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A közvetlen régiókapcsolatok 

megnyilvánulása: 

1. A határon átívelő lakosságmozgás 

2. Az intézményes nemzetközi 

együttműködési programok 

3. A civil és vállalkozói kezdeményezések 

Körülmények:

A térséget összeköti a Duna és a Tisza, a 10. 

Európai közlekedési folyosó is, de a 

határátkelők nagyon megterheltek, a 

közlekedési infrastruktúra és logisztika 

fejletlen.



Forrásanyag:
1. Regionális Tudományi Társaság Szabadka –
Vojvodina CESS Novi Sad, támogató Osztrák 
Fejlesztési Agenció (“ADA”) Bécs. 2009-2010. Szerbia.
2. Regionális Tudományi Társaság – IPA 2010. 
The borderline as an axis of innovation: Centre for 
Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 
Pécs, Alföldi Tudományos Intézet, Kecskemét. HU.
3. Magyarságkutató Tudományos Társaság 
Szabadka - SCOPES Integrating (trans)national
migrants in transition states (IMIG) Project in the
framework of the co-operation programme SCOPES 
(2010-2013); Submitted to the Swiss National Science 
Foundation (SNSF) Bern.



Határ menti migrációs térség



Hipotézis - Regiójellegzetességek

 Viszonylag toleráns és kooperatív multinaconális 
lakosság

 Elégséges munkaszokások, műszaki kultúra, ami a 
viszonylag magas munkanélküliséggel párosul

 Kitünő minőségű termőföld – biotermelés esélye

 Európai útvonalak áthaladása (észak-dél irányban 
X. Koridor) elégtelen közlekedési infrastruktúrával  

 Szélespalettájú élelmiszerfeldolgozás

Régiófejlesztési generátor: transznacionális 
intézményhálózatok létrehozása több dimenzióban 
(a szolgáltatás, kereskedelem, a kultúra és a 
gazdasági szférában is)



Népsűrűség, 2009



1991-1999 között Magyarországon a külföldi 
érdekeltségű (főleg kis)vállalkozások száma 
megnégyszereződött (Szónokyné Ancsin Gabriella)

A 90-es évek végére Magyarországon a 

külföldi tőke sajátos térszerkezete:

 Központi körzet a szervezetek 59%-át, a 

jegyzett tőke 65%-t vonzotta, 

 A régiók közül Nyugat-Dunántúlon van a 

befektetések 11% a jegyzett tőke 10 %

 Dél-Alföld régió az üzleti társaságok 8-

és a jegyzett tőke 5%-val.



 Magyarországon a külföldi vállalkozássűrűség
(1999) 2,6%, ami a Dél-alföldön csupán 1,9%, de 
Csongrád megye az országos átlagot is 
felülmúlja: 2,9%. 

 A jugoszláv cégek 70%-át alapították a régióban, 
ebből 44%-t Csongrád megye képvisel. 1996 
után Bács-Kiskun megyében közel 10%-kal 
csökkent a jugoszláv cégek száma, míg 
Csongrád megyében 32%-kal nőtt.

A jugoszláv vállalkozások térbeli mozgása, mint 
gazdasági innovációs terjedés kettős mozgást írt 
le:

1. A települési hierarchia mentén való terjedés 

2. A határ mentén a határátkelőkből terjedt szét a 
határ és a megye területeire, jelentősen hatva a 
határ menti tér gazdaságára.



A magyar nemzetiségű „vállalkozó-menekülők arculata”
1990-1999-között:

1. Gyakorlott kis- és középvállalkozások külföldi 
bedolgozó alvállalkozóként – tapasztalattal, 
befektethető tőkével. Vagyont, tőkét, gépeket is 
menekítettek, amit a határon vámmentesen 
áthozhattak. Vállalkozási céltelepülés az országhatáron 
átjőve a legközelebb eső település volt, vagy Szeged. 
2. A fiktív vállalkozás is sok alakult a térségben - a 
munkavállalási engedély helyettesítőjeként, lakás, ház 
vásárláshoz. 
3. A határ menti falvakban családi vállalkozásokat
létesítettek a vajdasági magyarok - kisüzemi, néhány tíz 
főt foglalkoztató cég – amivel innovációs feltételek 
születtek a településen. 



