelmi és kulturális egységet alkotó táj, napjainkban többszint� 
kapcsolataival, két központtal éled újra 
A határ jelenkori szerep- és funkcióváltozása nyomán a határátkel�helyek közvetlen környezetében 
lév� települések fokozott migrációs potenciállal bírnak. Az itt él�k határ menti kapcsolatai id�ben 
és térben, horizontálisan és vertikálisan kib�vülnek és az urbánus és rurális térségek 
vonatkozásában eltér� és azonos vonásokat tartalmaznak. 
 
A kutatás arra keresi a választ, hogy a történeti áttekintést kiegészítve mikroszinten lakossági 
interperszonális kapcsolatok vizsgálatával információkat tárjon fel az alábbi kérdésekr�l: 

• Mennyiben hat a fejl�dés dinamikájára a határmenti kapcsolatok változása?  
• Mely területek jelentik az újraformálódó kapcsolatok sikerterületeit és mely területek azok, 

ahol lemaradások, konfliktusgócok keletkeztek?  
• Milyen el�nyökkel, lehet�ségekkel, hátrányokkal és konfliktusokkal jár az itt él� emberekre 

a határmentiség?  
• Miként hatnak ezek a jelenségek a határok szerepének, funkcióinak újraformálódásának 

jelenkori folyamatára?  
 
A kutatás a hipotézissel összefüggésben vizsgálja, hogy a Sopron–Eisenstadt térség egy viszonylag 
rövid múltra visszatekint� határ fejl�dési ciklusában, hogyan alakította/alakítja mikrokapcsolatainak 
rendszerét a korábbi földrajzi, történelmi és kulturális egységének birtokában. 
 
A kutatási folyamatban újszer�nek tekinthet�k az alábbiak: 

• a személtet� módszer alkalmazása,  
• az empirikus kutatásban a kapcsolatok urbánus–rurális elkülönítésben történ� vizsgálata 
• a magyar gyermekek osztrák közoktatási rendszerben történ� megjelenésének empirikus, 

kvalitatív elemeket tartalmazó vizsgálata. 
 
A dolgozat foglalkozik a tradicionális térségi központ, Sopron státusának változásaival és a trianoni 
döntés nyomán létrejött osztrák tartományi f�város Eisenstadt fejl�désének egyes jellemz�ivel is.  
 
Az interperszonális rendszerek változásait a dolgozat a munkaer�, a turizmus és az oktatás területén 
tekinti át részletesebben, melyek a korábbi kutatások megállapításai alapján a kapcsolatok egyik 
legdinamikusabban fejl�d� területei. Ezzel összefüggésben foglalkozik a határok átjárhatóságának 
változásaival, a munkaer�-áramlás kérdéseivel, a természeti táj értékeinek turizmusra gyakorolt 
hatásával, a turizmus térségi tipikus formáival, gazdaságra gyakorolt hatásaival és a mikroszint� 
oktatási kapcsolatok új vonásaival. 



 6 

A térség, mint mikroszint� kutatás tárgya, egyedi abban a tekintetben, hogy a földrajzilag egységes 
táj fejl�dési fázisai a határtérség pozíció, funkció és hatás formáit modellezi. Végig kísérhet� az 
egységt�l a korlátozott kapcsolatokon, majd a hermetikus elzártságon át, napjaink újrafejl�d� 
kapcsolatáig.  
Ez a speciális státus, mintegy „egyedülálló laborkísérletként” mutatja be egy egységes térség 
szétszakított részeinek fejl�dését. A folyamat alapvet� változásai, szintén különleges módon, 
társadalom- és történeti földrajzi szempontból igen rövid id�intervallum alatt zajlanak, és mind a 
természeti, mind a gazdasági, mind az infrastrukturális és társadalmi szférában sarkalatos 
változásokat idéznek el�. 
 
 
2.3. A dolgozat felépítése 
 
A dolgozat 1. Bevezetés fejezete magában foglalja a kutatás id�szer�ségét, a határtérségek, 
határmentiség egyes aspektusait a hazai és nemzetközi szakirodalomban.  
A 2. fejezet részletesen ismerteti a kutatás célját, a kutatási terület pontos lehatárolását. Ezen 
túlmen�en tartalmazza a kutatás fázisainak módszertanát. 
A 3. fejezet történeti földrajzi szemlélet� áttekintést ad a Sopron-Eisenstadt valamint Sarród-
Pamhagen térségr�l a tájhasználat kezdeteit�l kiindulva az Európai Unióhoz való csatlakozásig. 
A fejezet domináns szemléleti aspektusa minden korszaknál a határfunkció szerepének vizsgálata. 
A 4. fejezet tartalmazza az urbánus Sopron-Eisenstadt, valamint a rurális jelleg� Sarród-Pamhagen 
lakosai körében végzett kérd�íves valamint kikérdezéses felmérés adatait és statisztikai 
feldolgozását.  
Az 5. fejezet a kutatási eredményeket tartalmazza, összevetésben a kutatási célokkal és hipotézissel.  
A 6. fejezet a fejl�dési trendekkel, a földtudományok jelent�ségének fokozódásával foglalkozik, a 
globalizációval és a fenntartható fejl�déssel összefüggésben. 
A dolgozat végén kapott helyet az ábrák és táblázatok jegyzéke, a hivatkozás- és irodalomjegyzék, 
valamint a függelékek. 
 
 
2.4. A dolgozat vizsgálati módszerei: 
 
A kutatás kiterjedt: 
 

• a térség történelmi áttekintésére, 
• a magyar és osztrák területek urbánus és rurális térségeinek bemutató, áttekint� statisztikai 

adatokat és dokumentumokat felhasználó vizsgálatára, 
• az urbánus és rurális térségi mikrokapcsolatokat kutató, mélyinterjúkkal, 

háttérbeszélgetésekkel kiegészül� kvalitatív kérd�íves vizsgálatára,  
 

A kutatás során felhasználásra kerültek az adatelemzés módszerei, mint például statisztikai 
módszerek els�dleges és másodlagos források felhasználásával. Speciális módszerként az empirikus 
vizsgálat kérd�íves felmérése és interjúi említhet�k, a közvetlen megfigyelés és sajtófigyelés 
mellett. 
 
