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A szlovák-magyar határ hossza 679 km, amelynek mentén hét1 eurorégió alakult 
kétoldalú kapcsolatok formájában 2002 nyaráig. A szervezetek működése 2-4 évre 
tekint vissza, de magalakulásuk és tevékenységük ennél nagyobb jelentőséggel 

bír. Napjainkban már mind Szlovákiában, mind Magyarországon törvények garantálják a 
különböző szintű önkormányzatok nemzetközi kapcsolatait. A testvérvárosi, községi, ki
stérségi kapcsolatokat meghaladó módon új együttműködési fonnák és tevékenységek is 
kialakulóban vannak, amelyek között sajátos szerepük van az eurorégióknak. Az együtt
működésnek ez a formája több m in t „társadalmasított" diplomácia, mivel az eurorégió egy 
adott térben társadalmi-gazdasági integrálódást elősegítő formaként különböző kultúrák  
együttélését erősítve funkcionál. Az eurorégiók fejlődését elősegítette az Európai Unió tá
mogatása, amit 1994-től a PHARE CBC2 keretében biztosít a tagjelölt országoknak.

E tanulmány keretében a magyar-szlovák határon kialakult eurorégiók szervezetei
nek megalakulását és fejlődését szeretném bemutatni a bel- és külpolitikai tényezők 
összefüggésében és egy em pirikus ku ta tás eredményeit felhasználva az eurorégiókat lét
rehozó és működésükben részt vevő szakemberek véleményének tükrében.

1. A határ menti együttműködésre ható belső tényezők

M agyarországon az önkormányzati és a területfejlesztésről szóló törvények3 biztosítják a 
különböző közigazgatási szintek számára az önálló nemzetközi kapcsolatok létrehozá
sát. A kapcsolatok alakításában az Európai Unió és a szomszédos országok kerültek elő
térbe. Az együttműködés új keretét jelentették az eurorégiók, amelyek megalakításában 
nagy aktivitást mutattak a magyar kistérségek, megyék és már a statisztikai régiók is.

Szlovákiában a települések, a járások és a kerületek is nagy érdeklődést mutattak, 
alulról jövő kezdeményezés formájában, az új együttműködési lehetőségek iránt. A  he
ly i önkorm ányzatokra vonatkozó törvény (369/1990) már a rendszerváltás kezdetétől le
hetővé tette a települések számára, hogy nemzetközi kapcsolatok részesei legyenek,
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olyan módon, hogy csak hasonló kompetenciákkal bíró településsel alakíthattak ki 
együttműködést. A települési önkormányzatoknál magasabb közigazgatási szintek is 
érdekeltek voltak a határ menti együttműködésben, de a részvételüket garantáló tör
vényeket csak később hozták meg.

A határ menti kapcsolatok fejlesztése az önálló szlovák állam megalakulása, 1993 
után nem állt mindig a szlovák kormányok érdekében. Ennek bizonyítékát a legtelje
sebben a Kárpátok Eurorégió megalakulásának története bizonyítja, amit több szerző 
részleteiben is elemzett.4

Igaz, hivatalosan mindig annak adtak hangot, hogy Szlovákia támogatja az euroré- 
giókat. A központi szándék és magatartás vizsgálatát el kell különíteni a Meciar-kor- 
mányok5 és azt követően 1998-tól a Mikulás Dzurinda vezette kormány időszaka alatt, 
mivel az utóbbi években fordulat következett be az eurorégiók helyzetének megítélé
sében és támogatásában.

Milyen okokkal lehet magyarázni egy európai fejlődési folyamat akadályozását 
Szlovákiában az önkormányzatok szándéka ellenére? A hivatalos magyarázatok a szlo
vák jogi szabályozással és azzal érveltek, hogy a közigazgatás területi rendszere nem ala
kult ki. Ez valós oknak tekinthető, de a hiányzó jogi garanciák megadásában maga a 
Meciar-kormány volt adós, amelyik végül is saját érdekeinek megfelelően alakította ki 
a közigazgatás új területi rendszerét 1996-ban, és még ekkor sem rendelkezett a területi 
középszint önkormányzati kompetenciáiról. A  közigazgatás területi rendszeréről a 
221 /1996-os, illetve a 222/1996-os törvények rendelkeznek. A nevezett törvények sze
rint Szlovákiában 8 kerület (kraj) és 79 járás (okres)6 jött létre, ennek megfelelő hivata
lokkal, hogy ellássák az állami feladatokat az adott területi szinten. Alapvetően az ál
lami centralizáció erősödött hierarchikus formában, amit a közigazgatásban nem kö
vettek más fontos változások. így maga a reform  ezen a területen befejezetlen maradt. 
A Meciar-kormányok magatartásában -  a kormánykoalíció pártjaiban különösen -  
megjelent a nacionalizm us is, amelyik a magyar határ mentén kialakult együttműködés
ben az irredentizmust vélte felfedezni.

A Tátra Eurorégió megalakulása és működése nagyobb kormányzati támogatást ka
pott, mint a Kárpátok Eurorégió, de fejlődése lelassult az önkormányzati rendszer 
kialakulatlansága miatt. A Tátra Eurorégió helyzetét látszatra még az is segítette, hogy 
1994-ben Szlovákia és Lengyelország aláírta a határ menti együttműködésről szóló 
megállapodást7, ami az európai keretegyezmény szellemében készült, de a gyakorlat
ba nehezen ültették át a közösen elfogadott dokumentumot.

Egyes elemzők szerint az eurorégiók körüli problémáknak belpolitikai okai voltak. 
1993 és 1998 között a kormány az önálló állam építésére fordította fő figyelmét, ami az ál
lami funkciók erősítését és nem azok gyengítését szolgálta. Az államépítés nemcsak a 
szomszédos országokkal, mindenekelőtt Magyarországgal szemben táplált gyanakvást, 
hanem az Európai Unióval szemben is, és az állam szuverenitását féltették az új ten
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denciáktól (nemzetközi integráció, eurorégiók stb.). A közigazgatás decentralizálása is 
több fordulatot megélt, és csak lassan szolgálta az önkormányzati elv megvalósítását.

Az 1998-ban hatalomra került koalíció pártjainak8 és a Mikulás Dzurinda vezette kor
mánynak a programjában kiemelt helyen szerepelt a közigazgatás reformja. Az előző te
rületi felosztással a kormányzó pártok elégedetlenek voltak, és abban egyetértettek, 
hogy a területi felosztást meg kell változtatni, a decentralizáció jegyében a területi s z in 
tek kom petenciáit meg kell határozni, és jogilag garantálni kell. A törvény előkészítését 
heves vita kísérte, ami alapvetően a terület felosztásában és a járások megszüntetésének 
kérdésében éleződött ki. Végül a parlament 2001. június 4-én nem a kormány által tá
mogatott 12 kerület fogadta el, hanem a 8 magasabb területi egység (kraj) kialakítása 
mellett döntött. A parlament csaknem változatlan felosztásban megszavazta az 1996- 
ban kialakított kerületeket. A kritikus vitapont, a 79 járás megszüntetése nyitva maradt.

A törvény jó hímek bizonyult az EU csatlakozás előkészítése szempontjából, azon
ban sok csalódást is okozott a várt fordulat elmaradása. Az Magyar Koalíció Pártja (MKP) 
a kormánykoalícióból való távozást fontolgatta, mivel a magyar kisebbség érdekei sé
rültek9, ami könnyen kormányválsághoz és Szlovákia nemzetközi helyzetének gyen
güléséhez vezetett volna. Az MKP végül nem lépett ki a kormánykoalícióból, de köve
telte a kerületek kompetenciáinak törvénybe foglalását, ami 2001. szeptemberében 
megtörtént. Napjainkra Szlovákiában is létrejöttek az önkormányzatok határ menti 
együttműködését is biztosító törvényi szabályozás keretei.

A határ menti együttműködés alakulását magyarázó tényezők k ö z ö t t  a gazdaság fe j
lettségét is meg kell említenem. Szlovákiában a határrégiók a gazdaság perifériáját al
kotják, amelyek fejlesztéséhez hiányzik az infrastruktúra és a tőke, és ez nagymérték
ben igaz -  bár nem minden határszakaszon -  a magyarországi területekre is. Ezek mel
lett a határok átjárhatósága is tényezője az együttműködés sikerének. A kapcsolatok libe
ralizálása önmagában még nem garantálja a határ menti térségek eredményes fejlő
dését, de annak jelentős fizikai, adminisztratív akadályait megszünteti.

Itt is meg kell említeni a határ menti együttműködés etnikai vonatkozásait. Az euroré
giók a határral elválasztott területek együttműködésének jó példái, bizalomerősítő sze
repüket a nyugat-európai szerveződések tanúsítják. A szlovák határok mentén, különö
sen a szlovák-magyar határon is hozzájárulhat a nemzetiségi probléma oldásához. 
A szlovák-magyar eurorégiók esetében ez politikai kérdés is. Tényként kell kezelni, 
hogy Szlovákiában a több mint 500 ezer fó 't számláló m agyar kisebbség egy tömbben él az 
ország déli részén, párhuzamosan a m agyar határral. Az anyaországtól a trianoni, majd a 
párizsi békeszerződés szakította el ezeket a területeket, és így váltak egy államalkotó 
nemzet polgárai egy másik országban, először Csehszlovákiában, majd 1993-tól az önál
ló szlovák államban nemzeti kisebbséggé. Az önálló szlovák állam megalakulása után a 
magyar kisebbség jogai a korábbiakhoz képest10 is csorbultak, nem beszélve a kisebbsé
gek jogait védő nemzetközi szerződések elveiről, így nagyon sok feszültség keletkezett,
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amelyek nemzetközi visszhangra is találtak. Itt nincs lehetőségem sorra venni ezeket a 
problémákat, amelyek sokat oldódtak, de sajnos, a „Szlovák Köztársaság új alkotmánya 
nem oldja meg maradéktalanul a szlovákiai nemzeti kisebbségek problémáját".11

Tény az is, hogy szlovákok és magyarok ezen a vidéken több m in t ezer éve élnek együ tt. 
„Szó sincs azonban a szlovákok és magyarok közötti etnikai konfliktusról, hiszen ez a 
két nemzet, amely évszázadok óta békésen él egymás mellett, lélektani és szociológiai 
szempontból jól felkészült az együttélésre."12 Véleményem szerint az eurorégiók ezt az 
együttélést csak tovább erősíthetik.

