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ORSZÁGGYŰLÉSI HATÁROZAT

a szomszédos országokhoz fűződő közlekedési kapcsolataink erősítéséróZ

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (továbbiakban : KMKF) Állandó

Bizottságának 2008 . június 18-i ülésén a magyarországi parlamenti frakciók, valamint a

határon túli magyar közösségek legitim politikai képvisel ő i konszenzussal megalkották „A

határon átnyúló közlekedési infrastruktúra- és tömegközlekedés-fejlesztés aktuális

kérdéseirő l” című elő terjesztést (továbbiakban : a KMKF határmenti közlekedési koncepciója) ,

amelyet a KMKF Gazdasági Albizottságának 2008 . október 16-i ülése szakmai kiindulás i

pontként javasolt a Magyarország és a szomszédos államok határmenti infrastruktúra -

fejlesztése irányainak meghatározásához . (Melléklet )

Ezen koncepció alapján, Magyarország és a szomszédos országok közlekedési kapcsolatainak

erősítése érdekében az Országgyű lés a következő határozatot hozza :

1 . Az Országgyűlés félkéri a Kormányt, hogy a KMKF határmenti közlekedési koncepciój a

figyelembevételével

a) tegye meg a szükséges lépéseket, hogy Magyarország és az Európai Unió schengen i

övezetébe tartozó szomszédos országok (jelenleg : Ausztria, Szlovákia, Szlovénia)

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
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közös határszakaszain mielőbb jöjjenek létre azok a közlekedési kapcsolatok ,

amelyek biztosítják a települések közötti közvetlen, korszer ű érintkezést. Erre

vonatkozóan az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy készítsen megvalósítás i

tervet a mellékelt előterjesztés alapján 2009 . december 31-ig, amely tartalmazza a

tervezett fejlesztések konkrét megjelölését és ezek költségigényét, és azt terjessz e

az Országgyűlés elé ;

b) tegye meg a szükséges előkészítő lépéseket annak érdekében, hogy Magyarország

és Románia, illetve Magyarország és Horvátország közös határszakaszain jöjjene k

létre azok a közlekedési kapcsolatok, amelyek biztosítják a települések között i

közvetlen, korszerű érintkezést. Erre vonatkozóan az Országgyűlés felkéri a

Kormányt., hogy készítsen megvalósítási tervet a mellékelt előterjesztés alapján

2009. december 31-ig, amely tartalmazza a tervezett fejlesztések konkré t

megjelölését és ezek költségigényét, és azt terjessze az Országgyűlés elé ;

c) tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy Magyarország és Szerbia,

illetve Ukrajna közös határszakaszain a már létez ő ideiglenesen működő

határátmenetek állandósuljanak . Erre vonatkozóan az Országgyűlés felkéri a

Kormányt, hogy készítsen megvalósítási tervet a mellékelt előterjesztés alapján

2009 . december 31-ig, amely tartalmazza a tervezett technikai és jogszabályi

fejlesztések konkrét megjelölését és ezek költségigényét, és azt terjessze az

Országgyűlés elé. Tegyen lépéseket a közforgalmú személyszállítás soronkívül i

kezelésének kétoldalú biztosítására a határállomásokon ;

d) készítse el az új határátmenő-fejlesztések konkrét megjelölését és eze k

költségigényét is tartalmazó megvalósítási tervet, vizsgálja meg, hogy lehetséges- e

olyan forgalommal számolni, ami a tömegközlekedés pozícióinak erősítését igényli,

és azt 2009 . december 31-ig mutassa be agy . Országgyűlésnek ;

e) tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy minél több közút i

határátmenet biztosítsa az autóbuszok átlépésének lehetőségét, valamint vizsgálja

felül a kapacitási korlátait az áruszállító gépjárm űvek átlépésének ;
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tegye meg a szükséges intézkedéseket a menetrendszerinti tömegközlekedés i

járatok (autóbusz, vasút, vízi közlekedés) útvonalának meghosszabbítására a határ

túloldalán fekv ő, közvetlen közforgalmú hálózati csatlakozást biztosító

településekig, illetve, ahol szükséges, kezdeményezze új járatok létesítését ;

készítsen megvalósítási tervet a kishatár forgalomban alkalmazandó, az egye s

országok tarifa- és kedvezményrendszerével harmonizáló olyan új rendszerre, am i

attraktívvá teszi a tömegközlekedést az egyénivel szemben ; ez ügyben

kezdeményezzen tárgyalásokat a szomszédos országok illetékes közlekedés i

hatóságaival ; vizsgálja meg a finanszírozás és utazásösztönzés lehetséges

alternatíváit ; valamint teremtse el ő a megvalósításhoz szükséges megfelelő

jogszabályi hátteret ;

készítsen javaslatot a határon átnyúló utazásokat a jelenleginél nagyobb mértékbe n

elősegítő vasúti tarifarendszerre, valamint a menetrendek határmenti igényeket az

eddigieknél jobban figyelembe vevő ésszerűsítésére, és kezdeményezzen err ő l

tárgyalásokat az érintett országok vasúttársaságaival ;

h) vizsgálja meg a kishatár-térségekben a nemzeti engedélyekkel rendelkez ő

áruszállítás lehetőségét, mivel ez a mai szabályozás szerint csak nemzetköz i

engedélye kkel és adminisztrációval végezhet ő .

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a konkrét cselekvési terv kidolgozásánál

vegye figyelembe a KMKF határmenti közlekedési koncepcióját, annak célkitűzéseit é s

megállapításait ., és a benne meghatározott, felmért igényekre vonatkozó terveket ,

egyszersmind kéri, hogy a célkitűzések megvalósításáról a Kormány folyamatosan

tájékoztassa az Országgyűlést .

3. Az Országgyű lés felkéri a Kormányt, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv, illetve

határ menti együttműködési programok pályázati kiírásakor, illetve a projekte k

értékelése esetében kezeljék prioritásként az el őterjesztéssel összhangban lévő fejlesztés i

elképzeléseket .

f)

g)

3



4. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy az ezen határozatban foglaltak

megvalósításával kapcsolatban folytasson egyeztetést a szomszédos országo k

kormányaival .

5. Ez az országgyű lési határozat a közzététele napján lép hatályba .

Dr. Baráth Etele

	

Dr. Matolcsy György

Az MSZP részérő l

	

A Fidesz Magyar Polgári Párt részérő l

Szászfalvi Lászl ó

A KDNP részérő l
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Indokolás

Magyarország 2008 . január 1-jén csatlakozott a schengeni övezethez . Ténylegesen már 2007 .

december 21-tő l megszűnt a határellenőrzés a magyar-szlovén, a magyar-osztrák és a magyar -

szlovák határon (1139 km) . Az EU Schengeni Egyezménye szerinti határellenőrzési gyakorlat

a magyar-ukrán, magyar-román, magyar-szerb és magyar-horvát határszakaszokra tevődött át

(összesen 1104 km),. Ezeken a határszakaszokon 2007-ben 62 állandó közúti határátkel őhely

működött, amiből 46 nemzetközi forgalom lebonyolítására, 16 pedig csak a szomszédo s

országok állampolgárai részére volt használható .