 
2.4.1. Az elméleti kutatás jellemz�i 
 
A történeti áttekintés térbelisége az Eisenstadt-Sopron térség azon területeire terjed ki, melyek 
Trianonig a történelmi Sopron és Moson vármegye területéhez tartoztak és a trianoni határ 
következtében földrajzi közelségük ellenére elszakítódtak egymástól. 
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A kutatás primer és szekunder források felhasználásával dolgozza fel a vizsgált területek jellemz�it. 
A történeti, statisztikai adatbázisok (levéltári anyagok, hazai és nemzetközi szakirodalom, KSH, 
Statistik Austria, Eurostat, WKO, stb.), mint forrás kiegészülnek az empirikus módszerek (kérd�ív, 
mélyinterjú, háttérbeszélgetések) által szolgáltatott információkkal. A történeti fejl�dés 
bemutatásának másik célja, hogy statisztikai módszerek, kartogramok, ábrák felhasználásával 
jellemezze az adott id�szakokat, ami háttérinformációkat szolgáltat az integrált határrégióhoz 
vezet� folyamat mikéntjeir�l. A dolgozat az általa használt vizuális, szemléltet� módszer 
felhasználásával végzi el az egyes id�szakok jellemzését, mely folyamatmátrix rendszerrel teszi 
lehet�vé egy adott térség különböz� fejl�dési tényez�inek modellezését, változását.  
 
 
2.4.2. A folyamatmátrix ábra, mint elemz�, szemléltet� eszköz és módszer bemutatása 
 
A kutatás a különböz� történelmi fázisok elemzésére SWOT analízisb�l származtatott grafikus 
módszert használt. 
 
Leírása:  
Az ábra két f� komponensb�l áll, egy állandó elemnek tekinthet� koordináta-rendszerb�l és változó 
elemekb�l, jelekb�l, számokból, állhatnak. 
 
Az ábra állandó elemei: 
Az ábra f� eleme egy koordináta rendszer, amelyben a (koordináta rendszernek megfelel�) 
matematikai rendez� elv alapján kerülnek elhelyezésre a tényez�k. 
A koordináta rendszer függ�leges és vízszintes tengelyeinek megnevezései: 

• Er�sségek (rövidítése: E vagy S - Strengths)- Gyengeségek (rövidítése: GY vagy W - 
Weaknesses) 

• Lehet�ségek (rövidítése: L vagy O - Opportunities)- Veszélyek (rövidítése V vagy T - 
Threats) 

Az egyes tengelyek az általuk lefedett területeket a koordináta-rendszer matematikai logikája 
szerint határozzák meg, amelyben az általános matematikai rendez� elv érvényesülésének 
megfelel�en helyezhet�k el a tényez�k. 
Ennek alapján az er�sségek egyértelm�en a pozitív érték� tartományba kerülnek, a gyengeségek 
egyértelm�en a negatív tartományba tartoznak. Továbbá az analógia szerint a lehet�ségek pozitív, 
míg a gyengeségek a vízszintes tengely negatív oldalán mérhet�k. 
 
A tényez�k pozícióinak megállapítása: 
A tényez�k egyszer�sített 5 fokozatú skálába besorolással vagy számszaki adatokból levont 
következtetéseknek megfelel�en, esetenként egyéni számszer�sítéssel helyezhet�k el az ábrában. 
Amennyiben a vizsgálat tárgya szintén egy térség fejlettségének vizsgálata a számszaki tényez�k 
alapján történ� pozicionálás során mintaként használható és alkalmazható Dobosi E. (2003) által 
1999-re vonatkozóan elvégzett a statisztikai térségek gazdasági és infrastrukturális, valamint 
általános (komplex) regionális fejlettségének sokváltozós matematikai–statisztikai módszerekkel 
történ� meghatározását, keresztmetszeti modell segítségével tartalmazó elemzése. 
 
A módszer alkalmazása: 
Területek, települések, négy (vagy tetsz�leges számú) tényez� csoportba (természeti, gazdasági, 
infrastrukturális, társadalmi) rendszerezett, fejl�dési összetev�inek számokkal és szimbólumokkal 
történ� megjelenítésére használható. 
 
A módszer el�nye: 
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Vizuálisan elkülöníthet�en teszi lehet�vé a tényez�k ábrázolását, az egyes ható tényez�k pozícióját 
egy terület vagy település vonatkozásában. 
Az ábra segítségével arányok és tényez�k megjeleníthet�vé válnak. Felhasználásával folyamatábra, 
függvény készíthet�. 
Alkalmas több területet lefed� ábrázolásra, ill. egy-egy kiemelt terület (pl. csak a gazdasági terület) 
tényez�inek megjelenítésére. 
 
 

3.ábra: A folyamatmátrix ábra –minta) 
 

 
Forrás:saját szerk. 

 
A módszer hátránya: 
Minden kategorizálás, besorolás vitatható, így az egyes tényez�k területi besorolása is vita tárgya 
lehet. A tényez� pontos elnevezése, az általános megnevezésen kívül, ill. megfelel� indoklás, 
magyarázat segítheti ennek a problémának a megoldását. Az egyes tényez�k pozícióinak, súlyának 
meghatározása is vitatott lehet. Ebben az esetben alkalmazható matematikai, statisztikai 
módszerekkel jellemzett változók alapján történ� pozicionálás. 
 
 
2.4.3. Az empirikus kutatás jellemz�i 
 
A kutatás eredeti koncepciója szerint a határmenti kapcsolatok változásainak empirikus vizsgálata 
magyar és osztrák vállalkozások körében végzett kérd�íves felméréssel történt volna. A 
megkérdezend� vállalkozások kiválasztása a magyar és osztrák kamarai adatbázis alapján történt, 
statisztikai mutatók és cégregiszter alapján. Megtörtént 213 vállalkozás megkeresése, majd a 87 
pozitív válasz alapján a személyes kikérdezés és kérd�íves felmérés, a 41 (47%) osztrák és 46 
(53%) magyar vállalkozás felkeresésével Eisenstadt és Sopron városok vonzáskörzetében. 
A vizsgálat lezajlott, de a vállalkozások által kitöltött kérd�ívek térségi és ágazati összetétele az 
el�zetesen tervezet statisztikai mintától arányaiban jelent�sen eltért, ennek következtében 
generalizálhatósága és validitása kérdésessé vált. A felmérés során viszont kit�nt, hogy Ausztria és 
Magyarország EU-tagságának megvalósulása, a térségben zajló dinamikus változások a magyar-
osztrák határ menti kapcsolatok mikroszintjén is jelent�s változásokkal, átrendez�désekkel jártak. 
Ezeket a tényez�ket figyelembe véve a kutatás kiegészült és súlypontja áthelyez�dött egy kvalitatív 
jelleg�, a mikroszint� kapcsolatokra vonatkozó empirikus, kérd�íves felmérést és interjúkat 
tartalmazó kutatássá. 
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1.táblázat: Az empirikus felmérés paraméterei 
 

A felmérés jellege Kvalitatív 

Módszertan 

Önkitölt�s kérd�ív 
Háttérbeszélgetés magyar és osztrák helyszíneken 
standartvázlat alapján, 
mélyinterjúk 

Kérd�ív jellege Saját készítés� nyílt és zárt kérdéseket tartalmazó kérd�ív, 
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 Fert�d-
Pamhagen határátkel�helyt�l 20 km-nél nem távolabbi 
rurális településeken él� intenzív határ menti kapcsolattal 
(els�dlegesen munka-, turisztika-, oktatás területet érint�) 
rendelkez� 18-62 év közötti lakosai 