Az eurorégiók keretében formálódó, az államhatáron átívelő együttműködés a nem
zetközi kapcsolat egy különleges formája. Ennek kormányközi vonatkozásait az aláb
bi pontban mutatom be.

2 . Nemzetközi szerződések és az eurorégiók

Az eurorégiók szervezeteinek megalakulását és fejlődési lehetőségeit meghatározza, 
hogy milyen a szomszédos országok hivatalos kapcsolata, és különösen az, hogy a 
központi akarat mennyiben támogatja a határ menti együttműködést. Magyarország 
és Szlovákia nemzetközi kapcsolatainak az 1995. március 19-én Párizsban aláírt alap- 
szerződés13 ad keretet. A szerződés szövege megnyugtató jogi alapokra helyezi a kapcso
latokat, de aláírása és ratifikálása utáni években a két ország együttműködését -  az 
eredmények mellett -  több ellentmondás és konfliktus is terhelte. A szerződést a mai 
napig a két ország közötti kapcsolatokat rendező alapdokumentumnak kell tekinteni, 
ami elfogadott elveivel és cikkeivel a nemzetközi megállapodásokban lefektetett leg
főbb normákkal -  közte az európai elvekkel -  összhangban van, és megfelel mind a két 
ország érdekeinek.

A szerződés egésze hozzájárul a határ menti kapcsolatok kedvező fejlesztési lehető
ségéhez, és néhány cikke közvetlen  módon is érinti e területen az együttműködést.

A szerződés 7. cikke arról rendelkezik, hogy a kétoldalú kapcsolatok kibontakoztatá
sa és az európai integráció elősegítése érdekében fejlesztik a gazdasági kapcsolatokat. 
E cikk 2. bekezdése kimondja, hogy a szerződő  felek meg fogják teremteni a gazdasági 
együttm űködés lehetőségeit a határ m en ti területen, a regionális és helyi szinteken, beleért
ve a jogi és természetes személyek közötti kapcsolatokban is. A nevezett cikk 3. bekez
désében elismerik, hogy milyen nagy jelentősége van a szubszidiaritás elve megvaló
sulásának, és mind a két ország támogatja az önigazgatás kü lönböző  területi szereplőinek 
együttműködését.

Ugyanakkor fel kell figyelni e bekezdésben található kitételre is, ami szerint az önkor
m ányzatok a szám ukra kijelölt hatáskörökkel élhetnek a nemzetközi együttműködés kialakí
tása során. Ennek akkor volt különösen hátrányos hatása, amikor a magasabb szintű te
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rületi szlovák közigazgatást még nem ruházták fel önkormányzati jogokkal, illetve nem 
volt egyértelmű a jogosítványuk, így nehezen találták meg a hatékony együttműködés 
formáját a környező országok, így a magyar határ menti kapcsolatokban is.

Az alapszerződés pontjai között a határ menti együttműködés szempontjából nagy 
jelentősége van a 11. cikknek is, ami a határok átjárhatóságának fejlesztését ismerte el, 
illetve kész volt annak javítására.

A Meciar-kormány kisebbségellenes magatartása nem változott meg a szerződés 
aláírása után sem, ami elhomályosította a kétoldalú kapcsolatokban már elért eredmé
nyeket. 1995 után új határátkelőhelyek nyíltak meg, 1995-ben megkezdte munkáját a 
gazdasági vegyes bizottság, és több fontos kétoldalú megállapodás született. A határ 
menti kapcsolatok fejlődése azonban -  nem csak a magyar határon -  az akkori szlovák 
kormány politikája miatt kudarcra volt ítélve.

Az eurorégiók fejlődést elősegítik azok az önkormányzatiság és szubszidiaritás el
vét erősítő nem zetközi egyezm ények is, amelyek az Európa Tanács és más szervezetek 
égisze alatt születtek. Ezek között a dokumentumok között a határ menti együttműkö
dés szempontjából nagy jelentősége van az alábbi nemzetközi egyezményeknek: helyi 
önkormányzatok európai chartája, kisebbségvédelmi keretegyezmény, területi ön- 
kormányzatok és közigazgatási szervek határ menti együttműködéséről szóló keret
egyezmény.

Ezeknek a nemzetközi megállapodásoknak mind a két ország részese, az országok 
aláírták és ratifikálták a fenti egyezményeket. Mind a két ország felelőssége a fenti 
egyezmények megvalósítása, amelyeknek országainkat érintő ellenőrzésére szlovák
magyar vegyes bizottságot állítottak fel.

3 . Határ menti együttműködés a külpolitika gyakorlatában

A  m agyar külpolitika  három fő irányvonala -  az euroatlanti integráció, a térség országai
val rendezett kapcsolatok kialakítása, a határon túli magyarság érdekeinek támogatá
sa -  a kormányt alakító pártok prioritásai szerint módosultak a rendszerváltás, 1989 
óta. Szlovákia mind a három prioritás szerint kiemelt jelentőséggel bír, amit ezen felül 
erősít még a V4-ek14 együttműködése is a közép-európai térségben. Magyarország 
1998-ban kezdeményezte a visegrádi együttműködés intenzívebb kapcsolatait, előse
gítve a térség kohézióját és az euroatlanti integrációban a közös fellépés lehetőségét. 
A magyar külpolitika céljai között szerepelt Szlovákiának a NATO-hoz és az Európai 
Unióhoz való csatlakozásának támogatása.

Az önálló szlovák állam külpolitikája nagyon összetett, ellentmondásokkal és konflik
tusokkal terhelt egészen 1998-ig. Az ország belpolitikai feszültségei tükröződtek a kül
politikában is. A meciari időszak külpolitikája deklaratív szinten a nyugati integrációs
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törekvéseket hangsúlyozta, ugyanakkor a keleti kapcsolatok építése is erőteljes volt. 
Szlovákia geopolitikai helyzetét túlértékelve feltételezték, hogy a nyugati országok tá
mogatják országuk NATO-ba való bekerülését és az EU-integrációt. A demokratikus 
intézmények és a kisebbségek elleni szélsőséges belpolitikai támadások miatt Szlová
kia fokozatosan elszigetelődött a külpolitikában, nem vált a NATO tagjává a többi vi
segrádi ország felvételekor, és kérdésessé vált az EU-ba való felvétele is.

A Dzurinda-kormány külpolitikája alapvetően más utakat keresett. Következetes intéz
kedései az európai integrációra való felkészülést, a jószomszédi kapcsolatok és a viseg
rádi együttműködés fejlesztését, valamint a kisebbségek helyzetének javítását szolgál
ta. Ennek eredményeként Szlovákia nemzetközi szinten jelentős elismerést vívott ki, 
NATO-tagsága már nem kérdéses, és együtt készül a többi közép-európai országgal az 
EU-csatlakozásra.

Szlovákia és Magyarország kétoldalú kapcsolataiban 1998 után erősödött a bizalom , a 
diplomáciai és szakmai kapcsolatok rendszeresebbé váltak. A szlovák-magyar alap- 
szerződés gyakorlati megvalósítását és közte a Szlovákiában élő magyar kisebbséghez, 
valamint a Magyarországon élő szlovák kisebbséghez tartozó személyek érdekeinek 
megjelenítését szolgálta az 1999. február 8-án felállított „m agyar-szlovák kisebbségi ve
gyes b izottság". Az alakuló ülést követően mind a két országban kormányhatározatok 
rendelkeznek a vegyes bizottság ajánlásainak megvalósításáról, a különböző tárcák 
feladatainak összehangolásáról. A vegyes bizottságnak eddig három ülése volt, ame
lyekről jegyzőkönyvek tanúskodnak. A második ülés 1999. szeptember 29-én volt, a 
harmadik ülésre pedig 2001. március 30-án került sor.

A vegyes bizottság szerteágazó tevékenységéből e dolgozat keretében a határ m enti 
együttműködés elősegítésére vonatkozó állásfoglalásokat emelem ki.

Az alakuló ülés jegyzőkönyve javaslatot tesz arra, hogy „a két fél teremtse meg a ha
tár menti együttműködés támogatásának jogi feltételeit a két ország határ menti régiói
ban, és készítse el a megfelelő kétoldalú egyezményt".15

A két ország szakminisztériumai által létrehozott vegyes bizottságokban (11 ilyen 
bizottság alakult meg) nagy szerepet kapott a határ menti kapcsolatok fejlesztése. 
Kiemelendő a P H A R E  CBC-programra vonatkozó  pénzügyi megállapodás, amelyet elő
ször 1998. január 28-án írtak alá a két kormány nevében.

2001. október 11-én átadták a M ária Valéria hidat, amit a határ menti együttműködés 
legszebb példájának lehet tekinteni, és ami az EU támogatása mellett a két ország közös 
finanszírozásában valósult meg. Főkonzulátus nyílt Kassán és Békéscsabán. Több nagy
szabású közös terv fűzi szorosabbra a kapcsolatokat, többek között a Miskolc-Kassa 
gyorsforgalmi út, valamint a Drégelypalánk-Ipolyság vasúti összeköttetés helyreállítása.

A bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer problémái szakmai és jogi kérdéssé váltak, és 
mind a két ország arra törekszik, hogy találjanak közösen elfogadható megoldást a 
hosszan elhúzódó vitás kérdésekre.
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A Szlovákiában élő m agyar kisebbségek helyzetében is kedvező változások történtek, 
különösen a magyar nyelv használata és a magyar iskolák ügyében, bár még vannak 
megoldatlan kérdések. Magyar egyetemek és főiskolák közreműködésével kihelyezett 
tagozatokon magyar nyelvű képzés folyik, szlovák nyelvű fakultások megnyitására a 
magyarországi szlovákok körében nem volt igény.

A kétoldalú kapcsolatokat a nagypolitikában több esemény, köztük a m agyar kedvez
m én y tö rvén y  árnyékolta be.