Az új helyzethez illeszkedve a magyar közúthálózat határátmeneteinek fejlesztése – különö s

tekintettel a határon túli magyarság és az anyaország akadálymentes kapcsolatára – olyan

tervező munkát igényel, amelynek összefüggésrendszere meghaladja a kizárólagosan belföld i

dimenziókat.

Ennek előkészítéseként 2004-ben két tanulmányterv tárta fel az aktuális helyzetet, valamint a

szükséges fejlesztések mértékét és forrásigényét . Ezzel párhuzamosan a Kárpát-medencei

Magyar Képvisel ők Fórumának (KMKF) Gazdasági Albizottságában egyeztetés folyt arról ,

hogy – felkészülve a schengeni térséghez való csatlakozással nyíló lehet őségekre – az egyes

határszakaszokon milyen viszonylatokban van szükség a meglév ő átlépési lehetőségek

bővítésére. A KMKF 2007 . szeptember 14-i plenáris ülésén elfogadott, „A magyar-magyar

együttműködés és a nemzeti együttm űködés perspektívái a magyar nemzet nagy részéne k

Európai Uniós csatlakozása után” című előterjesztés alapján került sor „A határon átnyúló

közlekedési infrastruktúra- és tömegközlekedés-fejlesztés aktuális kérdéseir ől” szóló

előterjesztés kidolgozására, amely a felmért igényeket, azok megvalósítási lehetőségét

tartalmazza .

A nemzetpolitikai koncepció elfogadását követ ően a KMKF több albizottsága is foglalkozot t

a határon átnyúló fejlesztések kérdésével, így a Gazdasági Albizottság 2007 . október 9-i

Állásfoglalásában felkérte a kormányt, hogy a határon túli magyarságot érint ő regionális,

illetve határon átny áló fejlesztési tervek összeállításában vizsgálja meg az együttműködés

módozatait, és arról az Albizottságot negyedévente tájékoztassa, illetve hogy dolgozzon ki

átfogó programot a határmenti helyi infrastrukturális kapcsolatok (utak, hidak) újjáépítésére és
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egyes nagy, európai infrastrukturális fejlesztések el ősegítésére, emellett vizsgálja meg a

tömegközlekedés határon átnyúló fejlesztésének lehet őségeit az egyes határszakaszokon

(menetrend szerinti helyközi és távolsági autóbuszjáratokkal, illetve komp- és hajójáratokkal) ,

és errő l a KMKF Titkárságán keresztül tájékoztassa az Albizottságot .

A Gazdasági Albizottság 2008. október 16-i ülésén került véglegesítésre az a fejlesztési

koncepció, amely az Országgyűlési Határozat mellékletét képezi .

A belső határszakaszokon kiemelten fontos a korábbi kapcsolatokból minél töb b

helyreállítása, míg a tartósan küls ő határnak minősülő határszakaszokon a ma is ideiglenesen

működő határátmenetek végleges státuszba való beemelése, valamint a meglévő

határátmenetek kapacitásbővítése lehet a reális cél . E szerint

- a belső határokon (szlovén, osztrák és szlovák) működő 35 közúti határátmenet mell é

még 117 létesítése látszik indokoltnak, amib ől a KMKF határ menti közlekedés i

koncepciója 18 határátmeneti pontot nyilvánít kiemelt fontosságúnak a magyar-szlová k

határon ;

- a belátható időn belül belső határrá váló magyar-román határszakaszon a ma működő

10 közúti határátmeneten felül még 35 létesítése lehet a cél, amib ő l tízre célszerű az

előkészítési munkák tekintetében kiemelten koncentrálni ;

- a tartósan külső határnak feltételezett magyar-ukrán és magyar-szer b

határszakaszokon működő 10 közúti határátkelőhelyhez további 27 létesítése lenn e

kívánatos, amelyek közül 5 kiemelt fontosságú. Emellett az ideiglenes határátkel ők

állandósításával lehetne intenzívebbé tenni a kapcsolatot a határ két oldalán él ők között,

hiszen a kishatárforgalmi státus nem jelenthetne gondot a küls ő határ őrizetét illetően .

- a magyar-horvát határszakaszon ugyanaz a politika lenne célravezető , mint Románi a

esetében .

Az eddigi műszaki előkészítés elegendő alapot nyújt arra, hogy a közúti határátmenete k

vonatkozásában egy központilag irányított program induljon meg egy több tárc a

együttműködését koordináló vezetéssel . A tömegközlekedésre (vasút, távolsági autóbusz)

vonatkozóan el kell végezni a szükséges vizsgálatokat .

A határozati javaslat megfogalmazza azokat a célkitűzéseket, amelyek a szomszédo s

országokba vezető közlekedési kapcsolatok erősítését szolgálják :
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- Az EU bels ő határává váló szakaszokon az lehet a cél, hogy mielőbb álljanak helyre

azok a közlekedési kapcsolatok, amelyek a területek települései között korábban már

jellemzőek voltak (közúti vonatkozásban korábban akár földutak formájában is) ;

- Az EU külső határaivá váló határszakaszokon két módszer követése tanácsos,

nevezetesen :

– a magyar-román, illetve a magyar-horvát szakaszokon – annak feltételezéséve l

élve, hogy ezek belátható időben ugyancsak bels ő határok lesznek – a

fejlesztési m űveletek előkészítő szakaszára kell a súlyt helyezni, míg

a magyar-szerb és a magyar-ukrán határon a küls ő határhoz igazod ó

fejlesztéseknek kell prioritást élvezniük (így például létez ő ideiglenesen

működő határátmenetek véglegesítése, illetve kapacitásb ővítése (pl . Záhony) .

Mindegyik határszakaszon célszerű élni a tömegközlekedés fejlesztésében rejl ő potenciáli s

lehetőségekkel.

Mindezek megvalósítása során célszerű a kiemelt fontosságú fejlesztések megvalósításár a

helyezni a hangsúlyt a 2013-ig terjedő tervciklusban .