El�zetes felmérés, el�zetes mintavétel 
A vállalkozói felmérésben és az Iron Curtain projektben 
megismert 213 vállalkozás megkeresése, 87 pozitív válasz, 
687 f� el�zetes kérd�íves felmérése 

Az el�zetes mintavétel helyszínei 

Eisenstadt, Sopron 
Sarród, Fert�újlak, Nyárliget, részben Fert�széplak, Hegyk�, 
Fert�homok 
Pamhagen, részben: Apetlon, Illmitz, Wallern am See, Rust, 
Klingenbach, Mörbisch, 
Háttérbeszélgetések:  
Sopron, Eisenstadt 
Sarród, Pamhagen 

A minta sz�kítése 

A minta sz�kítése rétegezett mintavétellel történt. Az 
el�zetes felmérés (Iron Curtain Project) során látókörbe 
került személyek közül kiválasztásra kerültek az aktív 
magyar-osztrák kapcsolatokkal rendelkez� válaszadói 
hajlandósággal rendelkez� személyek. A minta kiegészült 
magyar és osztrák oktatási intézmények dolgozóinak, 
tanulóinak válaszadói körbe történ� bevonásával. Statisztikai 
és „hólabda” módszerrel a településeken az intenzív határ 
menti munka-, oktatási, turisztikai kapcsolattal rendelkez� 
személyek megkeresése, kikérdezése történt meg. 

Sz�kített mintanagyság 153 f�, rurális és urbánus, férfi-n� bontásban 
Sz�kített minta részletes kérd�íves 
felmérésének id�pontja 2007. november-december 

Az adatok feldolgozásának módja Statisztikai (Excell, grafikus) adatfeldolgozás és kvalitatív 
módszerek 

Forrás: saját szerk. 
 

A kutatás a mikroszint� kapcsolatokra fókuszálva olyan célcsoport kiválasztását t�zte ki célul, mely 
minden tagja valamilyen szint� „él�” határ menti kapcsolattal rendelkezik, lakóhelyét tekintve 
pedig az államhatár, a korábbi vasfüggöny viszonylagos közelségében helyezkedik el ezáltal a 
magyar-osztrák tradicionális kapcsolatok újraépítése az újra aktivizált térszerkezeti kapcsolatok 
révén valósuljon meg. Több korábbi kutatás tapasztalatai ugyanis azt tükrözték, hogy a 
határátkel�helyekt�l 20 km-nél nem távolabbi települések migráció és mobilitás tekintetében 
lényegesen nagyobb potenciállal bírnak, mint az ennél távolabb es� települések. 
Jelen dolgozat felfogásában a közvetlen határmenti települések a létez� kapcsolatok intenzívebb, 
dominánsabb formáit valósítják meg emiatt a kapcsolatok feltételezhet� jöv�beli fejl�dési 
irányainak irányultságára is egy speciális rálátást biztosítanak. A kutatás Sopron szerepváltozásának 
bemutatása során a térségi szintet érinti, míg a kapcsolatok vonatkozásában két urbánus településre 
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(Sopron, Eisenstadt és két hasonló térszerkezeti kapcsolattal rendelkez� rurális településre (Sarród, 
Pamhagen) terjed ki. 
 
Az empírikus kutatás id�belisége: 
 
A kutatás a történelmi áttekintéssel korai középkortól 2007-tel lezáruló id�szakig vizsgálja a 
természeti, gazdasági, infrastrukturális és társadalmi szféra egyes jellegzetességeit. 
A kutatási folyamat többéves kiterjedése miatt az egyes részfejezeti kutatási egységek a 2007. évet 
megel�z� id�szakokban lezárultak, ennek folytán a részfejezetekben megadott adatok korábbi 
id�szakok adatait tartalmazhatják. 
 
A dolgozat készít�je a vizsgált mikrotérségnek nem csupán történelmi és szakirodalmi forrásokat 
statisztikai módszerekkel és mutatókkal vizsgáló küls� szemlél�je, hanem személyes és családi 
életútja, kapcsolatai révén megél�je, megtapasztalója a magyar–osztrák határtérségben a határok 
kapcsolatainak – kapcsolatok határainak.  
 
 
3. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 
 
 
3.1. A határ funkció- és szerepváltozásainak hatása Sopron központi térségi szerepére 
 
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. 
A változások az egyes id�szakokban eltér� mértékben érintették Sopron természeti, gazdasági 
infrastrukturális és társadalmi szféráját, amik természetükb�l adódóan önmagukban is differenciált 
és strukturált, eltér� fejlettség� ágazatokat tartalmazó rendszerek, melyek bonyolult hatás-
kölcsönhatás rendszere a természeti szférába ágyazottan történik (TÓTH J. 1981.). 
Sopron fejl�déstörténetében a természeti szféra meghatározó hatása és a határok szerep- és 
funkcióérvényesülése aspektusából speciális tartalmat kapott, mivel az egységes táj határok általi 
elszakítottsága indukálta a határ két oldalán a települések eltér� fejl�dési irányait és azok 
színvonalát. 
A kutatás Sopron vonzáskörzeti szerepváltozásával kapcsolatos eredményeket a vizsgált id�beli 
intervallumban öt részfázis ábrával mutatja be, mely Tóth J. (1996) alapján került kidolgozásra. Az 
ábrák f� elemei: Sopron és Eisenstadt, mint térségi központok hierarchikus nagyságrendi pozíciója, 
a határ menti kapcsolatrendszeri dominanciák négy területen történ� megjelenítése (természeti, 
gazdasági, infrastrukturális, társadalmi szféra, mikro- és mezoszint� vonzáskörzeti kapcsolatok 
irányultsága és intenzitása. 
 