„A szomszédos államokban élő magyarokról szóló" törvényt a magyar Országgyű
lés 2001. június 19-én fogadta el. A 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban 
(kivéve Ausztriában) élő magyarok számára nyújt kedvezményt Magyarország terüle
tén, illetve a hazai közalapítványokhoz benyújtott pályázatok útján. A magyar állam  
korábban is tám ogatta a határon tú li m agyarokat, de a törvény új elemeket is tartalmazott, 
és rendezni kívánta az önhibájukon kívül állampolgárságukat vesztett magyarok stá
tusát. Valamelyik szomszédos országban elő, magát magyarnak valló és azt igazolni 
tudó lakost m agyarigazolvány illeti meg, amellyel Magyarországon élvezheti a törvény
ben meghatározott kedvezményeket. A törvény Rom ánia és később Szlovákia tiltakozását 
váltotta ki, annak területi hatóköre, illetve d iszkrim inatív  hatása miatt. A területi hatókör 
megsértését abban látták, hogy az igazolványokat nem a magyar állam területén adják 
ki, illetve a családi juttatásokat nem lehet az adott országok adótörvényei alól kivonni. 
Diszkriminatívnak azért tartották, mert többletjogokat élveznek a magyar kisebbségek 
országuk más polgáraival szemben, és különösen a három hónapos m unkavállalás lehető
sége indított el külpolitikai támadást a román fél részéről.

A szlovák kormány a törvény elfogadása után 2001. nyarán -  erre az időszakra esik 
a szlovák közigazgatási törvény kerületekre vonatkozó döntése16, de még a területi 
szintekre vonatkozó kompetenciák elfogadása előtt -  nemtetszését fejezte ki, és köve
telte annak módosítását.

A kedvezménytörvénnyel az Európai U nió B izottsága, az Európa Tanács és az E B E S Z 17 
is foglalkozott. Magyarországnak az unióhoz való csatlakozása után a törvényt az unió 
szabályozásával összhangba kell hoznia. Az Európa Tanács velencei bizottsága és az 
EBESZ a törvény és annak rendelkezései között meglévő ellentmondásokat kifogásol
ta, és megfogalmazták elvárásaikat.

A szomszédos országok kormányainak véleménye, valamint a nemzetközi szerve
zetek javaslatai miatt elkerülhetetlen a kedvezm énytörvény módosítása, amit úgy kell 
megvalósítani, hogy Magyarország tiszteletben tartja a nemzetközi jog alapelveit és az 
aláírt nemzetközi szerződésekből fakadó kötelezettségeket úgy, hogy a törvény erede
ti szándéka ne sérüljön. A törvény módosítására irányuló javaslatokban18 tartalmi és 
jogtechnikai jellegű változások is szerepelnek.

Tagadhatatlan, hogy a határ menti együttműködés jellege függ a szomszédos orszá
gok külpolitikájától, azoktól a kétoldalú megállapodásoktól, amelyekben azok létét elis
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merik, esetleg támogatásukra garanciát is vállalnak. Az országok m ultila terális nem zet
közi dokum entum okban  is kinyila tkozták ezen a szándékukat, így biztosítottnak látszik 
az együttműködés. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a határ menti kapcso
latok belpolitikai vonatkozásai is meghatározóak. A nemzetközi megállapodások mit sem 
érnek, ha az adott kormány nem garantálja saját országán belül a területi szereplők ön
állóságát nemzetközi kapcsolataik alakításához.

Összefoglalva az eddigieket azt mondhatjuk, hogy napjainkra mindkét országban 
kialakultak azok a belpolitikai és jogi, valamint külpolitikai feltételek, amelyek nélkü
lözhetetlenek a határ menti régiók együttműködéséhez. A továbbiakban nézzük meg, 
hogy látják az eurorégiók megalakulását, eddigi működését és további lehetőségeit 
maguk az érintettek.

Kruppa Éva

4. Vélemények az eurorégiók szervezeteinek működéséről

A tanulmány második részében egy kutatás19 eredményeit szeretném röviden bemu
tatni. A kutatás célja az volt, hogy a szlovák-magyar határon lévő eurorégiók működé
sét meghatározó makrofolyamatok mellett ismerjük meg konkrétan maguknak a szer
vezeteknek a működését is. Az eurorégió mint szervezet a társadalmi folyamatok mik
ro részét képezi, amelynek vannak jogi, politikai, gazdasági és kulturális vonatkozásai 
is. Az eurorégiók működésének feltárását multidiszciplináris megközelítéssel, több ku
tatási módszert alkalmazva végeztük el. A viszonylag kevés írott anyag feldolgozása 
mellett, empirikus módszerrel, standardizált kérdésekre épülő mélyinterjúkkal -  ame
lyeket települési, megyei, kerületi önkormányzati vezetőkkel, az eurorégiók munka
társaival, területfejlesztési szakemberekkel készítettünk -  gazdagítottuk a feldolgozha
tó forrásokat, amelyeket még más kérdőív is kiegészített.

A kutatás zárásakor öt eurorégiót, a V á g -D u n a -lp o ly  Eurorégiót, az Ipoly Eurorégiót, a 
N eogradiensis Eurorégiót, a Sa jó-R im a  Eurorégiót, valamint a M iskolc-K assa  Eurorégiót20 
ismerhettem meg a prim er kutatás m ódszereit is alkalmazva, a már említett in terjúk  és 
kérdőívek segítségével. Az interjúk többsége Magyarországon készült, de lehetőségem 
volt Szlovákiában is néhány önkormányzatot felkeresni és ottani területfejlesztési 
szakemberek véleményét is megismerni.

A mélyinterjúk és a kérdőívek az alábbi fő témákat ölelték fel:
• az eurorégió szervezete, tagjai;
•az eurorégió megalakulásának okai, motivációi és előzményei;
• az eurorégió működését meghatározó tényezők;
• az együttműködés rövid távú céljai és eredményei;
• az eurorégió hosszú távú tervei;
• az eurorégió perspektívái.
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Eurorégiók a szlovák-magyar határon

A nevezett régiók 1999-ben, illetve a 2000. évben alakultak meg. Az eurorégiók mű
ködését a főbb témák sorrendjében mutatom be.

4.1. Az eurorégiók szervezeti formái

A  kérdések közül több is vonatkozott a szervezetet létrehozó és annak tevékenységébe 
bekapcsolódó tagokra, az együttműködés jellegére és a működés módjára. Az itt kö
vetkező megállapítások nemcsak a véleményeken, hanem a rendelkezésemre bocsátott 
szerződéseken és más dokumentumokon is alapulnak.

Az eurorégiók működésében mindig nagy szerepe van a szervezetnek, ami összefogja 
a tagokat, és biztosítja a folyamatos működést. Az eurorégió szervezetéről és annak szer
veiről, va lam in t működéséről az együttműködési megállapodások részletesen rendel
keznek. Az eurorégió megalapítása összhangban van az e kérdést érintő és keretfelté
telt biztosító nemzetközi megállapodások és szerződések elveivel, valamint a tagok or
szágában érvényes alkotmányos és hatályos jogszabályok elveivel és rendelkezéseivel. 
Az eurorégiók története is rávilágít arra, hogy milyen nagy szükség van ezekre a nem
zetközi és az adott országok között és magukban az országokban működő átfogó elvi 
és gyakorlati szabályozásra. Bármelyik hiánya ellehetetlenítheti vagy akadályozhatja a 
legjobb szándékú és közös érdekű alulról jövő kezdeményezést is.

A szervezetek dem okratikus elveken épülnek fel, ami vonatkozik mind a képviseletre, 
a döntésre, és a magyar és a szlovák nyelv használatára. Általában kikötik, hogy az EU 
intézményeivel a kapcsolatot angol nyelven tartják. A szerződésekben a paritás és az 
arányosság elve is megjelenik, amelyek az eljárási rend alapjai. Az eurorégió szerveze
te két form ában  ölt testet: vagy jogi személyiséggel rendelkező szövetségként jön létre, 
vagy olyan együttműködésként, amelyiknek nincs jogi státusa. A megvalósuló egyes 
intézkedések a nemzetközi vagy nemzeti magánjog tárgyai. Nyitott szervezetek, és 
tiszteletben tartják a tagok önállóságát.

Az eurorégiók szerveit és azok működését e tanulmányban nem részletezem.

4.2. A szervezetek tagjai
Az eurorégiók szervezeteinek létrehozását önkorm ányzatok kezdem ényezik a határ mind 
a két oldalán. A szervezetekben láthatunk példát arra a magyar oldalon, amikor több 
kistérség és az ahhoz tartozó önkormányzatok alakítják meg az eurorégió szervezetét 
(Sajó-Rima Eurorégió, Ipoly Eurorégió), amikor egy megye és megyei jogú város áll a 
kapcsolatok fejlesztésének élére (Neogradiensis, Miskolc-Kassa Régióért Kht.), vala
mint amikor megyei kezdeményezéssel induló, két hazai statisztikai régiót is bekap
csoló szervezet együttműködése vezet el az eurorégió megalakításához. (Vág-Duna- 
Ipoly Eurorégió). Az eurorégiók területi hatókörei különbözőek (NUTS II, illetve NUTS 
11121), és m etszik  egym ást, ami működésüket nem zavarja, bár ennek megítélésében van
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nak bizonyos fenntartások. A szlovák oldalon a települési, járási és kerületi önkor
mányzatok szintén aktív szerepet vállaltak az együttműködés kialakításában.

• Az interjúk során az egyik kérdés arra vonatkozott, hogy kik m uta tnak érdeklődést 
az eurorégió iránt, és maga a szervezet hogyan tudja tevékenységüket támogatni.

A szervezetekben a fő szerep az önkormányzatoknak jut, a kapcsolatok létrehozásá
ban és a szervezet fenntartásában is. A gazdaság- és területfejlesztés érdekében az 
eurorégió keresi az együttműködést a kamarákkal és más érdekvédelmi, valamint szakmai 
szervezetekkel, alkalmanként közvetlenül a vállalatokkal is. A gazdasági élet szereplői 
is az eurorégió tagjává válhatnak. A vállalatoknak a határ menti kapcsolat piacot és tő
két jelenthet. A piaci kapcsolatok fejlesztését az eurorégiók kezdeményezte kiállítások 
és vásárok jól szolgálják, a befektetési lehetőségeket pedig közvetlen forrásból ismer
hetik meg. Külön figyelmet szentelnek az idegenforgalomnak. Az eurorégió alapvetően 
úgy tudja segíteni az üzleti szférát, hogy pályázik, forrást szerez, és fejlesztést indít el.