A külföldi érdekeltségű 
vállalkozások területi 
megoszlása (2002)

A Dél-Alföld ma nem 

tartozik az ország külföldi 

tőkét vonzó megyéi közé. 

Külföldiek nagyobb 

hányada a 

szolgáltatásban, a 

kereskedelemben 

működött, a termelő 

tevékenységet folytató 

(mezőgazdasági, ipari, 

építőipari) vállalkozások 

részesedése 35%.



Vonzásterületek - a vajdasági magyarok 
tevékenysége (munka, iskola, vásárlás) –

2007 MTT kutatás - Szabadka, Újvidék, Zenta, 
Szeged, Ada…
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Foglalkoztatási szerkezet - 2011



Magyarországi befogadó készség

 A lakosság türelme fogy a százezres 
bevándorlói nagyságot látva. 

 A 90-es években a menekültekre vonatkozó
pozitív viszonyulás csökkent, a negatív pedig 
nőtt. A politikai menekülteket megértően 
fogadják, a gazdaságiakat ellenszenvvel.

 A szomszédos országból érkezetteket 
magyarokat „szívesebben látják”.

 Ma a vajdasági áttelepülni vágyók a déli határ 
közelében, illetve a Duna és a Tisza közötti 
területen és a fővárosban tartózkodnak 
legnagyobb számban és huzamosan (Szeged-
Kecskemét-Budapest). 



Eszközök a határmenti

együttműködéshez

 Közös tervezés és programok

 Régiókapcsolatok (Dél-Alföld – Vajdaság)

 Határ menti kapcsolatok – „Varratmentes Európa”

 Kormányzati és helyi szándékok szinkronja

 Forráskoordináció és jövedelemhatékonyság

 Szigetszerű fejlesztések – térségi optimalizálás

 Programok szinkronja – szinergikus hatások

 Együttműködő szervezetek - hálózatépítés

 Euró-régiós formációk

 Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 

(EGTC)



A határmenti munkaerőmozgásnak 
nagy a jövője – kitörési pontok:

 A kereskedelem, az építkezések, a 
szállítmányozás (vasút- és a tiszai hajózás 
újraindítása), speciális logisztikai központok

 Közös kis- és középvállalkozások esélye nő

 Oktatási és kulturális kapcsolathálózat 

Szerbiában a migrációs taszítás helyett megmarad 
a karrierépítés keresése, 

A határon átívelő régiók munkaerő-fluktuációja, az 
új migrációs hullámok közös alapokra helyezett 
térségfejlesztést igényelnek!



Munkaerőpiac a két határ mentén

A diplomás munkanélküliek (SRB) 43,4%-a közgazdász-menedzser, 

illetve jogi képesítéssel rendelkezik, minden 4. diplomás munkanélküli 

(24,8%) óvónő vagy osztálytanító. Minden 10. munkanélküli rendelkezik 

agrártudományi felsőfokú képesítéssel (NSZZ, 2011).



Munkaviszonyban lévők száma Észak-

Vajdaságban 

2010–2015 (előrejelzés)



Régiófejlesztési javaslatok

A fejlesztési prioritások területei:

IPA Projedt 2010-2011: The borderline as an 

axis of innovation (Regional Science 

Association, Subotica)

 Infrastrukturális fejlesztések

 Gazdaságfejlesztés

 Környezetgazdálkodás fejlesztése



Infrastrukturális fejlesztések

 Utak, közutak, utcák, közterületek kiépítése

 Közműfejlesztési tervek

 Hulladékgazdálkodás

 Szennyvízkezelés

 Középületek és lepusztult porták felújítása

 Települési vagyon felmérése, tulajdonviszonyok 

tisztázása. 

 Épített örökség felújítása és hasznosítása

 Községi, közösségi jogszabályi feltételek 

végrehajtása - hiányzó rendeletek meghozatala 



Gazdaságfejlesztés prioritásai:

 Kistérségi Vállalkozásfejlesztési Információs és 

Tanácsadó Központ kialakítása 

 Agrárgazdaságok fejlesztése, agrárlogisztikai közös 

feldolgozó és értékesítő központ tervezése, működtetés. 

Meglévő Ipari Parkok adottságainak kihasználása.