 
3.1.1. Sopron, a virágzó térségi központ a honfoglalástól Trianonig 

 
A kutatási területen tágabb európai térben elfoglalt helye (Borostyánk� út, észak-dél, kelet-nyugat 
térszerkezeti irányok), az eltér� nyelvi, kulturális, gazdasági jellemz�kkel rendelkez� területek közti 
„kapu-szerep” intenzív településszervez� hatása nyomán Sopron számára megteremt�dött a 
csomóponti központ szerep betöltésének lehet�sége. 
A települési funkciók és tevékenységek egyre magasabb szinten megvalósuló kiszélesedése Sopron 
számára a térségi települési hierarchiában stabil, er�s pozíciót teremtett. A gazdasági, 
infrastrukturális és társadalmi szféra urbanizációs folyamata nyomán formálódó Sopron virágzó 
térségi központként funkcionált, a terület népességkoncentrációjának f� szerepl�jévé vált. A rurális 
településekkel összevetésben lényegesen magasabb színvonalon megvalósuló lakó- és munkahely 
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funkciót töltött be, mely foglalkoztatási átrétegez�dést, életmód-, igényszint- és struktúraváltást tett 
lehet�vé az urbánus település lakossága számára. Az urbanizáció térségre kifejtett hatása 
következtében a térség apró- és kisfalvaiban is fejlettségi differenciálódás következett be, melyben 
a természeti tényez�k, mint pl. a kedvez� földrajzi fekvés meghatározó szerepet töltöttek be.  
A térség többi települése közül Kismarton (Eisenstadt) els�sorban a természeti szféra 
komponenseinek eltér� szintje következtében a települési hierarchiaszintben sokkal alacsonyabb 
pozíciója alakult ki. Még Ruszt (Rust), mint szabad királyi város is messze elmaradt Sopron 
pozíciója mögött. 
A kedvez� természeti körülmények által meghatározott tradicionális útvonalak sokrét� térszerkezeti 
kapcsolatok kiépülését és m�ködését tették lehet�vé makro-, mezo- és mikroszinten, mely a 
technikai fejl�dés nyomán a kapcsolatok még intenzívebb horizontális és vertikális lehet�sége 
teremt�dött meg. A térség nyelvi, kulturális sokszín�sége a nyitottság, modernség iránti 
fogékonyság érvényesülését segítette el�. 
 
 
3.1.2. Sopron, a határváros (1922-t�l 1945-ig)  
 
Az I. világháború után kialakított határok városi vonzáskörzeteket szüntettek meg, térszerkezeti 
kapcsolatokat vágtak ketté. A változások a földrajzi környezet f� hatótényez�it kevésbé érintették, 
mint más területeket, a tájhasználatban nem keletkezett olyan jelent�s eltérés, mint a kés�bbi 
id�szakokban. A kedvez� földrajzi fekvés jelent�sége viszont a határ létrejötte miatt lecsökkent. 
Sopron, a térség korábban legfejlettebb városa vonzáskörzetének nagy részét elvesztette, ami a 
gazdasági, infrastrukturális és társadalmi szféra viszonylatában is változásokat eredményezett. A 
város és a térség rákényszerült, hogy a Trianon el�tti nyugati vonzáskörzet és a monarchia piaci 
igényeinek és volumenének megfelel� gazdasági szerkezetét egy sz�kebb térség piacának 
méretéhez igazítsa és meglév� gazdasági potenciáljának kihasználása érdekében a keleti irányú 
hazai bels� piac felé nagyobb mértékben nyisson. 
A nyugati irányú kapcsolatok korlátozása a határ funkció- és szerepváltozását figyelembe véve 
gazdaság területén a vámrendelkezésekkel összefüggésben er�sebben érvényesült, mint a többi 
szféra viszonylatában. Sopron speciális helyzete viszont Trianon után is fennállt. A nagymérték� 
területveszteségek ellenére egyezményekkel szabályozottan tették lehet�vé egyes gazdasági és 
infrastrukturális területeken (Brennbergbánya bányászat, közös vízbázisok használata, 
kishatármenti forgalom, gazdasági vámmentes tranzitútvonalak stb.) a különleges jogi feltételek 
által szabályozott együttm�ködést. 
A határ az új tartomány Burgenland számára új térségi központok kialakítását és a térszerkezeti 
kapcsolatok nyugati orientációjának kialakítását tette szükségessé.  
Eisenstadtnak, az új tartomány központjának térségi szerepe hosszabb id�szak alatt formálódott, 
hiszen demográfiai, gazdasági, infrastrukturális és társadalmi szférát érint� szerepét a térségi 
központnak megfelel� szintre kellett fejlesztenie az addig gyakorlatilag központi funkciók nélküli 
kis mez�várost. 
Noha a politikában, a gazdaságban a lejátszódó változások Sopron korábbi státusát és közigazgatási 
pozícióját meghatározó mértékben csökkentették, a kutatási térség magyar oldalának fejlettsége 
ebben az id�szakban meghaladta az osztrák területét.  
A határ menti térség interperszonális kapcsolatai a kultúra, a m�vel�dés, az oktatás és még az élet 
sok más területén viszonylag kis mérték� adminisztrációs korlátozás mellett továbbra is nyitottak és 
aktívak maradtak.  
Azonban Sopronra ebben az id�szakban jellemz� volt a magasfokú polgárosodás. Kulturális és 
tudományos téren sohasem látott, az országban egyedülálló alkotásokat hozott létre és 
világméretekben is elismert tudósoknak és m�vészeknek adott otthont. 
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3.1.3. A vasfüggöny hatása a hidegháború id�szakában és az azt követ� enyhülés kora (1945-1989) 
 
A II. világháborút követ�en a térség a két nagy politikai-ideológiai-gazdasági világrendszer 
választóvonalán helyezkedett el. A két ország eltér� fejl�dési iránya ismét új átrendez�dést és még 
markánsabb elkülönülést eredményeztek. 
A churchilli jóslatnak megfelel�en a két világrendszert elkülönít� határvonal a szigorú határ�rizet 
megvalósulásával vasfüggönyként gátolta a makro-, mezo- és mikroszint� kapcsolatok fejl�dését. A 
„jóslatnak” megfelel�en ez a választóvonal két teljesen eltér� világrendszert választott el a 
kés�bbiekben egymástól. 
A szigorú határ�rizeti rendszer kiépülésével a határ barrier funkciójának legmagasabb fokát érte el, 
a határ „feln�tt korba lépett”.  
A kapcsolatok térségi fizikai lehet�sége a soproni határátkel�re sz�kült, de a nyugati irányú 
formális és informális kapcsolatokat a határ teljes mértékben frontier és barrier jelleggel gátolta. 
A „holt határ” a gazdasági kapcsolatok minimálisra csökkentésével és a két állam lakossága közti 
személyforgalom és turistaforgalom szinte teljes megsz�nésével járt. A Trianontól érvényben lév� 
kishatárforgalomra, gazdasági és határkapcsolatokra, infrastrukturális együttm�ködési 
lehet�ségekre vonatkozó egyezmények egy része jogilag 1954-ig érvényes volt, majd magyar 
részr�l egyoldalúan felmondták. Az együttm�ködések korlátozása az államközi kapcsolatokra is 
kiterjedt. A természeti, infrastrukturális és társadalmi szféra viszonylatában megsz�ntek vagy 
minimális mérték�re sz�kültek a korábbi kapcsolatok. A mikroszint� interperszonális 
kapcsolatokban a kialakított ellenségképnek megfelel�en a határ további filterfunkciót töltött be, a 
különböz� szint� információk sz�rése magas fokon valósult meg. 
A határmentiség periferiális jellegének érvényesülése ebben az id�szakban jellemezte leginkább a 
magyar és osztrák térséget.  
A magyar térség térszerkezeti kapcsolatainak realizálható irányává a keleti irányultság, az ország 
többi területével való szorosabb kapcsolata lépett. A vasfüggöny a térség kelet-nyugat közti 
összeköt� zóna szerepét teljes mértékig korlátozta. Sopron egypólusú térségi és gazdasági szerepe 
ismét megváltozott, tovább csökkent a fejl�dési lehet�ségek korlátozása következtében. Gazdasági 
struktúrájának újabb módosítására kényszerült. 
Eisenstadt térségi szerepe mérsékelten, de tovább er�södött, fejl�dött, de regionális szinten még 
gyenge maradt. A térszerkezeti kapcsolatok orientációja Bécs, a többi tartományok illetve Nyugat-
Európa felé volt lehetséges  
Burgenland tartomány és benne a határ menti térség fejlettségben elmaradt a többi osztrák 
tartománytól. A vasfüggöny ellenére, tendenciáit tekintve, az id�szakban viszont a magyar 
mikrotérség még mindig országon belül a legfejlettebb területek közé tartozott, de ennek kereteit a 
szocialista gazdasági rendszer határozta meg.  
 