Az eurorégió tevékenységéhez tagként vagy programjaik részeseiként aktívan kapcso
lódnak különböző civil szervezetek, közülük is kiemelkedő a környezetvédők tevékenysége.

O ktatási, kulturá lis és sportegyesületek is mutatnak érdeklődést, a térségben rendsze
ressé váló események számukra részvételt, bemutatkozást biztosítanak.

Bár ritka, de előfordul vallási szervezetek bekapcsolódása az eurorégió szervezetébe 
és programjaiba.

Összességében a tagok vagy csak az érdeklődők, az eurorégió szervezetétől a közös 
pályázatok előkészítését, egyeztetését és végrehajtását várják el, annak reményében, 
hogy maguk is részesei lesznek a térségi kapcsolatoknak.

4.3. A z  eurorég iók  m eg a la ku lá sá n a k  okai és e lő zm é n y e i
A  megalakulást előidéző okokat, motiváló tényezőket és az előzmények feltárását 
alapvetőn három kérdés mentén vizsgáltuk.

• Miért van szükség eurorégióra a szlovák-magyar határ mentén?
Az eurorégiók politikai szerepe kiemelkedő, és kevesen érzik át ennek jelentőségét -  

nyilatkozta az egyik magyarországi polgármester az interjú során. A közös fejleszté
sek, a szlovákokat és magyarokat egyaránt bekapcsoló tevékenységek oldják a bizal
matlanságot, és jószomszédi viszonyt teremtenek. A politikai tényező jelentőségét 
hangsúlyozta előadásában22 az egyik eurorégió vezetője is, a szervezetek rendeltetését 
nyugat-európai példákhoz hasonlítva.

„Az Európai Unióban egyre nagyobb szerepe van a nagyobb térségek közötti együtt
működésnek, különösen olyan esetekben, amikor annak megvannak a történelmi előz
ményei, és a gazdasági társadalmi helyzetben is több az azonosság, mint a különböző
ség. A határon átnyúló együttműködésben ma ez az intézm ényform a  látszik az egyedü
li elfogadottnak" -  összegezte véleményét az egyik eurorégió ügyvezető igazgatója.

• Milyen tényezők m otiválták az eurorégió m egalakulását?
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Az interjúk során elhangzott válaszokból megállapíthatjuk, hogy az eurorégiókat lét
rehozó önkormányzati vezetők, felismerve a fejlődés új kereteit, törekedtek az eurorégiók 
szervezeteinek kialakítására, amit közvetlenül motivált az is, hogy a csatlakozó orszá
gok határain a P H A R E  CBC-keretből fejlesztési forrásokra lehetett pályázni. Közös törek
vésük, hogy a régiót vonzóbbá tegyék, közös gazdaságfejlesztési és idegenforgalmi fejlesz
téseket alapozzanak meg, és a közös kulturális örökséget ápolják. Az eurorégió „előszo
ba" az EU regionális pályázati forrásaihoz, a régiót (NUTS II) átfogó szervezeti formát 
ez indokolja -  fejezte ki sommásan véleményét az egyik megyei vezető.

Az egyik szlovák polgármester az eurorégiót úgy tekinti, mint egy lehetőséget a z el
m aradott térség felemelkedésére. A munkanélküliség magas, a polgármesteri hivatalok
ban csapódik le annak hatása, hogy a korábbi nagyvállalatokat felszámolták, a terme
lőszövetkezetek megszűntek. Nem hivatalos adatok szerint az Ipolyság egyes telepü
lésen 50%-nál is magasabb a munkanélküliség. Sok a hasonló probléma a határ mind
két oldalán, ami indokolja az együttműködést. A határ menti együttműködés megva
lósítása és kiszélesítése ezen a helyzeten alapvetően csak változtathat.

• Milyen többletet adhat az együttműködéshez az eurorégió m egnevezési
Az EU által meghirdetett pályázatokon való részvételhez biztosít keretet. Az önkor

mányzati kapcsolatok intézményesülnek, mint egy ernyőszervezet keretében az euroré- 
gióban pályáznak együtt. Másként nem  is tudnának pályázni a határ mentén létrejövő 
szervezetek -  mutattak rá az interjúalanyok az eurorégió jelentőségére. Más vélemény 
szerint az elnevezésben ném i sznob hatás nyilvánul meg, divatos kifejezéssé vált.

• A résztvevők szerint m it tud  megoldani az eurorégió, amit az országos hatáskörű 
szervezetek nem tudnak megoldani?

Az interjúalanyok úgy látják, hogy az eurorégió szervezeti kerete „jobban passzol" 
a jö v ő  Európájához: Közelebb van a helyi igényekhez, azokat jobban ki tudja elégíteni,, 
mint az országos szervezetek. Az egyik önkormányzati szakember véleménye szerint 
az eurorégiónak olyan speciális, a térségre je llem ző  kérdésekkel kell foglalkoznia, ami az 
adott terület sajátja. Az önkormányzatoknak a saját területüket ismerniük kell, saját 
szervezetük, saját szakembereik részvételével működik az eurorégió. A szem élyes kap
csolatoknak nagy jelentőségük van az együttműködésben.

• Milyen kapcsolatok jellemezték az eurorégió tagjainak együttműködését a szerve
zet megalakulása előtt? ; '

A települési önkormányzatok és a civil szervezetek határon átnyúló kapcsolatai 
minden esetben megelőzték a kistérségek szövetsége vagy a megyék közreműködésé
vel megvalósuló szervezeti keretek kialakítását. A V á g -D u n a -lp o ly  Eurorégió előzmé
nyeként a Rákóczi Szövetség által kezdeményezett Hídverő napokat és a szlovák és 
magyar önkormányzatok között kialakult rendszeres kapcsolatokat lehet említeni.

Az Ipoly Eurorégió sajátjaként ki kell emelni azt a civil összefogást, aminek kerete az 
Ipoly Szabadegyetem23 volt. Az Ipoly térségéért felelősséget érző szlovák és magyar
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hallgatók már 1994-95-ben elhatározták egy határon átnyúló együttműködés megala
pítását, ami a térségben a helyi tudás és örökség megőrzésére épít. A hallgatók keres
ték fel az önkormányzatok polgármestereit, és nyitottak lehetőséget más érdekeltek 
számára is az Ipoly Térségi Együttműködésben való részvételre. A N eogradiensis Euro- 
régió esetében a testvérvárosi (községi) kapcsolatokat, a kereskedelmi és iparkamarák 
közötti szakmai együttműködést -  amelynek székhelye Losonc, illetve Salgótarján -  
emelték ki előzményként. A Sajó-R im a E urorég ió létrehozását is az önkormányzatok ko
rábbi kapcsolatai alapozták meg. A M iskolc-K assa Eurorégióért létrejövő közhasznú tár
saság is a korábban is létező, bár nem formális kapcsolatokra támaszkodhatott.

4.4. Az eurorégiók működésére ható tényezői
A z  interjúk során több állítást figyelembe véve kértem a válaszolókat, hogy minősítsék 
azok hatását az eurorégiók működését illetően. Véleményüket egy skálán megadott ér
tékkel is kifejezhették, ahol az 1 = nagyon akadályozza, a 2=akadályozza, a 3 = nincs különö
sebb hatása, a 4= seg íti az 5= nagyon  segíti m értéket jelölte. Tekintettel az interjú lehetősé
gére a tényezők minősítését az interjúk alanyai szívesen megindokolták. A vélemé
nyekből sokkal több tárul fel, mint a puszta mértékekből. A tényezőket úgy csoporto
sítottam, hogy összefüggéseiben mutassam be a válaszadók véleményét. Egyes ténye
zők más kérdés kapcsán is szóba kerültek, így az ismétlődő véleményeket kerülöm, 
illetve csak utalok azokra.

4.4.1. A z  országok kapcsolata
• Magyarország és Szlovákia között megoldásra váró kérdések 
A nagypolitikát érintő k é r d é s e k e t  figyelem be kell venni, de jelenleg azok nem befolyásol
ják az eurorégióban szerveződő együttműködést. Ezt a véleményt fejezték ki a szlovák 
oldal és a magyar oldal nyilatkozói is. A külpolitikai kapcsolat néhány évvel ezelőtt 
sokkal jobban rányomta bélyegét -  korlátozta, akadályozta -  a határ menti együttmű
ködésre, mint jelenleg, állították egybehangzóan a határ mind a két oldalán. A terület- 
fejlesztés egyik szlovákiai szakértője szerint négy évvel korábban az eurorégiók kor
mánykörökben „fóbiát" okoztak, és nem csak a magyar határon kialakuló szervezetek 
esetében. A Dzurinda-kormány támogatja az eurorégiók működését korlátozások, be
folyásolás nélkül, állították a szlovák polgármesterek, amit a magyar oldalon is 
megerősítettek, kiemelve, hogy szlovák partnereik több támogatásban részesültek.

A „státustörvény" hatását nem lehet figyelmen kívül hagyni, az interjúk során is sok
szor szóba került e téma. A törvényből eredő külpolitikai problémák az eurorégiók 
szintjén nem jelentek meg. Nem maradt el emiatt közös program, tárgyalás stb. A tör
vény kedvező hatásait a gyakorlatban még nem érzékelik. A szlovákiai települések ön- 
kormányzati vezetői rámutattak arra, hogy nagy a munkanélküliség városukban, tér
ségükben, sőt Szlovákia egészében, de a státustörvény kínálta lehetőség nem megoldás
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még a magyarok gondjaira sem. A tartós munkanélküliséget nem lehet három hónapos 
alkalmi munkavállalással kezelni! Az egyik vegyes település magyar polgármestere ki
fejtette, hogy térségükből többen vállalnak munkát Magyarországon, nemcsak a határ
térségben, nagyobb távolságra, többek között Székesfehérváron, Budapesten multina
cionális vállalatoknál, akiket nem a státustörvény alapján, hanem államközi megálla
podás keretében foglalkoztatnak. Alapvetően tőke kellene a térségbe, a korm ányoknak a 
gazdaság fejlesztését kellene közösen szorgalmazniuk, támogatniuk, hisz a gondok egy tő
ről fakadnak! -  állították a határ mind két oldalán.