Budapest, 2009 . június 8 .
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Képviselői önálló indítvány
Határozati javaslat kezdeményezésére

Dr. Szili Katalin elnök asszonynak
Az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 85 . § (2) bekezdés d) pontja alapján, valamint a Házszabály 87. .' (2)
bekezdése alapján mellékelten az alább i

országgyűlési határozati javaslato t

nyújtjuk be a Tisztelt Országgyűléshez.

Budapest, 2009 . június 8 .

Előterjesztő :

r . Baráth Etele

	

Dr. Mato csy Györ g

MSZP

	

Fidesz Magyar
Polgári Párt
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9. ábra Fejlesztésre kiemelten javasolt határátkelő helyek Garbolc - Zajta körzetében 	 5 5
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Osszefoglal ó

Magyarország és a környező államok európai uniós integrációja megteremtette a lehetőségét

annak, hogy a határok folyamatos légiesedésével, amely Magyarország, illetve Szlovénia ,

Ausztria és Szlovákia viszonylatában 2007. december 21-ével ténylegesen, 2008. január 1 -

jével pedig hivatalosan is megtörtént, a korábbi közlekedési kapcsolatok helyreállhassanak.

Ehhez a 2007 és 2013 közötti időszakban – a határ menti együttműködés előmozdítása és

erősítése okán – az Európai Unió anyagi és politikai segítséget is nyújt .

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (a továbbiakban KMKF) 2007 . szep-

tember 14-i plenáris ülése ezt a kedvező politikai lehetőséget kihasználva elfogadott egy

nemzetpolitikai dokumentumot, amelyben a határon átnyúló infrastrukturális fejlesztésr e

kiemelten felhívta a figyelmet . A dokumentum alapján a Gazdasági Albizottság 2008 . május

27-i ülése Állásfoglalásában javasolta a KMKF plenáris ülésének, hogy támogatásáról bizto-

sítsa az előterjesztést, az Albizottságban lefektetett prioritások figyelembe vételével ,

Az előterjesztés prioritásai elsősorban a Kárpát-medence közlekedési struktúrájának minél

szélesebb körű helyreállítása, az igényeknek megfelel ő új átkelési lehetőségek kiépítése, a

megvalósításhoz európai uniós források bevonása, a magyarországi és a szomszédos államo k

regionális fejlesztési terveinek összehangolása, a határon átnyúló tömegközlekedés koncep-

cionális fejlesztése, a határátlépő tömegközlekedés anyagilag elérhet őbbé tételének előmoz-

dítása.

Az előterjesztést a KMKF Titkársága a Gazdasági albizottság illetve az Állandó bizottsá g

észrevételei alapján átdolgozta, és elkészítette azt a tervet, amely jelenleg a legteljesebb kör -

ben mutatja be a megvalósítás érveit és a konkrét terveket a legfontosabb határszakaszo k

vonatkozásában .

Az előterjesztés tartalmazza a Gazdasági albizottság 2008 . május 27-i ülésének Állásfoglalá-

sát a határmenti közlekedési infrastruktúrafejlesztés és a határmenti tömegközlekedés -

fejlesztés prioritásainak meghatározásáról . Az állásfoglalás külön felhívja a plenáris ülé s

figyelmét az előterjesztésben foglaltak megvalósításával kapcsolatos kormányzati lépése k
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mielőbbi megtételének sürgetésére . Felhívja a figyelmet az utazási igények és a tarifák ösz-

szefüggésére, a Kárpát-medencében a felszámolt közlekedési infrastruktúra minél szélesebb

körű helyreállításának fontosságára, új tömegközlekedési szolgáltatások létrehozására, é s

külön kiemeli az Európai Területi Együttm űködési Programok jelent őségét, a határmenti

tömegközlekedés-fejlesztés finanszírozásával kapcsolatban . A 2008. október 31-i határidő

kitűzésével, felhívta az illetékes minisztériumokat a tarifarendszer módosítása, a határo n

átközlekedő járatok bővítése lehetőségének kivizsgálása, annak költségvonzatainak felméré-

se, határmenti metszéspontok kialakítása tárgyában a szomszédos országokkal tárgyaláso k

folytatása, határátmenetek átminősítése, a határon átnyúló vasúti infrastruktúrafejlesztés ter-

veinek a KMKF Titkárságának tájékoztatása vonatkozásában .

Azon túl, hogy az el őterjesztés stratégiai célkitűzése, hogy felhívja a figyelmet a határment i

lakosság kapcsolattartását közvetlenül el ősegítő , kisléptékű infrastruktúra- és közlekedésfej-

lesztési, szervezési kérdésekre - amelyek megvalósításában a helyi önkormányzatoknak, kö-

zösségeknek dönt ő szerepe lehet – számba veszi azokat a nagyobb léptékű fejlesztési igé-

nyeket (autópálya, gyorsforgalmi út építése, vasútvonal villamosítása, vasútvonal kapacitás -

bővítése) is, amelyek megvalósítása állami, vagy azon túlmen ően uniós szerepvállalás nélkül

nem lehetséges . Ezen utóbbi projektek mind műszaki, technikai komplexitásuk, mind anyagi

nagyságrendjük, mind jelentőségük szempontjából különböznek az előbbiektő l, ugyanakkor

hatásuk az előterjesztés célcsoportjainak lehetőségeire vonatkoztatva is jelentős. Azonban

ezekkel a fejlesztési elképzelésekkel a KMKF, túl az illetékeseknek címzett figyelemfelkel-

tésen, jelen előterjesztés keretein belül nem kíván foglalkozni .

Az előterjesztés bevezetése a munka stratégiai célkitűzéseit tartalmazza, így elsősorban ki -

emelve azt, hogy a kisléptékű, kistérségi és regionális projektekre helyezi a hangsúlyt, meg -

említve a határmenti önkormányzati együttműködés ösztönzésének fontosságát annak bizo-

nyítása érdekében, hogy valóban társadalmi érdek a határon átnyúló közlekedési kapcsolato k

helyreállítása. Az Európai Unió kapcsán megerősíti azt, hogy a magyarság a csatlakozás elő -

nyeit csak akkor tudja kiélvezni, ha kihasználja az abban rejlő lehetőségeket, így a

határmenti együttműködés politikai és gazdasági támogatásának biztosítottságát .