Az enyhülés, a gazdasági, kereskedelmi, közlekedési, turisztikai határforgalom újraéledése az 
Eisenstadt-Sopron térség fejl�dése számára új lendületet adott.  
Az 1964-t�l datálható tartós enyhülés a „békés egymás mellett élés” id�szaka az államközi 
kapcsolatok normalizálódását is eredményezte. Ezen id�szak alatt megkötött mintegy 40 bilaterális 
egyezmény a határátkelési lehet�ségek, határforgalom, gazdasági, kulturális, oktatásügyi, 
közlekedési, szociális infrastrukturális együttm�ködés jogi, formális kereteit megteremtve szervezte 
újjá makro- és mezoszinten a hivatalos kapcsolatokat. A be- és kiutazó határforgalom b�vülését 
lehet�vé tev� el�írások hatása nyomán a gazdasági kapcsolatok mellett lehet�vé vált a nyugati 
határzónában a nagyobb osztrák és más nyugat-európai beutazó és tranzit turistaforgalom, mely 
kiemelt helyszíne Hegyeshalom mellett Sopron volt. A határ frontier és barrier funkcióinak 
gyengülése a határ�rizetben kevésbé nyilvánult meg, a kapcsolatrendszerekben viszont 
nyomonkövethet� volt. A személy- és teherforgalom, a kulturális, a formális és informális 
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társadalmi kapcsolatok fejl�désében különösen a hetvenes, nyolcvanas évekt�l ugrásszer� 
növekedés következett be, ami Sopron szerepét térségi és országos szinten is felértékelte 
Mindkét térség számára az er�söd� bevásárlóturizmus igen intenzív gazdasági hatásokkal járt. 
Sopron gazdasága mind min�ségi, mind mennyiségi téren új fejl�dési pályára lépett, melyben mind 
nagyobb arányt foglalt el a bevásárló- és tranzitturizmusra épül� kereskedelmi hálózat és 
szolgáltatási szektor. 
Sopron csomóponti pozíciója a kelet-nyugat közti kapcsolatokban betöltött szerepe révén a hazai 
vonzáskörzetben er�sebben, de új vonásként határon átnyúló viszonylatban is er�södött a korábbi 
id�szakoz képest. A kib�vül� kapcsolatrendszerek er�teljesebben érintették, mint Eisenstadtot, 
melynek fejl�dése viszont lassúbb, de stabilabb volt 
 
 
3.1.4. Sopron a rendszerváltás után – Felgyorsulás vagy leszakadás?(1989-) 
 
A határmenti kapcsolatok alakulása a rendszerváltás után több fázisra tagolható. Rechnitzer J. 
felosztásában az 1989-t�l 2004-igterjed� id�szakot a fejl�d� kapcsolatrendszerek id�szaka 
megnevezéssel definiálja, melyet az EU-csatlakozás id�szaka, mint az integrálódó határtérség 
fejl�désének id�szaka követ (Rechnitzer 2007). Új id�szakot jelentkezett a 2008-as schengeni 
csatlakozással, a kapcsolatok új dimenziójának lehet�ségével. 
A makrokapcsolatok rendszere a bilaterális kapcsolatok mellett intenzív nemzetközi kapcsolatokkal 
b�vül. 
A kapcsolatrendszerek fizikai hátterét adó határátkel�helyek és határátkelési pontok számának 
növekedésével a természetes régió térszerkezeti kapcsolatai is újjászervez�dnek. A kapcsolatok 
fizikai és adminisztratív akadályai a schengeni folyamat nyomán mind jobban megsz�nnek. A határ 
barrier funkciójának érvényesülése háttérbe szorul és új, kontakzónális szerepköre formálódik. 
A két oldal kapcsolatrendszerének változásaiban árnyaltabb eltérések tapasztalhatók. 
A természeti szférát érint� kapcsolatok az együttm�ködések viszonylag kevesebb feszültségelemét 
hordozó területe. Mezoszinten több feszültség létezik ugyan (pl. Rába osztrák szennyezése,), de a 
kutatási térség területén megvalósuló az infrastrukturális szférával összefügg� együttm�ködési 
formák els�dlegesen a környezet, a természeti értékek megóvására irányulnak és szinte az 
egyenrangú partnerség szintjén m�ködnek. 
A földrajzi hatótényez�ket érint� együttm�ködések a Trianon után fennálló határmenti 
kapcsolatokkal hasonlóságot mutatnak (közös vízbázis védelme, használata, környezet- és 
természetvédelmi megállapodások, nemzetközi pályázatok táji értékek hasznosítása nemzet stb.). 
A határtérségben Ausztria EU-csatlakozása nyomán megvalósuló intenzív, korszer� gazdasági 
fejl�dés Magyarország EU-csatlakozásának id�szakára a vizsgált térségek mennyiségi és min�ségi 
fejl�dési különbségeinek markáns feler�södésével járt. A gazdasági kapcsolatokban várhatóan 
továbbra is tartósan meghatározó marad az osztrák partnerek er�fölénye. 
Sopron határváros pozíciójának jelent�sége lecsökkent a határok korlátozó funkciójának 
gyengülésével, melyet a bekövetkezett gazdasági változások még tovább nehezítenek. Annak 
következtében, hogy a város hagyományos iparágainak jelent�s része a gazdasági átalakulások 
miatt megsz�nt vagy válságban van, a térségi gazdaság jellege mennyiségi és min�ségi mutatók 
tekintetében átalakul. A város településhierarchiában elfoglalt helye a térségi és a regionális térben 
betöltött szerepe révén ismét módosul. A határ menti kapcsolatok kulcsterületeit érint� (gazdaság, 
munkaer�piac, turizmus) folyamatok nyomán egyes részterületeken jelent�s pozícióvesztés 
tapasztalható. A jelenség kihat Sopron hazai és határ menti területeket érint� térszervez� szerepére 
is. Ez a lemaradás a schengeni csatlakozás után talán még egy kicsit er�södött is. Megjelentek a 
kínálatban az osztrák egyéb lehet�ségek is, pl. magánvállalkozások létrehozása a másik országban, 
olcsóbb irodai és ipari bérletlehet�ségek vagy a szolgáltatások könnyebb elérése a nyitott, 
korlátozásoktól mentes határral. De vannak olyan funkciók, amik nem vihet�k át a szomszédos 
országba (Löverek, Egyetem stb.), amik biztosítják Sopron pozícióját. 
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4.ábra A fejl�dés új dimenziói - Kapcsolatrendszerek a rendszerváltás után 1989-t�l napjainkig 
 

 
Forrás: saját szerk. 