A szlovák-magyar kapcsolatok elemzésekor a nem zetiség i kérdést természetes szem
pontnak kell tekinteni. A szlovák belpolitikát, valamint Szlovákia és Magyarország 
kapcsolatát is megterhelte a szlovákiai magyar nemzetiség helyzete; 1993-1998 között 
ez a probléma különösen élesen vetődött fel. Az interjúk során őszintén lehetett arról 
a kérdésről is beszélgetni, hogy a szlovák-magyar határon kialakuló régiók mennyiben 
jelentenek m agyar-m agyar együttműködést.

„Adott, hogy itt élünk az országhatárhoz, az anyaországhoz közel" -  kezdte válaszát az 
egyik szlovákiai magyar polgármester. A térség, a település fejlesztése az ott élő emberek 
közös ügye, akik magyarok és szlovákok. Egyformán sújt mindenkit a gazdaság válsága, 
a település polgármesterének pedig a köz ügyeivel kell foglalkoznia. Az eurorégió kere
tében megvalósítható fejlesztés nem a magyarok külön érdeke, az ott élő emberek életét kell 
jobbá tennie -  összegezhető röviden az a vélemény, amit egy több ciklusban megválasz
tott, vegyes településen élő (51% magyar, 48% szlovák, 1% roma, rutén, lengyel nemzeti
ségű) magyar polgármester fogalmazott meg. Véleménye összecseng annak az észak-ma
gyarországi, többször megválasztott városi polgármesternek a szavaival, aki a térség 
felemelkedését, a gazdasági kapcsolatok fejlesztési lehetőségeit hangsúlyozza az eurorégió 
keretében, és földrajzi helyzetükből adódóan ezt itt, a szlovák-magyar határon és most le
het megtenni! A szlovák oldalon szlovákok és magyarok élnek. Az eurorégió nem lehet ma
gyar-magyar ügy! A fenti álláspontok túlmutatnak a pragmatizmuson, felelős politikusi 
magatartást tükröznek, ami nélkül nem lehet közös terveket alkotni és megvalósítani.

Nem kell elhallgatni azt a véleményt sem, ami arra mutatott rá, hogy a szervezetek 
létrehozásánál a szlovákiai polgármesterek között a magyarok aktívabbak voltak, szlo
vák társaik nagyobb fenntartással fogadták ezt az új formát. Mint tényt jelzem, hogy 
vannak olyan szlovákiai járások, ahol több a magyar, mint a szlovák polgármester. 
Az együttműködő kistérségekben az is előfordulhat az is, hogy a m agyar-m agyar kapcso
latok erősebbek. Az eurorégiók ügyéért dolgozó magyar tisztviselők, szakemberek kö
rében nem hallottam olyan véleményt egyik oldalon sem, amelyik a magyarok kapcso
latára helyezné a hangsúlyt az együttműködésben.

A tények alapján mindenképp azt kell tudatosítani, hogy az eurorégió m indenki felé  
n y ito tt. Bár Szlovákiában a magyar határ mentén egy tömbben élnek a magyar nemze
tiségűek, de a közigazgatási egységekben, kerületekben, járásokban, városokban és fal

2003. nyár 127



Kruppa Éva

vakban az esetek többségében vegyes lakosság él. A határok m egszűnése mindenkinek 
érdeke, a korlátok felszámolása több mint szimbolikus érték, mert így lehet elérni 
odáig, hogy mind a két oldalon lássák azt, hogy a határon innen és túl nem az ellenség 
várakozik -  hangsúlyozta egy szlovákiai polgármester.

4.4.2. A z  eurorégiók pénzügy i kérdései
Az eurorégiók működését biztosító források megítélését több szempontból is minősí
tették a válaszadók.

• Az eurorégiók működésükhöz nem kapnak központi támogatást -  ez volt az egyik 
állítás.

Értelemszerűen ezt a tényezőt mindenki akadálynak tekintette, 1-es, 2-es mértékkel 
kifejezve a fennálló problémákat. Ugyanakkor kinyilvánították, hogy „felülről való bá
báskodásra" nincs szükségük.

• Az EU támogató politikájának, a (PHARE CBC), értékelése:
A megkérdezettek körében egy-két esetben kapott 4-es, ill. 5-ös minősítést az EU-tá- 

mogatás, ami a PHARE CBC fontosságát fejezi ki. Ugyanakkor a megkérdezettek eddigi 
tapasztalatai a P H A R E  CBC-pályázatokkal nem minden vonatkozásban voltak kedvezőek, 
ezért 1-es, 2-es, 3-as mértékkel fejezték ki problémáikat. Kritikai megállapításaik csak
nem azonosak voltak, jelezték, hogy az elnyerhető támogatások nem elégségesek, a pá
lyázati eljárásnak és végrehajtásnak nagyon bonyolult követelményei vannak, amihez 
valójában nincsenek meg a személyi feltételek (kapacitás) az eurorégióknál. A pályáza
tokhoz nemcsak szakembereket nem tudnak alkalmazni, hanem az önrész biztosítása is 
esetenként gondot okoz a szervezetnek. Hangsúlyoznom kell, hogy senki nem becsülte 
le az elnyert támogatást, sokkal több ilyen lehetőséget szeretnének, de tervezhetőbb és 
kevésbé bürokratikus pályázati rendszerben, és kiszámítható finanszírozás mellett.

A szlovák-magyar határon lévő eurorégiók közös tevékenységét szolgálja, hogy Ma
gyarország és Szlovákia kormányai megegyeztek abban, hogy a PHARE CBC költség- 
vetés egy részéből ún. Közös Kisprojekt Alapot hoznak létre, amit az Európai Bizottság 
PHARE CBC-ről szóló 2760/98. sz. rendelete lehetővé tesz. Ennek az alapnak a célja, 
hogy rugalmas keretet biztosítson a pályázóknak, és erősítse együttműködésüket azál
tal, hogy közös projekteket fejleszthetnek, tükörprojektek formájában forrást szerezhet
nek hozzá mind a két oldalon, és közösen valósítják meg vállalt feladataikat. Közös 
Kisprojekt Alap kétoldalú megállapodás formájában Szlovákia és Magyarország között 
először 1999-ben jött létre. A kisprojekt formában elnyerhető támogatás 5-50 ezer euró 
(tükörprojektek esetében külön-külön ez a céltámogatás), aminek végrehajtására 3-8 hó
nap áll rendelkezésre, és a pályázóknak 10% saját forrással kell rendelkezniük.

A kisprojekteknek négy kiemelt célja van:
•területfejlesztés és területrendezés;
•gazdaságfejlesztés és turizmus;
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• emberi erőforrás-fejlesztés;
• természet és környezet.
Az EU és más források iránt változatlanul nagyok a várakozások, ezek nélkül a kö

zös tervek nem válhatnak valóra. A kedvezőtlen tapasztalatok ellenére is viszonylag 
nagy a tettrekészség a fejlesztési programok kidolgozására és megvalósítására.

• A közös tervek megvalósításához szükséges források hiánya
Az interjúalanyok egyértelműen ezt a tényezőt tekintették a legfőbb akadálynak 

az eurorégiók jövőjét illetően. Az eurorégió vezetői tudatában vannak annak, hogy 
csak az eredmények igazolhatják a szervezetek létét, ezt várják el a szervezet tagjai, 
a közvélemény, és végül a támogatók is. A hosszú  távú  célok, az adott terület fejlődé
sét elősegítő koncepciókban meghatározásra kerültek, de megvalósításuk még bi
zonytalan. A PHARE CBC nagyprojektek pénzügyi támogatására is korlátozott összeg 
áll rendelkezésre. A pályázati rendszert az együttműködésben nehezíti, hogy nincs 
biztosíték arra, hogy tükörprojektek valósuljanak meg, azaz mind a szlovák, mind 
a magyar fél a közös program „felére" egyszerre megkapja a támogatást. A határ
régiók periferikus helyzetének  felszámolását csak nagyprojektek biztosíthatják, amelye
ket kisebb támogatásokkal megalapozhatnak, de csak azokkal nem oldhatnak meg. 
„Az EU-támogatás mindaddig csak ópium, amíg hatékonyabb szert nem találunk a 
nagyobb problémára, a munkanélküliségre és szegénységre" -  sommázta kritikáját a 
napi társadalmi feszültségekkel szembesülő polgármester, aki a bajok megoldást a 
gyökerénél szeretné kezdeni.

4.4.3. A  kom petenciák különbözősége
Mára a kompetencia (önkormányzati jogosítványok) kérdése lekerült napirendről, ezt 
mind a két oldal önkormányzati vezetői tapasztalataikkal is igazolták. Az együttmű
ködő felek a határ mind a két oldalán azonos vagy közel azonos lehetőséggel rendel
keznek saját országaik törvényei által a nemzetköz kapcsolatok, így az eurorégió ala
kítása területén is. Magyarországon korábban, Szlovákiában az elmúlt években alakult 
ki a kompetenciáknak az a köre, ami szükséges a napi és hosszabb távú kapcsolatok le
bonyolításához. Az interjúk szereplői felidézték a kapcsolatok kezdetét, az első próbál
kozásokat, amikor nehéz volt az adminisztratív különbözőségeket áthidalni. Az euro
régiók politikatörténetét írók találhatnak majd bravúros eseteket, amelyek végül is 
eredménnyel, a szervezetek megalakításával végződtek.

Az eurorégió döntéshozóinak figyelembe kell venniük, hogy egy adott ország tör
vényei értelemszerűen annak politikai határáig terjednek, és nem vonatkozhatnak az 
eurorégió másik országban fekvő területére, illetve annak tagjaira.

Az eurorégió működését a források hiánya akadályozza, ez általános problémaként em
líthető. A megkérdezés során egy válaszoló nagyon határozottan vallotta, hogy a régióknak, 
így az eurorégiónak is „adóbeszedő" kompetenciára lenne szüksége a hatékony működéshez.
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A magyar oldalon felmerült az is, hogy az önkormányzati és választójogi törvény 
összhangját meg kellene teremteni, a együttműködés hatékonyabb kereteit ez bizto
sítaná.