A második rész Magyarország határszakaszainak általános áttekintését nyújtja, kiemelve ,

hogy a magyar-szlovák és a magyar-horvát határ mentén a két oldal gazdasági fejlettsége

közel azonos, míg a többi határszakaszon a nyugatibb fekvésű ország határ menti régiója
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fejlettebb, mint a keleti ország szomszédos régiója . Megállapítja, hogy a határok átjárhatóbb á

tétele elsősorban a határ közvetlen közelében él őket érinti napi rendszerességgel, emiatt a

kisléptékű projektek a megvalósítása kapcsán a határvonaltól számított 20 km-es sávba n

élőkre van az elő terjesztés kiemelt figyelemmel . Az ebben a sávban – a határ két oldalán –

lakó népesség mintegy 54 %-a, míg ebben a sávban csak a szomszédos államok népességér e

nézve a lakosság 25 %-a magyar nemzetiség ű a 2000 körüli népszámlálások hivatalos adata i

alapján. Az előterjesztés prioritása azoknak a határszakaszoknak új határátmenetekkel ellátá-

sa, illetve a meglevők továbbfejlesztése, amelyek elsősorban magyar lakosságú vidékeke t

kötnének össze a határ mindkét oldalán . A második pont rámutat továbbá arra is, hogy a ha-

társzakaszokat jogilag differenciáltan kell kezelni a schengeni rendszer alkalmazásának fo-

lyományaként . Az előterjesztés kitér a finanszírozási lehetőségekre, kiemelve az európai

uniós pályázati források mellett a magántőke bevonásának lehet őségét is, illetve kitekint a

határon átnyúló (CBC) programok eddigi tapasztalataira, valamint az Európai Területi

Együttműködés révén megnyíló távlatokra . Az előterjesztés a pályázatok támogathatóságáva l

kapcsolatban külön kiemeli azt, hogy a projekteknek a határ mindkét oldalán meghatározhat ó

és fenntartható előnyökkel kell járniuk. A második rész bemutatja továbbá a Magyarország -

Románia, Magyarország-Szlovákia, Magyarország-Szlovénia, Magyarország-Ausztria, Ma-

gyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Programok, illetve a Magyarország -

Szlovákia-Románia-Ukrajna Határon Átnyúló Szomszédsági Program célkitűzéseit és priori-

tásait .

Az előterjesztés harmadik része a határon átnyúló közúti infrastruktúrafejlesztéssel foglal-

kozik. Tartalmazza a határszakaszok és a határátkelők általános numerikus jellemzését, illet-

ve a nemzetpolitikai szempontból legfontosabb határszakaszokon tervezett, megvalósításr a

kiemelten javasolt projektek felsorolását : Szlovákia viszonylatában 17-et, Ukrajnáéban 2-t ,

Románia irányában 10-et, valamint Szerbia felé 3-at, Horvátország felé pedig egyet .

A negyedik rész a vasúti infrastruktúrafejlesztés aktuális kérdéseit tekinti át, rámutatva ,

hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv nem tartalmazza prioritásként a határon átnyúl ó

vasúti kapcsolatok fejlesztését, amely a projektek finanszírozhatóságának esélyeit nagyba n

csökkenti . A magyar-román határszakaszon 6 projektet, a magyar-szerb szakaszon egyet, a

magyar-szlovákon ötöt, a magyar-ukránon pedig további egyet nevez meg, kiemelve az ab-

ból származó problémákat, hogy ezeknek a szárnyvonalaknak magyarországi részét töb b

esetben megszüntetésre ítélték .
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Külön fejezet foglalkozik a tömegközlekedés fejlesztésével, amelyet a helyi igények felmé-

résének meg kell el őznie annak megállapítása érdekében, hogy a fejlesztésre milyen viszony -

latban, a járatok milyen gyakoriságával és mennyiségével érdemes számolni . Az elő terjesztés

tartalmazza a meglévő autóbusz, vasúti és légi közlekedési viszonylatokat, és ezen túlmenő -

en konkrét fejlesztésekre is tesz javaslatot.

Az elő terjesztés mellékletében tematikus térképek találhatóak, amelyek egyrészt általános

áttekintést adnak Magyarország határszakaszairól, másrészt pedig a határmenti területek la -

kosságán belül a magyarság településenkénti, községenkénti arányáról, illetve ábrázolják a

konkrét fejlesztési javaslatokat ezekben a kontextusokban .
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MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
Kárpát-medencei Magyar Képvisel ők Fóruma

Gazdasági Albizottság

A KMKF Gazdasági albizottságának állásfoglalása a határment i
közlekedési infrastruktúrafejlesztés és a határmenti tömegközleke -

dés-fejlesztés prioritásainak meghatározásáró l

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) Gazdasági albizottságának 2008 .
május 27-i ülése áttekintette a határmenti közlekedési infrastruktúra és tömegközlekedé s
fejlesztésének lehetőségeit . Az Albizottság tanulmányozta az Albizottság elnöke és társelnö-
ke által e tárgyban készített előterjesztést, amelyrő l – a KMKF 2007 . szeptember 14-i plená-
ris ülésén elfogadott nemzetpolitikai dokumentum alapján – az alábbi állásfoglalást fogadt a
el .

1. Az Albizottság javasolja a KMKF plenáris ülésének, hogy támogassa az el őterjesztésnek
azt a megközelítését, amely különös hangsúlyt fektet a határon átnyúló tömegközlekedé s
koncepcionális fejlesztésére, és szorgalmazza az ezzel kapcsolatos kormányzati lépése k
mielőbbi megtételét.

2. Az előterjesztés rávilágít az utazási igények, a tömegközlekedési és infrastrukturális kap-
csolatok és a tömegközlekedési tarifák kölcsönhatására. Ennek lényege az, hogy egyes
relációkban a szolgáltatások hiányosságai, illetve a magas tarifák hozzájárulnak az
egyébként meglévő hazai igények háttérbe szorulásához .

3. Az előterjesztés áttekinti a határon átnyúló közlekedési infrastruktúra és a tömegközleke-
dés fejlesztésének európai uniós forrásokból történő finanszírozási lehetőségeit . Az Albi-
zottság megállapítja, hogy az uniós tagállamok irányában ezen fejlesztések lehetőségei
különösen jelentősek, és kiemeli, hogy az Európai Területi Együttműködési Programok
különös figyelmet szentelnek a határmenti tömegközlekedés fejlesztésére .

4. Az előterjesztés azt is bemutatja, a magyar Kormány lépései a határon átnyúló közleke-
dési infrastruktúra fejlesztése terén összhangban állnak a KMKF szeptember 14-i straté-
giai anyagának ezzel kapcsolatos megállapításaival .

5. Az Albizottság szükségesnek látja hangsúlyozni, hogy a fejlesztéspolitikának a Kárpát -
medencében felszámolt közlekedési infrastruktúra minél szélesebb körű helyreállítása
mellett új kapcsolatok kialakítására is törekednie kell .

6. Az Albizottság egyetért az elő terjesztés azon megállapításával, hogy azokat a támogatá-
sokat, amelyek infrastrukturális beruházásokra, valamint új tömegközlekedési szolgálta-
tások létrehozására irányulnak, előzetes célszerűségi, megvalósíthatósági és gazdaságos -
sági vizsgálatoknak kell megel őzniük.