 
Az EU-csatlakozás nyomán viszont Eisenstadt helyzete megváltozott. Az osztrák terület EU-s 
forrásokból való magas részesedése (Ziel 1 terület) megteremtette Eisenstadt új gazdasági 
szerepkörét. Az intenzív fejlesztésekb�l nagy arányban részesedtek a jöv� informatikai, 
telekommunikációs tudásbázisát és a K+F technológiai quartier beruházásokat érint� területek. 
Az osztrák terület quartier szektor jelleg� fejl�dési irányához a magyar terület forráshiány, 
megfelel� gazdasági fogadókörnyezet és piac hiányában aktuálisan kevésbé tud kapcsolódni. 
Ezek a tényez�k a magyar területen a gazdaság tercier szektorának túlsúlya mellett bizonyos mérv� 
labilitást teremtenek a gazdaságban, mely kihat Sopron térségi szerepének formálódására is. 
Kiszolgáltatottabbá teszi a gazdaság szerepl�it a turizmus alakulásának, az árfolyam változásának 
és más küls� tényez�knek.  
Miközben Eisenstadt munkahely teremt�- és fenntartó településfunkciója a jöv� fejl�dési irányába 
b�vült, Sopron esetében ez kevésbé sikeresen játszódott le. A fejlesztés részelemei az ipari parkok, 
az egyetemi tudásközpont létrejötte, az egyetemi térségi szerep er�södése, mint új fejl�dési 
tényez�k léptek fel. Nagyobb arányban érvényesül viszont a gazdasági átalakulás következtében 
tapasztalható foglalkoztatási pozíció gyengülése, a tradicionális kereskedelmi ágazat mennyiségi és 
min�ségi átrendez�dése. Egyrészr�l több határon átível� fejlesztés valósul meg (közlekedési 
hálózatok, kerékpárútrendszer) és mind több területen adódik lehet�ség a feladatok közös ellátására 
(katasztrófavédelem, t�zoltók tevékenysége, betegszállítás, stb.) másrészr�l fellelhet�k a gátló 
tényez�k is, pl. a határátkelési pontok egy részénél osztrák részr�l közúti problémákra hivatkozva 
még mindig csak kerékpáros vagy gyalogos közlekedésre van lehet�ség. 
A társadalmi kapcsolatok területén egyre nagyobb szerephez jutnak a civil szervez�dések, 
kezdeményezések, melyekben a magyar oldal kezdeményezései nagyobb arányúak.  
Az EU-csatlakozás után a makrotérség természeti adottságaiból adódó hatótényez�k fejl�désre 
kifejtett pozitív hatása új dimenziókban, érvényesült. Vélhet�en tartósan kihasználható táji 
értékként jelenik meg a térség természetes növény- és állatvilága (nemzeti parkok), klimatikus 
viszonyok (Fert� tó, turizmus) és a kedvez� földrajzi fekvés. 
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A közös európai térben ismét felértékel�dik és kihasználttá válhat a térség kedvez� földrajzi 
fekvéséb�l adódó el�ny. A természetes növény- és állatvilág, mint táji érték védelmét és meg�rzését 
a határon átnyúló nemzeti parkok tevékenysége segíti. Az általa indukált ökoturizmus pedig 
várhatóan stabil elemként épül be a térség turisztikai potenciáljába. A kedvez� klimatikus 
viszonyok kihasználása egyrészt a Fert� tó turisztikai lehet�ségeinek fejlesztésével valósulhat meg, 
A bor- és sz�l�termelésben a min�ségi termelés és megfelel� marketing révén nyerhet�k új 
pozíciók.  
 
A folyamatok kétpólusú, különböz� funkciókat ellátó városokkal fémjelzett regionális fejl�dést 
vetítenek el�re. Eisenstadt kisvárosból magas kulturális gazdasági és tudományos tartalommal 
megtöltött térközponttá vált, míg a gazdag tradicionális értékekkel rendelkez� Sopronnak meg kell 
találni immár sokadik alkalommal új szerepkörét. 
 
 
3.2. Az elemz� ábrarendszer és módszer használata a Sopron és a kutatási térség természeti, 
gazdasági, infrastrukturális és társadalmi tényez�inek megjelenítésére 
 
A módszer felhasználásának bemutatása egyrészt a történeti áttekintésében jelent meg, másrészt az 
eredmények fejezetben összefoglaló folyamatmátrixként.  
A dolgozat a történeti áttekintés forrásainak értelmezése nyomán a fejl�dés szempontjából 
dominánsnak tekinthet� résztényez�ket emelte ki, melyeket mindegyik id�beli részintervallumban 
grafikus módszerrel is vizsgált. 
Ezzel a módszerrel történt vizsgálat a különböz� tényez�k bemutatását vizuálissá és könnyen 
értelmezhet�vé tette. Hálós jelleg� folyamatvizsgálat esetén jól követhet�k a változások, könny� 
bel�le levonni a következtetéseket. A tényez�k pozícionálása nagy körültekintést igényel, valamint 
a túl sok tényez� megjelenítése csak kell�en nagy koordináta rendszerben követhet� a jelz�pontok 
kitakarása miatt. A dolgozat kutatásai az elemz� ábra segítségével lettek sikeresen elvégezve. A 
kutató szándéka szerint munkamegbeszélések, workshopok, viták hatékony eszköze lehet. 
 