4.4.4. Belső tényezők
• Az Eurorégió szervezetéhez kapcsolódó felek száma, aktivitása 
Bár az önkormányzatok kezdeményezésének döntó' szerepe van az eurorégiók kialakí
tásában, annak eredményességét meghatározza a tagok száma és aktivitása. A megkér
dezettek minősítése szerint a tagok viszonylag aktívak, de a szélesebb körű részvétel 
csak akkor várható el, ha ennek keretei adottak lesznek, és a projektek megvalósulnak. 
Az eurorégiók természetes törekvése, hogy a települési önkormányzatok aktívabbak le
gyenek, és a szervezet kereteit kitágítsák a vállalkozók, a szakmai szervezetek felé.

Az eurorégió szervezeti központjától távolabb lévő önkormányzatok igényelnék a 
jobb tájékoztatást és az aktívabb cselekvést. A települési önkorm ányzatok  még nem  érzik 
m agukénak az eurorégiót, a közös projektek eredményes megvalósítása viheti közelebb a 
szervezetet a tagokhoz -  nyilatkozták a települések polgármesterei.

• Az eurorégió szervezeti felépítése
Az eurorégiók esetében a szervezeti formának nagy jelentősége van. A rövid távú 

célok egyike volt az együttműködés szervezetei kereteinek kialakítása, amelyről a szlo
vák és magyar felek közötti szerződésben részletesen rendelkeznek. A szervezet jogi 
kereteit mindenki korrektnek tartja. A válaszadók hangsúlyozták a dem okratikus eljárás 
jelentőségét és sérthetetlenségét, de a szervezetek munkatársai rámutattak az abból faka
dó korlátokra is. Nevezetesen az elfogadott döntési mechanizmus lassítja az együttmű
ködést. Vannak esetek, pl. pályázati felhívásokra való jelentkezés, amikor nem is lehet 
betartani a szabályokat, ha a határidőt tartani akarják.

A belső tényezőket figyelembe véve az önkormányzati vezetők kritikai vélem ényük
nek is hangot adtak. Elsősorban azt kifogásolják, hogy az eurorégió még nem ju to tt  el az 
emberekig. A z  eurorégiók szerepét feltáró kutatásnál ezért zártam ki a polgárok vélemé
nyét megkérdező felmérést, mert feltételezhető volt, hogy az emberek széles körében 
nem ismert a területüket érintő eurorégiók szerepe. Eurorégiók keretében olyan ak
ciók, fejlesztések kellenek, amelyek érzékeltetik az eurorégiók fontosságát azáltal, 
hogy a polgárok élete is kedvezőbb lesz.

Az eurorégiók működését kritika éri olyan oldalról is, hogy bizonyos akciókon még 
nem  léptek túl. Bár sikeresek, és a jó szomszédság, a bizalom kiépítésében fontos sze
repük van a kulturális rendezvényeknek, de az eurorégiónak más form ában is m eg kelle
ne jelennie, hogy jelentősége kifejeződjön, és átfogja azt a területet, aminek fejlesztésé
re szövetkezett. E türelmetlenség mögött az a jogos elvárás tárul fel, ami területfejlesz
tési funkciójukból fakad, s amiben mindenki egyetért, legyen akár elnökségi tag, akár 
az operatív ügyek intézője.
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4.4.5. Em beri tényezők
Az interjúk során az emberi kapcsolatoknak mindvégig nagy jelentőséget tulajdonítot
tak a válaszadók, ami több dimenzióban kap értelmezést.

• Határ menti hivatalos kapcsolatok jelenlegi állapota
A kapcsolatok alakításának jelen helyzetét kedvező, sőt nagyon kedvezőnek ítélték a 

nyilatkozók. A szervezetek megalakítása, projektek, közös programok ezt az optimista 
véleményt mind igazolják. Adminisztratív akadálya nincs a kapcsolatoknak, és a fej
lesztés új lehetőségének kihasználásáért felelősséget éreznek a polgárm esterek, így 
könnyen egymásra találnak a határ mind két oldalán, és erre a szövetségre alapozva a 
határon átérve is!

• Határ menti családi kapcsolatok
A családi kapcsolatok jelentős hatással voltak a hivatalos együttműködés kialakítá

sára. Az interjúk során feltárult, hogy a családi vonatkozásokat nem lehet leszűkíteni 
az államhatár 20-50 km-es térségére. A ki- és áttelepítések történelmi ténye miatt hatá
suk messzebbre ér. Szlovákiai városok egyaránt hivatalos testvérvárosi kapcsolatot ala
kítottak ki olyan magyarországi településekkel, ahová magyarokat telepítettek ki, és 
olyanokkal, ahonnan szlovákokat telepítettek vissza. Többek között Zselíznek így lett 
testvérvárosa Barcs, Nagysallónak pedig Bátaszék és Kondoros.

A fentiek mellett figyelembe kell venni azt is, hogy a vizsgált eurorégiók területén 
Magyarországon is élnek szlovákok, és „ tudni kell erre építeni" -  hangsúlyozta az egyik 
megyei önkormányzati vezető. Úgy látja, hogy nem használják ki az eurorégiók ezt a 
fontos emberi, közösségi tényezőt.

• Az eurorégió iránt elkötelezett emberek
Az eurorégiókra ható főbb tényezők között a nyilatkozók nagy jelentőséget tulajdoní

tanak azoknak a személyiségeknek, akik felkarolják az új lehetőséget, és a bizonytalanság el
lenére is élére állnak egy ügynek. Hangsúlyoznom kell, hogy a megkérdezettek között 
nemcsak az eurorégiók vezető személyiségei voltak, hanem olyanok is, akik részt vesznek 
az együttműködésben, de nem annak centrumában. A nyilatkozó vezetők sem önmaguk
ról, hanem társaikról szóltak, akik saját területükön próbálták elhárítani korábban az ad
minisztratív akadályokat, most pedig lobbizva forrásokat keresnek a közös tervekhez.

Az eurorégiók elkötelezett személyiségei azok a szlovák és magyar önkéntesek, az 
Ipoly Szabadegyetem hallgatói, akik az Ipoly folyó vízgyűjtő területén a térség fejlesz
tését az ökonómia, az ökológia, és az ökumenikus kultúra jegyében tervezték meg.

Az adott térségben lehet a legtöbbet tenni az eurorégiók ügyéért, de sok támogató
ra van szükség más szinten is.

4.4.6. Főhatóságok szerepe
A főhatóságok szerepét nem egy állítás kapcsán, hanem külön kérdésként értékelték a 
válaszadók. Az eurorégiók képviselői a főhatóságok közül kiemelik a K iilügym iniszté-
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vilim  tevékenységét, amelyik érdeklődik az együttműködés iránt, és lehetőségei arányá
ban minden támogatást megad, nyilatkozták a magyarországi megkérdezettek. A szlo
vákiai polgármesterek a Külügyminisztérium vonatkozásában azt igénylik, hogy segít
sen lá tta tn i az eurorégiókal: hangsúlyozza  létüket, és építsen rájuk! Az eurorégiók pályáza
tok, egy-egy konkrét projekt, esemény megszervezésekor sok más hivatallal, miniszté
riummal kapcsolatba kerülnek, amelyek segítik tevékenységüket, de különös figyelm et 
nem  tapasztaltak az eurorégiók léte iránt. Különösebb ráhatást -  tapasztalataim  szerin t -  
egyetlen főhatóság sem gyakorol, va lószínű  nem tartozik kompetenciáik körébe. Volt, aki a szó
beli ígéreten kívül semmilyen támogatást nem kapott az országos hatáskörű szervektől. 
A P H A R E  CBC-programok kapcsán az ügynökségek kerültek közelebb az eurorégiókhoz, 
akiknek segítsége, támogatása korrekt volt az eddigiek során.

• Szükség lenne-e az érintettek szerint egy különálló országos szervezetre/hivatalra , 
amelyik az eurorégiók ügyével foglalkozik?

Az eurorégiók érdekérvényesítése nem  megoldott, ezt hangsúlyozták az interjúk alanyai 
is, és ennek kapcsán kérdeztem meg, hogy vajon egy országos szerv segítené-e ügyüket.

A megkérdezett polgármesterek, önkormányzati munkatársak körében a többség 
azt vallotta mind Magyarországon, mind Szlovákiában, hogy nincs szükség különálló 
hivatalra az eurorégiók ügyében. Az eurorégió az önkorm ányzati elv megvalósulását 
biztosítja, annak lehetőségét kínálja, hogy egy adott területen maguk oldják meg prob
lémáikat, alakítsák jövőjüket a saját elhatározásukból kialakított szövetség alapján. Egy 
országos szintű hivatal esetén a kapcsolatok hierarchikussá válnának, és bürokratikus, 
céltalan szervezetek jönnének létre, az önállóság pedig csorbulna. A forrásokért való küz
delem, az eurorégiók szervezeteinek önerőből való fenntartása maga is fokmérője az 
eurorégió létjogosultságának.

Az eurorégiók szervezeteinek m űködtetése nem minden esetben oldható meg egysze
rűen. Esetenként a szervezet tagjaitól származó díjakat használják fel működési költ
ségre, más esetekben a szervezet fenntartásáért is küzdeni kell.

Bár az eurorégiók szervezeteit finanszírozó és felügyelő országos hivatal szükséges
ségét a véleményt formálók többsége elvetette, de fontosnak tartanák, hogy az euroré
giók működése tervezhetőbb legyen, több pályázati forrás álljon rendelkezésre, és azok 
meghirdetése kiszámítható legyen. Szükségesnek tartották azt is, hogy a két ország bi
zonyos területpolitikai célokat egyeztessen, esetleg intézményrendszere is hasonló le
gyen, de a P H A R E  CBC-pályázatokat -  kis és nagy projekteket egyaránt -  össze kellene 
hangolni, és ezt csak az országok kapcsolatában lehetséges megtenni.