8



7. Az Albizottság felkéri a KMKF Titkárságát, hogy – a határon túli magyar közösségekkel ,
valamint az érintett magyarországi szervekkel együttműködve – gyűjtse össze és terjesz-
sze a bizottság elé azokat a potenciális tömegközlekedési kapcsolatokat, amelyek eseté -
ben az említett vizsgálatok elvégzése indokoltnak tűnik .

8. Az Albizottság továbbá felkéri a KMKF Titkárságát, hogy a potenciális tömegközlekedé-
si kapcsolatok feltárása alapján végezze el a Magyarország határai mentén él ő határon tú-
li magyar közösségek, illetve az érintett magyarországi régiókban a tömegközlekedésr e
(közút, vasút) vonatkozó lakossági igények felmérését.

9. Az Albizottság felkéri az illetékes minisztériumot, hogy 2008 . október 31-ig

a) készítsen javaslatot a határon átnyúló utazásokat a jelenleginél nagyobb mértékben
elősegítő tarifarendszerre, és kezdje meg errő l a tárgyalásokat az érintett országok
vasúttársaságaival,

b) tekintse át a határon átközleked ő járatok bővítésének lehetőségét és ennek költség-
vonzatait, különös tekintettel a jelenlegi belföldi járatoknak a határ túloldalán lév ő
fontosabb közlekedési csomópontokig történő közlekedtetésének lehetőségeire, és er-
ről tájékoztassa a KMKF Titkárságát ,

c) tájékoztassa a KMKF Titkárságát a határon átnyúló vasúti infrastrukturális fejleszté-
sek terveirő l, lehetőségeirő l és ezek költségvonzatairól ,

d) folytasson egyeztetést a szomszédos országokkal a határmenti metszéspontok kialakí-
tásának tárgyában ,

e) tegyen intézkedést a jelenlegi szabályok szerint csak személyszállításra engedélyezet t
határátkelők rendszeres áruszállításra való átminősítésére ,

f) vizsgálja meg a kishatár-térségekben a nemzeti engedélyekkel rendelkez ő teherfuva-
rozó eszközökkel való áruszállítást, ami a mai szabályozás szerint csak nemzetköz i
engedélyekkel és adminisztrációval végezhet ő .

10. Az Albizottság felkéri a KMKF Titkárságát, hogy az el őterjesztést dolgozza át az ülésen
elhangzott észrevételek és az írásban beérkezett javaslatok figyelembevételével, és az
Albizottság elnöke és társelnöke terjessze azt a KMKF plenáris ülése elé .

Budapest, 2008 . május 27 .
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I . BEVEZETŐ

1.1 A munka stratégiai célkitűzése

Jelen előterjesztés stratégiai célja, hogy a Kárpát-medencei Magyar Képvisel ők Fóruma
(KMKF) 2007 év őszén elfogadott nemzetpolitikai előterjesztésének megfelel ően, a magyar-
magyar kapcsolattartási és fejlesztési lehetőségek javítását szem előtt tartva, felmérje és
rangsorolj a, a már a Kormány, illetve egyéb érintett szerepl ők által felvázolt, határon átnyúl ó
közlekedési infrastruktúra- és tömegközlekedés fejlesztési projekteket . A projektek megvaló-
sulásának fontossága szerint, az előterjesztésben a prioritási sorrendet az határozza meg ,
hogy az adott projekt milyen mértékben segíti elő a határ két oldalán élő közösségek közötti
kapcsolattartás feltételeinek javulását . Ez nem csak a magyar-magyar kapcsolattartásra, ha -
nem a térség gazdasági fejlődésére és az etnikumközi kapcsolatokra is pozitív hatással lehet .
Ezzel a megközelítéssel e koncepció európai összefüggésbe kerül és a térség stabilitásána k
egyik biztosítékaként, jelenik meg .

Az elő terjesztés elsősorban a kisléptékű, lokális, kistérségi és regionális jelent őségű projek-
tekre helyezi a hangsúlyt, mivel ezt tekinti annak a szintnek, ahol komoly lehet őség nyílik
helyi, elsősorban az önkormányzati fejlesztési kezdeményezések terén .

A kisléptékű fejlesztési elképzeléseken túl, arról sem szabad megfeledkezni, hogy a határ-
mentén élő közösségek érdekeit szolgálhatják a nagyobb léptékű fejlesztési elképzelések is ,
azonban ezek megvalósítása a helyi közösségek er őfeszítésein túl, egyértelmű központi, il-
letve Európai Uniós támogatást is élvezniük szükséges . Az utóbbi projektek jelentősége ab-
ban áll, hogy a korszerű, gyors, az áruszállítás feltételeinek javítását elősegítő fejlesztések
(autópálya, gyorsforgalmi út, vasútvonal villamosítás, kapacitásb ővítés, műszaki fejlesztés) a
lokális igényeken túl, regionális, nemzeti, s őt összeurópai érdekeket is szolgálnak. Az ilyen
típusú fejlesztési elképzelések, és azok megvalósítási feltételeinek részletezése nem képez i
keretét jelen el ő terjesztésnek, azonban azok jelentősége — akár a határmenti kapcsolatok fej-
lesztésében is — hangsúlyozandó az illetékesek irányába.

A dokumentum elkészítésének ugyanakkor az is célja, hogy a KMKF ösztönözze a határ ké t
oldalán működő önkormányzatok közötti együttműködések, partnerségek kialakulását, a ha-
táron átnyúló infrastruktúrafejlesztési projektek megfogalmazása és megvalósítása terén . A
határon átnyúló közlekedési infrastruktúra fejlesztési projektek esetében, a helyi, alulról jövő
kezdeményezések azért is fontosak, mivel sok esetben minimális ráfordítással, akár csupán
önerőbő l is, újra lehet éleszteni korábban működő infrastrukturális, közlekedési kapcsolato-
kat. Számos esetben, elsősorban közutak esetében, csupán néhány tíz méter útszakasz hely-
reállítása, vagy egyszerűen csak a képzeletbeli, vagy valóságos sorompó „felemelése” hiány-
zik ahhoz, hogy a közlekedés újraindulhasson .

A helyi kezdeményezések megfogalmazása azt is biztosítja, hogy az alulról jelentkező, de-
centralizáció elveire épül ő igényeknek megfelelően, lehessen feltárni azokat az új fejlesztés i
szükségleteket, amelyeket a munkaerő határon átnyúló migrációja, a megváltozott kapcsolat-
tartási és együttműködési feltételek, valamint a gazdasági ésszer űség támasztanak .