 
3.3. A jelenkor mikroszint� határ menti kapcsolatrendszereinek horizontális és vertikális 
fejl�désében mutatkozó jelenségek összefoglalása 
 
 
3.3.1. A felmérés tapasztalatai: 
 
Mind a magyar kistelepülések, mind az urbánus térség vonatkozásában a push tényez�k csökkenése 
és a pull tényez�k meger�södése (útlevél rendelkezések, határátkel�k, EU, schengeni folyamat) a 
kontaktzónához tartozónak tekintett települések vonatkozásában intenzívebbé tette a 
mikrokapcsolati rendszerek formálódását. 
A vizsgált magyar térségben tapasztalható, hogy a rurális területek kapcsolódási pontjai szélesebbek 
és intenzívebbek a határ menti osztrák kisebb települési központok felé, mint az urbánus 
válaszadóké. 
Az empirikus vizsgálat adatai alapján egyértelm�en kimutatható Frauenkirchen település változatos 
területeket érint� beépülése a magyar válaszadók napi térhasználatába. Lehetséges, hogy 
Frauenkirchen kiemelked�en magas kontaktmutatói alapján egyes területeken, részlegesen határon 
túli térségi központ funkciót lesz képes betölteni és ezáltal Fert�d térségi funkciói részleges 
csorbulást szenvednek. 
Az Ausztriában dolgozó magyar munkavállalók számának b�vülése a határ menti térségekben 
különösen a kisebb települések viszonylatában a települések funkcionalitásának egyre több 
tényez�jét érinti. A munkahely funkciók lecsökkenése mellett a jobb anyagi lehet�ségek 
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következtében szélesed� osztrák irányú turisztikai, szabadid� jelleg� kapcsolatok a települési 
rekreációs funkciók más országba való áthelyez�dését, mint jelenséget jelzik. Az osztrák 
települések mind nagyobb részesedése a napi és havi rendszeresség� bevásárlásokból a hazai 
kistelepülések és térségi központok ellátó funkcióját gyengítheti. A legális osztrák 
munkakapcsolattal rendelkez� munkavállalók szociális és egészségügyi ellátásának egy része 
szintén osztrák helyszínhez köt�dik. A magyar gyerekek korai megjelenése az osztrák oktatási 
rendszerben a hazai kistelepülések és térségi központok oktatási-nevelési rendszerben betöltött 
szerepére vannak kihatással. A kistelepülés lakóhely funkcióját érint� jelenségek is tapasztalhatók.  
 

 
5.ábra: Az egyes települések választottsága (arányosan) 

 

 

 
Forrás: saját szerk. 

 
A magyar válaszadók körében az alábbi területeken tapasztalható a határon túlra helyez�dés: 

• munkahely, 
• napi ellátás, bevásárlás 
• rekreáció, 
• egészségügy, 
• szociális ellátások, 
• oktatás-nevelés  
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A jelenségek egyoldalú intenzitása azt jelezheti, hogy a településfunkciók jelzett mérv� 
lecsökkenése nem feltétlenül az integrált határrégió megvalósulásának pozitívumaként fogható fel, 
hanem egy olyan jelenségként, melyet a két oldal közti fejl�dési szinteket mélyebbé teszik és a 
különbségek dominánsan tovább indukálódnak.  
 
Az osztrák munkaer�piacon a foglalkoztatási lehet�ségek változáson mennek át. Aktuálisan négy 
munkaer�csoportban jelentkezik foglalkoztatási igény a magyar munkaer� iránt:  

• a mez�gazdaságban, 
• az idegenforgalomhoz köthet� ágazatokban (f�ként szezonálisan vagy alkalmi jelleggel), 
• az egészségügyben és a hozzá kapcsolódó ápolói munkakörökben, 
• a magasan kvalifikált fels�oktatási végzettséggel rendelkez�k körében. 

Ezeknek a munkaer�csoportoknak az osztrák foglalkoztatása a magyar munkaer�piacon 
kedvez�tlen jelenségeket indíthat el (szakemberhiány, elvándorlás). 
 
 
3.3.2. A mikrokapcsolatok horizontális és vertikális b�vülése a magyar-osztrák kapcsolatokban 
 
A kutatás alapján a határ menti kapcsolatok életkori csoportokhoz köthet� formái eltér� mértékben 
realizálódnak a magyarok és az osztrákok körében. 
 
 

6.ábra: Az egyes életkori szakaszokban jellemz�en megjelen� kapcsolati területek a magyar és 
osztrák válaszadók körében. 

 

 

 
Forrás: saját szerk. 

 
A legálisan foglalkoztatott magyarok 0-3 éves életkori szakaszban lév� gyermekei számára adott az 
osztrák egészségügyi intézmények, szolgáltatások igénybevétele. A magyar 3-6 éves életkori 
szakasz kib�vül az osztrák óvodák és alkalmanként az üdülési, szabadid�s lehet�ségek 
kihasználásával, ami az osztrák csoportnál kevésbé jellemz�. A magyar 6-14 éves életkori szakasz 
új faktora a kultúra, melyre az osztrák iskoláztatás vagy a határ menti kulturális programok révén 
van lehet�ség. Osztrák részr�l potenciálisan nagyobb arányúvá ebben az életkorban a kulturális, 
üdülés, szabadid�s célú magyarországi utazások lehet�sége. 
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A 14-18 éves korosztály kapcsolati típusainak mennyisége kiegyenlítettebb, a bevásárlás, mint új 
faktor jelenik meg. A fiatalabb korosztályok anyagi lehet�ségeit szüleik biztosítják, emiatt nem 
szerepelt az el�z� kategóriákban. A magyar oktatási lehet�ségek adottak, de osztrák igénybevételük 
nem jellemz�. A 18-25 éves magyar korosztály lehet�ségeiben megjelenik a kinti munka és üzleti 
kapcsolat lehet�sége, mely az osztrák korosztályra nem jellemz�. �k viszont igénybe veszik már az 
egyes szolgáltatásokat. 
A középkorú és id�sebb korosztály kapcsolatrendszere kiegyenlítettebb, de a munkakapcsolatokban 
az osztrákok csak kisebb mértékben és más pozícióban (vezet�k) vesznek részt. Ezekben az életkori 
szakaszokban viszont intenzívebbek az osztrákok egészségügyet (szolgáltatásokat, intézményeket) 
igénybe vev� kapcsolatai. 
A kapcsolati lehet�ségek realizálása a magyar és az osztrák válaszadók között eltér� intenzitással és 
dominanciával valósul meg, az egyes területeken belül viszont változatos vertikumban jelenik meg. 
 
 
3.3.3. Összefüggések a határon átnyúló mikroszint� kapcsolatok szintjeinek, számának alakulása és 
a nyelvi kommunikáció szintje között  
 
Bármely mikrokapcsolat a két határ menti térség között idegen nyelvi kommunikációt igényel. A 
kutatás a több területen is összefüggést tárt fel a nyelvtudás szintje és a kapcsolatok mennyiségi és 
min�ségi mutatói között.  
A térséget érint� korábbi id�szakaszokat vizsgáló kutatások kritikus pontként jelölték meg a 
megfelel� szint� nyelvtudás hiányát a határ menti területek válaszadói körében. 
Az empirikus felmérés eredményei nem mutattak ezen a területen lényeges pozitív elmozdulást, 
annak ellenére, hogy a válaszadók kapcsolatrendszerei jellemz�en többkomponens�ek, változatos 
nyelvhasználatot igényl� területekre terjednek ki és számuk egy f�re vetítve, mind a rurális, mind az 
urbánus mintán magas.  
 
 

7.ábra: Magyar válaszadók nyelvtudási szintje 
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Forrás: saját szerk. 