Volt olyan vélemény, ami szerint bár különálló országos szervezetre nincs szükség, de a Mi
niszterelnöki Hivatalban lévő politikai államtitkárság felügyelhetné az eurorégiós együttmű
ködést Magyarországon, így -  hasonlóan a régiókhoz -  jobban a figyelem középpontjá
ba kerülnének. Egy nyilatkozó az eurorégiók érdekében hasznosnak tartaná, ha egy or
szágos hivatal koordinálná és finanszírozná a határon átnyúló kapcsolatok fejlesztését.
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4 .5 . Célok, eredmények, tervek

4.5.1. Célok és eredm ények
Az eredmények számbavételét az alábbi egyszerű kérdések célozták meg:

• Melyek voltak az eurorégió rövid távú  céljai?
• Milyen eredményeket értek el eddig az eurorégió együttműködésében?
A rövid tárni célok között a legkonkrétabban a szervezet megalakítását, szerveinek létre

hozását és ezek működésének propagálását jelölték meg a válaszadók. Ezen felül kö
zös rendezvények, konferenciák szervezése, projektek kidolgozása és közös pályáza
ton való részvétel szerepelt a rövid távú tervek között.

A szlovák-magyar határon kialakult eurorégiók eredményeinek számbavételekor 
tekintettel kell lenni arra, hogy ezek a szervezetek az elmúlt két-három évben alakul
tak meg, bár az együttműködés hosszabb múltra tekint vissza.

Az interjúk során az eurorégiókban együttműködő önkormányzati vezetők a szervezet 
megalakítását, valamint az annak működését biztosító testületek felállítását eredménynek te
kintették. A szervezetek de jure léteznek, és ezzel együtt kialakultak azok az irodák, csopor
tok, amelyek a szervezet folyamatos működését, és a pályázatok koordinációját biztosítják. 
Ennek jelentőségét nem pusztán a szervezeti keretek tanúsítják, hanem azok a közös projek
tek, és átfogó -  hosszabb távra szóló -  tervek, amelyek a területfejlesztés közös céljait való
sítanák meg. A projektek között már vannak elfogadott és megvalósított akciók, kisebb fej
lesztések, közös programok, de a régiók felemelkedését szolgáló stratégiai tervek még ki
dolgozás alatt állnak. Több átfogó koncepció, a stratégiai tervek alapját képező elemzés el
készült az eurorégiók együttműködésében, de ezek megvalósításához még nélkülözik a 
célpályázatokat, köztük a PHARE CBC meghirdetését. A különböző szervezetek eddig 
elért eredményeit itt tételesen nem ismertetem a terjedelem korlátái miatt, de szeretném 
kiemelni, hogy az elmúlt két-három év bővelkedett eseményekben minden szervezetnél.

4.5.2. A z  együttm űködés hosszú távú  céljai és tervei 
Melyek az együttműködés hosszú  távú céljai?
Az eurorégiók alapító tagjai tág körben határozták meg azokat a célokat, amelyek meg
valósítását szervezetük szeretné elérni, vagy elősegíteni. Mivel terület szempontjából 
középszintű (általában NUTS II, illetve NUTS III) együttműködésről van szó, így ter
mészetesen a célok

• a gazdaság fejlesztését;
• a területfejlesztést;
• a természeti környezet megőrzését;
• és az infrastruktúra fejlesztését és összehangolását tűzték ki célul. E célok teljesí

tése átfogó programokkal lehetséges, és ezek tervezése majd megvalósulása biztosíthat 
alapot a kooperációk széles körének.
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A szerződésekben a célok között megnevezik még
• az oktatási és művelődési kapcsolatok támogatását;
• a tudományos kapcsolatok fejlesztését;
• a közös kulturális örökség ápolását;
• a humanitárius és szociális együttműködés kialakítását is.
A célok területeinek kijelölése mellett a szervezet akkor tudja feladatát teljesíteni, ha 

biztosítja az információáramlást, valamint a szükséges információs rendszert, amelyek 
elősegítik közös programok fejlesztését és a teljesítésüket biztosító EU-források elnye
rését. Az eurorégiónak fontos szerepe lesz a közös programok és projektek kidolgozá
sán túl azok koordinálásában és megvalósításában. E pontban is el kell tekintenem a 
tervek felsorolásától, de az együttműködés megalapozottságát mutatják azok a kon
cepciók vagy már részletesen kidolgozott tervek, amelyek a nagyprojektek pályázati 
lehetőségeit várják minden egyes szervezetnél.

4.6. Perspektívák

Az eurorégiók fejlődésről, lehetőségeiről és akadályairól három kérdés kapcsán fejtet
ték ki véleményüket az interjú alanyai.

•Miként segítheti elő az eurorégió az E U -val való integrációt?
A  kérdés feltevését indokolta, hogy az EU támogatás célja a PHARE CBC keretében 

az országok integrációjának elősegítése az államhatár mentén. Az eurorégiót alapító 
szerződések is célként határozzák meg az Európai Unióhoz való csatlakozásból eredő 
feladatok előkészítését. Ennek teljesítését azonban különböző módon látták az interjúk 
alanyai, bár az együttgondolkodást, a közös cselekvést mindenki természetesnek vette az 
integrációt erősítő folyamatban. Az egyik szlovák polgármester azt hangsúlyozta e 
kérdés kapcsán, hogy az eurorégió „helyi integráció, keret arra, hogy találkozzunk, 
együtt tervezzünk és megmutassuk azt, hogy tu d u n k  eg yü tt dolgozni".

Az európai integrációt az eurorégiók akkor tudnák hatékonyan segíteni, ha nagyon 
konkrét és eleven kapcsolatot alakítanának ki Brüsszellel, nyilatkozta az egyik önkor
mányzati vezető. N agyobb dim enziókban  és programokban kellene az eurorégióknak 
m egm uta tn i magukat, hogy jobban érvényesítsék érdekeiket. Volt olyan vélemény is, 
ami szerint nincs érdemi jelentősége az eurorégiónak az EU-val történő integráció 
szempontjából.

• Milyen hatással lenne az eurorégióra, ha Szlovákia és Magyarország nem  egyidejű
leg lenne az EU tagja?

2002 nyarán a kérdést nem utasította el senki, abból kiindulva, hogy nem időszerű 
erről beszélni, mivel Szlovákia nemzetközi megítélése kedvező, és az EU-ban „nagy 
csoportos" felvétel volt készülőben. Ugyanakkor az őszi szlovákiai választások még 
hátra voltak és a Demokratikus Szlovákiáért Mozgalomnak24 erős volt a támogatottsá
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ga, a pártok között a legmagasabb. A nevezett párt hatalomra kerülésével mind a bel-, 
mind a külpolitikában a jelenlegi helyzethez képest visszarendeződés indulhatott vol
na el. A szlovákiai választások eredményének25 és EU-döntéshozók elhatározásának 
ismeretében, ami szerint Magyarországot és Szlovákiát is megnevezték azok között az 
országok között, amelyekkel a tárgyalásokat le akarják zárni, már csak az EU-csatlako- 
zás időpontja számított a kutatás idején bizonytalan tényezőnek.

Az interjúk során elhangzott vélemények közül a fenti kérdésre adott válaszok kö
zül érdemes azonban néhányat kiemelnem.

A szlovákiai oldalon azt hangsúlyozták, hogy egy ilyen helyzet -  ha a két ország 
nem egyszerre lenne az EU tagja -  kialakulása nagy bizalm atlanságot szü lne , leállítaná a 
kedvező folyamatokat, ellenérdekeltséget indítana be az együttműködéssel szemben. 
„Ez esetben az érdemi együttműködés érzékelhető javulását nem tartom valószínű
nek" -  nyilatkozta az egyik eurorégió magyar vezetője.

Voltak, akik úgy vélték, hogy a nagypolitika ellenszelével szem ben is lenne esélye az 
eurorégióknak, mert amit már felépítettek, azt nem lehetne lerombolni. Ilyen helyzet
ben az eurorégiók felértékelődnének, és az országok közötti integráció előkészítésében 
nagyobb szerepet töltenének be, mint jelenleg.

A kedvezőtlen esetben a „schengeni határok"-ból eredő beláthatatlan következmé
nyekre a válaszolók egyöntetűen felhívták a figyelmet.

• Milyen hatással lehet az eurorégióra, ha Szlovákia és Magyarország egyidejűleg  lesz 
az EU tagja?

E kérdés kapcsán az eurorégiók jövőjéről lehetett véleményeket megismerni. Azt 
nem gondolta senki, hogy az eurorégiók betölthetik szerepüket a közös csatlakozásig. 
Sokkal inkább azt fejtegették az interjúk alanyai, hogy az EU-ban „alapvetően javulna 
az együttműködés, és egy más minőségű közös munka feltételei teremtődnének meg". 
Több tám ogatást rem élnek, hisz az eurorégiókhoz tartozó térségek jogosultak lesznek 
más Strukturális Alapok igénybevételére is. A kedvezőbb lehetőség kihasználására át
fogó, kidolgozott programok kellenek, hangsúlyozta az egyik válaszadó.

Az eurorégióknak akkor lesz jövőjük, ha együtt elérnek valamit! -  állították önkriti
kusan az eurorégiók vezetői és kritikusaik egyaránt.