 Falusi turisztikai vállalkozások minőségi fejlesztése, 

kistérségi idegenforgalmi és turisztikai hálózat kialakítása 

(tematikus - vallási, kulturális, sport, vadász, horgász, 

vízi, hagyományőrző - turisztikai szolgáltató 

programcsomagok)

 Foglalkoztatási tervcsomagok készítése

 Kistérségi Képző Központ létrehozása. Pl. vállalkozói 

szakmai képzési terv készítése



Az iparfejlesztés esélyei a régióban:

1. Környezetvédelmi technológia-fejlesztés 

egybekapcsolása

2. Élelmiszer feldolgozó ipar – közös projektek

3. A mezőgazdasági és bio-energetikai

berendezések és gépek gyártása 

4. Klaszterfejlesztés – pl. külföldi beruházó 

bevonzása céljából (élelmiszertárolás, 

feldolgozás, kommunikáció-technológia, 

gépészet...)

5. Magán kisipar tradíciója ( pl. halasi csipke, 

aranyművesek Szabadkán). 



Környezetgazdálkodás fejlesztése

 Biogazdálkodási követelményeknek megfelelő 

szabályzók elkészítése, megismertetése és 

alkalmazása

 Természeti élőhelyek revitalizálása és környezettudatos 

hasznosítása

 Folyó vizek, gyógyvizek, tavak revitalizálása, vízi 

élőhelyek tisztítása és helyreállítása. 

 Táji elemek felújítása (történelmi, szakrális, bakancsos, 

gazdasági) és turisztikai hasznosítása

 Erdőgazdálkodás szervezése, telepítés és gondozás 

feladatainak meghatározása

 Vadállomány gondozása. 



Mi lesz a jövője a 
Duna-Körös-
Maros-Tisza 
euro-régiónak?

• Megalakulása: 

1997. november 21.

• Területe:

71,6 ezer km2

• Population:

5,4 millió fő

• Irányító testülete:

Közgyűlés

Website:

www.dkmt.net

www.ericinfo.eu

http://www.dkmt.net/
http://www.ericinfo.eu/


Tőke-beruházási tervek



A vajdasági magyarok esélye: 

1. Többfunkciós közösségi terek 
kialakítása, együttműködéseken 
alapuló mikro-térségi, humán 
szolgáltató központok létrehozása;

2. A társadalmi integráció alapjainak 
megteremtése az oktatásban – know
how transfer és a művelődés terén;

3. A közösségfejlesztés határon átnyúló 
lehetőségeinek kibővítése az állami 
és a civil szférában egyaránt.





Gazdaságfejlődési esély a magyarlakta 
kistérségekben

 Legvalószínűbb az agrár szektor
kibontakozása, a kis és középvállalkozások
működése – mégis a közeljövőben  fennmarad 
a gazdasági stagnálás.

 Észak-Vajdaságban a humán erőforrás 
vállalkozásképessége és képzettségi szintje 
nem elégséges ahhoz, hogy a fejlődés 
motorját képezzék.

 A kivezető út a központi adóelvonások 
csökkentésében és a tőkevonzó képesség 
növelésében van.



KONKLÚZIÓK
 A szerb-magyar határrégióban elégtelen a 

határon átívelő intézményes hálózati 
kapcsolattartás.

 Támogatandók a művelődési, kutatói és 
oktatási intézmények hálózatos 
tevékenysége, közös tudásalapú regionális 
fejlesztési elképzelésekkel, eszköztárral, 
forrásstruktúrákkal (szerbiai, magyarországi 
és uniós csatornák). 

 Fontos: a politikum hathatós támogatása, a 
munkaerőpiaci lehetőségek feltárása, a 
közösségi terek kialakítása, térségi humán 
szolgáltató központok létrehozása.



A magyarlakta vajdasági térség 
prosperálásának szempontjai:

1.) kikerülni a perifériából (gazdaság-
politikai háttérterület)
2.) képzettség és a humán erőforrás 
fejlesztése
3.) legalizált kis-, középvállalkozások 
4.) munkaerő mobilitás
5.) tőkebefektetés a kistérségek és 
határátkelőhelyek infrastruktúrájába



Köszönöm a figyelmet!

gmolnariren@gmail.com