 
A rurális n�i és férfi válaszadók körében még a munkakapcsolattal rendelkez�k nyelvtudása is 
meglehet�sen magas számban csak a minimális nyelvtudásra korlátozódik, noha foglalkoztatásuk 
során az idegen nyelvi kommunikációra napi szinten szükségük van. 
Ellentmondást tükröz viszont, hogy munkakapcsolataik és egyéb területeken fennálló magas 
kapcsolati hányad ellenére a válaszadók kommunikációjában nem jelenik meg a feltételezhet� 
magasabb szint� nyelvtudás. 
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Sajátos jelenség az is, hogy bár a munkaer� kínálati piacán a konkurenciaharc a munkavállalók közt 
megkezd�dött a megkérdezett rurális válaszadók alacsonyabb szint� nyelvtudásuk ellenére is 
képesek voltak nagyobb arányban az osztrák foglalkoztatásban megjelenni. A minimális szint� 
nyelvtudás az alacsonyabb képzettség� munkát vállalók esetén úgy t�nik, hogy a munkavállalást 
lehet�vé teszi, els�sorban a rurális válaszadók körében, de a további interperszonális kapcsolatokat 
már akadályozza.  
Az urbánus válaszadók foglalkoztatási ágazatainak megoszlása és jobb nyelvtudásuk közt 
összefüggés mutatható ki, mert a betöltött munkakörökhöz magasabb szint� nyelvtudás szükséges. 
A különböz� jelleg� kapcsolatok (rokoni, baráti, ismer�si, munka, üzleti, turisztikai, oktatási, stb.) 
eltér� potenciális nyelvhasználati gyakorisággal és nyelvtudási szinttel járnak. Az Ausztriába 
irányuló kapcsolatok változatos területeket érintenek, de kimutatható, hogy a nagyobb 
kommunikációs igény� interperszonális kapcsolatok aránya a kapcsolatrendszereken belül az 
alacsonyabb nyelvtudásúak körében kisebb értéket mutat.   
Az alacsonyabb szint� nyelvtudással rendelkez� foglalkoztatottak viszonylatában viszont az üzleti 
kapcsolatok megjelölésének viszonylag nagy száma további ellentmondást rejt magában, hiszen az 
üzleti kapcsolatokban a nyelvtudás hiánya kedvez�tlen. Úgy t�nik, hogy annyiban történt 
el�rehaladás, hogy a minimális szint� nyelvtudás tartalma célirányosabbá válik és az érdekeltségi 
köröknek megfelel� területeken elér egy bizonyos, a többi területt�l magasabb szint� 
nyelvhasználatot. 
A kutatás feltárta, hogy az osztrák válaszadók körében 31% volt a valamilyen szint� magyar 
nyelvtudással rendelkez�k aránya. A magyar nyelv iránti érdekl�dés tapasztalhatóan er�södött. 
Következtetésként fogalmazható meg, hogy a korábbi kutatások eredményeihez viszonyítva (HARDI 
T. 2005, NÁRAI M. 1999) bár a nyelvtudás szintjét vizsgálva nem történt számottev� el�relépés és a 
közvetlen zóna szintjén sem mutatható ki nagyobb kapcsolati gyakoriság mellett a magasabb szint� 
nyelvtudás, a fejl�dés a kapcsolatok területének kiszélesedésével, az interperszonális kapcsolatok 
fejl�désével a közvetlen határzóna esetében várhatóan hosszabb távon mégis intenzívebbé válik. 
 
 
3.3.4. Sikerterületek és feszültségpontok a határ menti térség kapcsolataiban 
 
A kapcsolatok összetettsége nehezíti, hogy egyértelm�en sikeresnek vagy problémásnak 
min�síthet� legyen egy-egy terület. 
Az empirikus felmérés tapasztalatai alapján 
 
A kapcsolatok sikerterületeként nevezhet�k meg a mikrotérségi szinten  

• a fejl�d� kulturális kapcsolatok, 
• a közös munkaügyi együttm�ködések, fórumok megvalósulása. 
 

Feszültségpontként jelenik meg 
• a határátlépési pontoknál a közlekedés osztrák meggátolása, 
• a magyarok részesedése az osztrák szociális és egészségügyi ellátásokból, 
• magyar képzett munkaer� migrációja, 
• hasonló turisztikai kínálati potenciál, 
• az idegen nyelvi kommunikáció egyoldalúsága, 
• konkurenciaharc az idegenforgalomban,  
• a fejlett intézményi partnerkapcsolatok hiánya, 
• eltér� feltételrendszer az üzleti kapcsolatokban. 

 
A kapcsolatok fejl�désében anomáliákat találunk. Egyik szinten örömteli fejl�dés tapasztalható 
néhány intézményben (pl. kamarai és egyetemi kapcsolatok), másrészt még gyerekcip�ben járó, 
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mindkét országban fejlett infrastruktúrával rendelkez� intézmények nem megfelel�en kiépített 
kapcsolatrendszere hiányzik (pl. Államkincstár, Apeh, Finanzamt). De ezek az anomáliák a 
vállalkozások és a személyes kapcsolatok szintjén is jelentkeznek, a néhányszor megnyilvánuló 
ellenséges kezdeményezésekben (pl. turisztika stb.). 
 
 
4. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÉS A HIPOTÉZISEK ÖSSZEFÜGGÉSEI 
 
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 eltér� pozíciókkal rendelkeznek a 
szomszédos térségek, ami a mikrokapcsolatok alakulására is levetít�dik. 
A kutatás alapján az integrációs folyamat még hátrányt szenved a nyelvi területen, a munkaügyi 
kapcsolatok egyes részterületein, a turisztikai kapcsolatokban. 
A kapcsolati lehet�ségek horizontális és vertikális b�vülése viszont az integrálódási folyamat 
pozitívumaként értelmezhet�. 
A kapcsolati típusok mikroszintjén olyan jelenségek is tapasztalhatók, melyek további kutatást 
tesznek szükségessé pl. migráció, oktatás . 
A nyugat-európai országok közti integrációról már többéves tapasztalatok és kutatási eredmények 
állnak rendelkezésre. A magyar-osztrák határtérségben viszont két eltér� gazdasági és politikai 
rendszerben formálódott térség integrálódása zajlik, aminek elméleti lehet�ségeit a gyakorlati 
megvalósulás problémái írják fölül. 
A kutatási terület integrációs folyamatát történelmi gyökereik segíthetik, gyorsíthatják. 
Az itt zajló folyamatok mintegy koncentráltan tartalmazhatják más határtérségek integrációjának 
várható elemeit. 
Az integráció lehet�ségének hivatalos kereteit a mikro-, mezo- és makroszint� változások töltik 
meg tartalommal. A tudományos kutatások különböz� szinteken feltárt eredményei adnak segíthetik 
az integrálódás folyamatának komplex megismerését a fejl�dési tendenciák felvázolását.  
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