Összegzés

A tanulmányban bemutatott tények és vélemények alapján megfogalmazható, hogy az 
eurorégióknak fon tos szerepük van a jelenben, és van jövőjük is. A szervezetek létezésük 
fontosságát már igazolták, a nemzetközi kapcsolatok új, társadalmasított kereteit hoz
ták létre, kitágítva a lehetőségeket az alulról jövő kezdeményezésnek nemcsak formá
lis keretben, az önkormányzatok kapcsolatában, hanem felértékelték a civil kezdemé
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nyezéseket is. Az eurorégiós szervezetek működése nem önmagáért való, küldetésüket 
akkor tölthetik be, ha tevékenységükkel saját területi hatókörükben elősegítik a gazda
sági, társadalmi és kulturális tér létrehozását, az államhatárokból fakadó elzárkózás és 
periferizálódás felszámolását. Az eurorégiók működését elemezve megállapítható, 
hogy a felhalmozott tapasztalatok birtokában az eurorégiók tevékenysége egyre sokré
tűbb és egyre eredményesebb, ami alapot ad arra a feltételezésre, hogy képesek lesz
nek meghaladni az együttműködés jelenlegi szintjét, és hosszú távú terveiket végre
hajtva az integrációs folyamatok meghatározó szereplói lesznek. A szlovák-magyar 
határ mentén létrejött eurorégiók többsége olyan területen szerveződött, ami mind a 
két országban a gazdaság perifériáján van, e területek gazdasági lemaradása nagy az 
országaik átlagos fejlettségéhez és centrumához képest, maga után vonva e helyzet 
valamennyi negatív társadalmi következményét is. Többszörösen nagy feladat hárul 
az eurorégiókra, amit teljesíteni csak úgy lesznek képesek, ha területfejlesztési tervei
ket összehangolják, és azok megvalósításához külső forrásokat vonnak be.
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Résumé

Euroregions on the Hungarian-Slovak Border. Facts and Opinions

Tire essay discusses the creation and development of the organizations of the euroregions 
on the Hungarian-Slovak border. These unique forms of cooperation, which are supported 
by the European Union as well, play an outstanding role hr the international activities of 
the seh-governnrents along the borders. The euroregions may be considered new 
organizations in our region, whose creation can be studied since 1995. However, the 
activities of the seven organizations which were called into being on the Hungarian-Slovak 
border go only back to some 3-5 years. The creation and operation of the organizations,

7 38 Külügyi Szemle

http://www.kum.hu
http://www.govern-ment.gov.sk
http://www.govern-ment.gov.sk


Résumé

which are supported by PHARE CBC, can only be interpreted within the context of 
domestic and foreign political factors because the beneficial and unfavorable changes of 
these areas are reflected in the existence of the euroregions too. The decentralization of 
administration is a general tendency, but it is domestic considerations -  in the first place, 
the build-up of the independent Slovak state -  that explain the differences of this process 
in the two countries. Nationalism, which went hand in hand with the development of the 
Slovak state, did have an impact on the reform of administration: it favored centralization, 
hindered the creation of euroregions, was suspicious of each initiative which had ethnic, 
especially Hungarian ethnic component. These years were characterized by the rule of the 
Meciar governments when the foreign relations between the two countries could not really 
facilitate the cause of the euroregions. There has been a change in the domestic 
considerations of and support for the euroregions under the Dzurinda governments since 
1998. Mutual trust has grown in the bilateral relations between Hungary and Slovakia 
since 1998, and the cooperation along the borders has been institutionalized in the foreign 
policy of the two countries as well.

The operation of the euroregions within the framework defined by domestic and 
foreign policy depends largely on those self-governments, organizations, and people 
which and who exist and live along the borders and see an opportunity for 
development in this form. The essay presents the ideas and opinions of experts who 
take part in the creation and operation of the euroregions besides providing the facts 
with regard to the issue.

One of the conclusions of the essay is that euroregions play and will play an 
important role in the future as well. The European Union supports the diferent 
activities along the borders of the members states in the framework of Interreg, thus 
recognizing the significance of them in the process of social and economic cooperation. 
The development projects can further be funded by the EU after accession. Another 
conclusion of the essay is that it depends on the organizations along the Hungarian- 
Slovak border to a large extent that how much they can fulfill the mission of the 
euroregions: the integration of the economic, social, political, and cultural area.

Euroregionen im slowakisch-ungarischen Grenzbereich.
Fakten und Meinungen

Die Autorin der Studie beschreibt die Entstehung und die Entwicklung der Organisationen 
der im ungarisch-slowakischen Grenzbereich entstandenen Euroregionen. Was die 
internationale Tätigkeit der Selbstverwaltungskörperschaften im Grenzbereich anbelangt, 
spielen diese spezifischen, auch von der EU geförderten Formen der Zusammenarbeit eine 
herausragende Rolle, ln unserem Raum können die Euroregionen für neue Organisationen
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gehalten werden, deren Herausbildung seit dem Jahr 1996 untersucht werden kaim. Die 
Funktion der an der slowakisch-ungarischen Grenze entstandenen sieben Organisationen 
umfasst aber erst kaum 3 - 5  Jahre. Die Entstehung und Tätigkeit der von PHARE CBC 
unterstützten Organisationen kam im Zusammenhang mit in- und ausländischen 
Faktoren interpretiert werden, widerspiegeln sich doch die ungünstigen und günstigen 
Veränderungen auch in der Existenz der Euroregionen. Die Dezentralisierung der 
Verwaltung ist eine allgemeine Tendenz, doch kaim in erster Linie auf Grund des Aufbaus 
des slowakischen Staates erläutert werden, weshalb dieser Prozess in den beiden Staaten 
auf unterschiedliche Weise vor sich gegangen ist. Der die Entwicklung des slowakischen 
Staates begleitende Nationalismus hatte einen Einfluss auf die Verwaltungsreform (er 
wirkte sich eher auf die Zentralisierung aus), behinderte die Entstehung der Euroregionen, 
verfolgte immer mit dem Gefühl des Misstrauens alle Initiativen, die ethnische, vor allem 
ungarische Beziehungen hatten. Diese Jahre kőimen mit der Periode der Mejar-Kabinette 
charakterisiert werden, in der die außenpolitischen Beziehungen der beiden Länder die 
Angelegenheit der Euroregionen nicht wesentlich zu fördern vermochten. Von 1998 an ist 
in der Zeit der Regierungen von Mikula_ Dzurinda eine Wende in der innenpolitischen 
Beurteilung und Förderung der Situation der Euroregionen eingetreten, in den bilateralen 
Beziehungen zwischen der Slowakei und Ungarn hat nach 1998 das Vertrauen 
zugenommen, hat sich die Zusammenarbeit entlang der Grenze auch auf außenpolitischer 
Ebene institutionalisiert.

Die Funktion der Euroregionen in dem von der Innen- und Außenpolitik 
determinierten Rahmen hängt in einem hohen Maße von den 
Selbstverwaltungskörperschaften, Organisationen und Menschen ab, die auf beiden 
Seiten der Grenze leben und die in dieser Form die Möglichkeit der Entwicklung 
sehen. In vorliegender Studie werden neben den Fakten als Ergebnis einer empirischen 
Untersuchung auch die Gedanken und Meinungen der die Euroregionen schaffenden 
und an ihrer Tätigkeit teilnehmenden Fachleute dargelegt.

Eine Schlussfolgerung der Studie kann darin formuliert werden, dass die 
Euroregionen sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft eine wichtige Rolle 
spielen. Von der Europäischen Union werden im Rahmen von Interreg die 
unterschiedlichen Aktivitäten der auf dem Gebiet der Mitgliedstaaten entlang der 
Grenze betriebenen Zusammenarbeit gefördert, indem deren Bedeutung im Prozess der 
gesellschaftlich-wirtschaftlichen Integrationen anerkannt wird. Auch nach der 
Aufnahme in die EU können zu den Entwicklungsprogrammen Förderungen aus EU- 
Ressourcen erhofft werden. Die zweite wichtige Schlussfolgerung der Studie ist, dass es 
in einem hohen Maße von den an der slowakisch-ungarischen Grenze befindlichen 
Organisationen abhängt, inwieweit sie mit ihrer gemeinsamen Tätigkeit die Aufgabe der 
Euroregionen, die Integration des wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, politischen und 
kulturellen Raumes durchführen können.
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Euro-régions à la frontière hungaro-slovacjue. Faits et avis

L'auteur de l'étude présente la formation et le développement des organisations des euro
régions à la frontière hungaro-slovaque. Ces formes spécifiques de coopération, soutenues 
par l'Union Européenne, jouent un rôle important dans l'activité internationale des 
administrations locales se trouvant près de la frontière. Dans cette partie de l'Europe, les 
euro-régions peuvent être condidérées comme de nouvelles formations qui sont apparues à 
partir de 1995. Pourtant les sept organisations formées près de la frontière hungaro-slovaque 
sont nées seulement il y a 3 à 5 ans. La formation et l'activité des organisations soutenues par 
la Phare CBC ne peuvent être analysées qu'en tenant compte des facteurs de politique 
intérieure et extérieure, car les changements favorables et défavorables de ces domaines se 
reflètent dans l'existence des euro-régions également. La décentralisation de l'administration 
publique est une tendance générale mais ce sont des raisons de politique intérieure -  en 
premier lieu l'édification de l'Etat slovaque autonome -  qui expliquent pourquoi ce 
processus était différent dans les deux pays. Le nationalisme, qui allait de pair avec le 
développement de l'Etat slovaque, a influé sur la réforme de l'administration publique (il a 
favorisé la centralisation), il a freiné la formation des euro-régions, il s'est méfié de toutes les 
initiatives ayant des rapport ethniques, surtout hongrois. Dans la période des 
gouvernements de Meciar, les relations de politique extérieure entre les deux pays n'étaient 
pas capables de promouvoir la cause des euro-régions. A partir de 1998, l'administration de 
Mikulás Dzurinda a marqué un tournant dans l'appréciation et le soutien intérieurs des euro
régions. Dans les relations bilatérales entre la Slovaquie et la Hongrie, on assiste à un 
raffermissement de la confiance après 1998; et dans la zone frontalière, la coopération a été 
institutionnalisée au niveau de la politique extérieure également.

Le fonctonnement des euro-régions dans les cadres déterminés par la politique 
intérieure et extérieure dépend essentiellement des administrations, des organisations 
et des personnes qui existent sur les deux côtés de la frontière et qui voient dans cette 
forme une perspective pour le développement. En dehors des faits, l'étude montre -  
comme résultat des recherches empiriques - les opinions et les pensées des spécialistes 
participant à la création et au fonctionnement des euro-régions.

L'étude arrive à la conclusion que les euro-régions jouent un rôle important dans le 
présent et en joueront dans l'avenir aussi. Dans le cadre de l'Interreg, l'Union Européenne 
soutient les différentes activités de la coopération dans les zones frontaüères des pays- 
membres, tout en reconnaissant l'importance de cette coopération dans le processus de 
l'intégration sociale et économique. On peut espérer que les ressources de l'UE 
continueront à soutenir les programmes de développement après l'admission également. 
L'autre conclusion de l'étude est que les organisations se trouvant dans la zone frontalière 
hungaro-slovaque sont des facteurs essentiels dans le succès des euro-régions ainsi que 
dans l'intégration des domaines économique, social, politique et culturel.
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