A KMKF által megfogalmazott nemzetpolitikai törekvéseknek megfelel ően megállapítható ,
hogy a kárpát-medencei magyarság csak akkor lehet Magyarország és a szomszédos orszá -
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gok túlnyomó része európai uniós csatlakozásának nyertese, ha élni tud az integráció álta l
kínált újszerű , az eddigieknél lényegesen jobb együttműködési lehetőségekkel . A határok
jelentőségének EU-n belüli csökkenése, az azt megel őző időszakokhoz képest, gyökeresen
megváltoztatta a kapcsolattartás, az együttműködés és a közlekedés feltételeit . A mai hely-
zetben - feltéve, hogy létezik az együttműködési szándék - csupán a közlekedési infrastruktú-
ra hiánya jelenthet szűk keresztmetszetet a határon átnyúló együttműködések fejlődése útjá-
ban. Az Európai Unión és főleg a schengeni határőrizeti rendszeren belül, a határon való
átkelést, a személyek és gazdasági javak szabad mozgását semmiféle adminisztratív akadál y
többé nem korlátozza .

Ugyanakkor azt sem szabad szem el ő l téveszteni, hogy vannak olyan határszakaszok, ahol a z
EU-hoz, azon túl pedig a schengeni rendszerhez való csatlakozás, tartósan és jelent ősen ront-
ja a határon való átkelés feltételeit . Jelenleg közel félmillió, az EU határain kívül maradt ha-
táron túli magyar számára az anyaországgal való puszta fizikai kapcsolattartás is neheze n
leküzdhető , adminisztratív akadályokba ütközik. Az ilyen esetekben Magyarország és azon
belül a kormányzat feladata és felelőssége, hogy olyan megoldásokat dolgozzon ki és fogad-
tasson el az Unió szintjén is, amelyek csökkentik az emiatt nehéz helyzetbe került, határo n
túli magyar közösségek elszigeteltségét . Ilyen megoldás lehet például a 2007 . év végén aláírt
és a KMKF által is támogatott magyar-ukrán kishatárforgalmi egyezmény . A határon átnyúl ó
közlekedési infrastruktúra- és tömegközlekedés-fejleszt ő projektek kidolgozása és megfelel ő
színvonalú előkészítése azon határszakaszok esetében is fontos kérdés, ahol egyel őre még
nem élvezhetőek, illetve érvényesíthetőek az EU-tagság előnyei. Hosszú távon számolni kel l
mindegyik szomszédos ország integrációjával és az adminisztratív jellegű akadályok fokoza-
tos csökkenésével, esetleges megszűnésével .

1 .2 KMKF nemzetpolitikai előterjesztésének felhatalmazása

A KMKF plenáris ülése által, 2007 év őszén elfogadott nemzetpolitikai el ő terjesztése leszö-
gezi, hogy „Magyarország, Szlovénia, Szlovákia és Románia EU-csatlakozásának, valamin t
Horvátország gyors integrációs előrehaladásának és Szerbia csatlakozási perspektívájának
köszönhetően, az európai integráció keretében történ ő új típusú együttműködés folyamata,
valamilyen formában a kárpátaljai nemzetrész kivételével ma már a Kárpát-medence összes
magyar közösségére kiterjed, ami új lehetőségeket és új eszközöket biztosít a nemzetpolitika i
érdekérvényesítés számára " . Ugyanakkor, a Kárpát-medencei magyarság meglévő problé-
máinak megoldását immár az integráció kínálta lehetőségek szakszerű kihasználásában, va-
lamint az erre irányuló céltudatos magyar állami politikában és a magyar-magyar együttm ű-
ködés hatékonyságának fokozásában kell keresni . A dokumentum azt is leszögezi, hogy a
fejlesztések tervezése során, kiemelt figyelmet kell szentelni „ a határmenti infrastrukturális
kapcsolatok újjáépítésének, a határt átlépő tömegközlekedési kapcsolatok fejlesztésének” .
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1.3 Az infrastruktúrafejlesztési projektek rangsorolás a

A korábbi projekttervek fontosságát alapvet ően pénzügyi-finanszírozási és műszaki szem-
pontok, valamint a létesítmény társadalmi fontossága alapján ítélték meg . Aszerint, hogy a
beruházás néhány tíz-, illetve százmillió, vagy milliárdos nagyságrendű, eltérő módon kell a
beruházást tervezni, más és más lesz a projekt id őhorizontja is .

Jelen vizsgálat fő szempontja a nemzeti közösségépítés, ami természeténél fogva sokkal kö-
zelebb áll az emberek lakóhelyéhez, mint a regionális főközlekedési, szállítási útvonalak .
Természetesen fontos kölcsönhatás van az úthálózat finom- és makroszerkezete között, de a
humán értékek megőrzése és napi művelése a rövid, szomszédsági kapcsolatokra épülnek.
További fontos szempontnak tekinthető a települések között fennálló történelmi kapcsolat,
amelynek térségszervezési vonatkozásai mélyen beágyazódnak a terület természetföldrajz i
viszonyaiba .

A személyek és az áruk szabad mozgásának biztosítása az Európai Unió egyik alappilléré t
képezi . Ennek az elvnek rendelik alá a határok átjárhatóságát és a hosszú távú térségfejleszté-
si koncepciók összehangolását . Amennyiben tehát a múltban helyi összeköttetések a jelenle-
ginél tágabb térséget átfogó egységes rendszerben alakultak ki, és hasznosnak bizonyultak ,
akkor azok visszaállítása várhatóan szolgálni tudja majd a nagyobb lépték ű uniós térszerve-
zés céljait is .

A Kárpát-medencében élő 30 millió ember nem csak fogyasztói szempontból jelent komol y
értéket, hanem termelési tényezőként is . Különösen, ha a mezőgazdasági, éghajlati és vízrajzi
viszonyokat értékelik . A kereskedelem működéséhez szükséges szállítások igényelni fogják a
megfelelő közúti, folyami és vasúti szállítás infrastruktúráját. Ezen a téren is érdemes tanul-
mányozni a 20 . század elején még a Kárpát-medence egészében gondolkodó közlekedésfej-
lesztés megfontolásait, és szakmailag értékelni a megbontott szállítási útvonalak visszaállítá-
sának lehetőségét. Ha ebben a dimenzióban kerülnek értékelésre az egyes vasúti vonalak,
amelyek most még esetleg kihasználatlan szárnyvonalként mutatkoznak, kimutatható, hog y
azok nélkülözhetetlen elemét képezhetik a transznacionális szállítási útvonalaknak .

Az említett nemzetpolitikai és gazdaságpolitikai és finanszírozási megfontolások alapján els ő
megközelítésben indokolt előnyben részesíteni azoknak a kapcsolatoknak az összekötését ,
amelyek az alábbi szempontoknak vagy feltételeknek megfelelnek :

• Jelentősebb számú szomszédosságban élő magyar nemzetiségű lakosság között te-
remtenek meg napi elérésű összeköttetést .

• A létrehozott kapcsolat megvalósíthatósági vizsgálata alapján kimutatható, hogy köl-
csönösen hasznos együttműködések szervezhetők a kultúra, oktatás, munkaerőpiac ,
sürgősségi szolgáltatások, kereskedelem és vállalkozások terén .

• Korábban létezett közúti vagy vasúti kapcsolat, ennek infrastruktúrája, részben -
egészben rendelkezésre áll, felújítását a térség műszaki erőforrásai biztosítani tudják.

• Finanszírozása helyi erőforrások, vagy célzott pályázatok útján, egy-két éven belü l
biztosítható .

• Az érdekelt települések lakossága kívánja a beruházást, és valamilyen módon, példáu l
anyagi hozzájárulással, vagy közmunkával hajlandó segíteni annak megvalósulását .

A javaslatban kiemelt projektek ezeket a szempontokat veszik figyelembe azzal a megjegy-
zéssel, hogy természetesen a végső rangsort csak az érdekelt felek megkérdezése és együtt -
működése alapján lehet kialakítani .
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1.4 Az Európai Unió és a határmenti együttm űködés

Az Európai Unió strukturális és kohéziós politikájának fő célkitűzése az Unióhoz tartoz ó
különböző fejlettségű területek fejlettségbeli különbségeinek kiegyenlítése . Ugyanakkor az i s
fontossá vált, hogy ne csak az Unión belül, hanem annak közvetlen határvidékén is járuljana k
hozzá a területi fejlettségbeli különbségek csökkentéséhez, mivel a tagokat, tagjelölteket é s
később csatlakozókat elválasztó határvonalak, gyakran szervesen összetartozó, funkcionáli s
régiókat vágtak el egymástól . Az egységes európai térszerkezet kialakítása a gazdasági, tár-
sadalmi kohézió erősítése szempontjából a határok megléte, többnyire akadályozó tényező -
ként jelenik meg, töréseket okozva az egységes európai térben . Ezért az EU kohéziós politi-
káján belül a határon átnyúló együttműködések és a határon átnyúló infrastrukturális fejlesz-
tések támogatása kiemelt konvergencia célkitűzésként fogalmazódik meg . Ugyanakkor az i s
bizonyossá vált, hogy csak közel azonos fejlettségi színvonalon álló határmenti térségek ese-
tében képzelhető el a kiegyensúlyozott, határon átnyúló együttműködésre alapozott fejlődés.
A nivellálás kifejezett támogatása nélkül nehezen képzelhet ő el a magterületekhez (centru-
mok) való felzárkózás, a perifériális helyzet felszámolása .

Nyugat-Európában már a hatvanas évek elején a regionális politika egyik fő kérdésévé vált,
hogy hogyan lehet csökkenteni a határok elválasztó funkcióját . Ekkor jelentek meg az első,
alulról szerveződő együttműködési kezdeményezések, szerveződtek meg az első ún.
eurorégiók . Az első eurorégiók megjelenésének színhelye a német-holland határszakasz volt ,
ezt követte a német-francia határszakasz . Magyarországon az első euroregionális típus ú
együttműködési kezdeményezés 1994-ben jelent meg a keleti határszakaszon, a Kárpáto k
Eurorégió formájában.

Amikor az EU-ban regionális különbségek vizsgálatával és azok kiegyenlítésére szánt prog-
ramok kialakításával foglalkoznak, akkor els ősorban az állami területekhez igazodó, admi-
nisztratív határokkal körbevett régiók fejlettségbeli különbségeit veszik figyelembe . Más a
helyzet azonban amikor nem az adminisztratív, hanem a funkcionális régiókat vizsgálják .
Ezek olyan térségek, amelyeket nem politikai kötöttségek, hanem egyéb, történelmi, gazda -
sági, társadalmi fejlődés, esetleg földrajzi szükségszer űségek alakítottak ki . Európa és azo n
belül Közép- és Kelet Európa történelmi öröksége, hogy a nemzetállami határok nagyon rit-
kán vették figyelembe a funkcionális térségek, régiók kiterjedését, ezzel súlyos károkat
okozva azok harmonikus fejl ődésében. Ahol nincs lehetőség a határon átnyúló kapcsolato k
továbbélésére, ott megjelenik az új határokon belüli perifériává válás folyamata és a határral
elválasztott térségek szétfejlődése .

Nyugat-Európában az integráció kiteljesedésével párhuzamosan, illetve annak hatására a z
államhatárok elválasztó funkciójának fokozatos leépítése egyre fontosabb kérdéssé vált . Ez
lehetőséget biztosított az integrációs folyamatba bekapcsolódó Magyarországnak is a negatív
hatások csökkentésére, felszámolására, az esetlegesen abból adódó el őnyök kihasználására.
Mindez egy hosszú és lassú folyamat, amelynek Magyarország és szomszédai még csak a z
elején vannak. Nem szabad elfelejteni, hogy a funkcionális térségi kapcsolatok újraalakítás a
útjába nem csupán az államhatárok gördítenek akadályokat, hanem az id őközben végbement
„szétfejlődési” folyamat okoz nehezen kiküszöbölhet ő nehézségeket. Ez az egymás nem is-
meretébő l, a kölcsönös bizalmatlanságból, a különböző adminisztratív rendszerek inkompati-
bilitásából, a kulturális különbözőségekbő l adódik . A különböző rendszerek, intézményi elté -
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rések, infrastrukturális hiányosságok, az együttműködések gyakorlatának hiánya és a nyelv i
nehézségek is komoly problémákat okoznak .
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2.1 A határszakaszok differenciált kezelés e

A határon átnyúló közlekedési infrastruktúra és tömegközlekedés fejlesztési projektek éssze-
rűségét és megvalósíthatóságát alapvet ően befolyásoló szempont, hogy az adott határszakasz
integrációs szempontból milyen stádiumban van . Ebbő l a szempontból öt kategória meghatá-
rozása indokolt .

I. Magyarország és EU-tagállam közötti, a schengeni rendszeren belüli határszakasz ;
II. Magyarország és EU-tagállam országok közötti, a schengeni rendszeren kívüli határ -

szakasz ;
III. Magyarországot és rövid távon EU-taggá váló országokat elválasztó határszakasz ;
IV. Magyarországot és közép távon potenciálisan EU-taggá váló országokat elválaszt ó

határszakasz ;
V. Magyarországot és a hosszabb távon sem EU-tag országokat elválasztó határszakasz .

Figyelembe véve a Magyarország 7 szomszédos államával közös országhatárát, azokat integ-
rációs szempontból az alábbiak szerint lehet csoportosítani :

I. Szlovén, osztrák és szlovák határszakasz

A szlovén, osztrák, szlovák határszakasz uniós belső határnak minősül, ahol gyakorlatilag
megszűnt a határellenőrzés, a határvonalat bárhol és bármikor, korlátozások nélkül át lehe t
lépni . Jelen állapot szerint, a korlátozás nélküli szabad mozgás lehetőségének csupán az inf-
rastrukturális adottságok szabnak határt. Ezért itt egyaránt cél lehet:

a. a határt átszelő közutak és vasutak helyreállítása ,
b. az új kapcsolatok feltárása és kiépítése, valamint
c. a meglévő és működő határátkelési pontok korszerűsítése és fejlesztése .

Ahol a földrajzi adottságok miatt nincs lehetőség, vagy nem lenne hatékony közúti, vasúti
kapcsolatot kialakítani, helyreállítani (pl . hídépítés), ott meg kell fontolni személyszállító
kompjáratok üzembe helyezését (magyar-szlovák határszakasz) annak mintájára, ahogya n
azok a Duna és a Tisza hazai szakaszain is üzemelnek .

II-III. Román és horvát határszakasz

Határon átnyúló infrastruktúra és közlekedésfejlesztési szempontból indokolt Románia é s
Horvátország egymáshoz hasonló módon való kezelése . Annak ellenére, hogy Horvátország
egyelőre még nem tagja az EU-nak, csatlakozása küszöbön áll, és a már EU-tag Romániához
hasonlóan középtávon reális esély mutatkozik az ország schengeni rendszerhez való csatla-
kozására . Figyelembe véve az infrastruktúrafejlesztési projektek megvalósulásának átlago s
időtartamát (akár több év), ésszerű megfontolásnak tűnik a fejlesztési terveket a már
schengeni belső határok kínálta lehetőségekhez és feltételekhez igazítani .

IV V. Szerb és ukrán határszakasz

A határon átnyúló infrastrukturális fejlesztések meghatározásakor számolni kell a szigor ú
schengeni határőrizeti rendszer kiépítésének szükségességével, ami az anyagi vonzatai okán ,
jelentősen korlátozza a megvalósítható projektek számát . Mindezek ellenére, legalább a ter-
vezés szintjén, érdemes számba venni azokat a fejlesztési projektlehetőségeket, amelyek egy
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esetleges pozitív integrációs folyamat következtében el őállhatnak. Ezzel párhuzamosan, a
hangsúlyt azokra a fejlesztésekre kell fektetni, amelyek a jelenlegi határátkelési lehet őségek
fejlesztését, modernizációját és kapacitásbővítését teszik lehetővé. A fejlesztések célja, hogy
az adott kereteken belül, mind a személyek, mind a szolgáltatások és áruk mozgása miné l
gördülékenyebbé, gyorsabbá és egyszerűbbé váljon. Továbbá vizsgálni kell azokat a lehető-
ségeket is, amelyek új határátlépési pontok megnyitását tehetnék lehetővé, vagy amelyek –
pl . Kárpátalja esetében – figyelembe veszik a létez ő kishatárforgalom intézményének kiszol -
gálását is (pl . határon átnyúló kerékpárutak) .
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2.2 Finanszírozási lehetőségek

A fejlesztések financiális hátterének biztosítása alapvet ően két forrásból képzelhető el . Na-
gyobbrészt EU-s forrásokból, pályázati úton, kisebb részt központi és önkormányzati forrá-
sokból, esetlegesen a magántőke bevonásával, PPP projektek keretében. A fejlesztések
szempontjából különbséget kell tenni, az európai léptékű (TEN) infrastrukturális projektek-
hez (autópályák, vasúti fővonalak) kapcsolódó határon átnyúló fejlesztések, valamint a loká-
lis vagy regionális érdekeket szolgáló, kisléptékű projektek között. Az első kategóriába tarto-
zó projekteket többnyire a Nemzeti Fejlesztési Terveken keresztül finanszírozzák . A második
kategóriába tartozó projektek finanszírozására, a határmenti együttműködést támogató, hatá-
ron átnyúló (CBC) programokból, illetve központi állami és önkormányzati forrásokból va n
lehetőség .

Beruházási költségek

Az eltérő időben történő előkészítések és kivitelezések várható költségei különböz őek lehet-
nek, hasonló léptékű beruházások esetén is . A beruházások költségigénye aszerint is változ-
hat, hogy melyik országgal való együttműködés keretében kerül sor a fejlesztésre .

Számos projekt esetén a bekerülési összeg nem éri el a megpályázható uniós források mini-
mális összegét. Ezen néhány tízmilliós keretű projekteket állami és önkormányzati források-
ból lehetne finanszírozni . A legtöbb projekt olyan beruházást jelent, ahol meglev ő műtárgyak
felújítását, vagy néhány kilométer útszakasz megépítését kell elvégezni, a járulékos admi-
nisztratív költségek mellett . Ezek nagyságrendje 100 millió forintot is eléri, amely projekt -
méret és ezért már számíthat uniós forrásokból való támogatásra is .

Nagy költségű projektek nem valósíthatók meg központi, állami szerepvállalás nélkül . Ide
sorolhatók a nagyobb folyókat átívelő hidak, vagy gyorsforgalmi utak és főutak beruházásai .
Ezek vonatkozásában nemzetközi együttműködések keretei között lehet forrásokat találni .

Határszakaszonként differenciáltan szükséges kezelni a fejlesztések kérdését is . A belső hatá-
rok esetében törekedni kell mindegyik, korábban is létező kapcsolat, ésszer űségi szemponto-
kat figyelembe vev ő újraindítására, illetve az újonnan jelentkező igények figyelembevételé-
vel korábban nem létez ő fejlesztések megvalósítására . Ugyanez érvényes a még nem, de rö-
vidtávon belső határrá váló határszakaszok infrastruktúra-fejlesztésére is .

A hosszú távon schengeni külső határ szerepet betöltő határszakaszok esetén minimális célki -
tűzés lehet a jelenleg ideiglenes jelleggel működő határátkelő helyek állandóvá tétele, azon-
ban itt is célszerű megtalálni azokat a fejlesztési lehetőségeket, amelyek hosszabb távo n
konkrét projektek formájában fej lesztendővé válhatnak .
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2.3 A határon átnyúló (CBC) programok és azok eddigi tapasztala-
tai

2.3.1 Phare CBC, INTERREG IIIA

Az Európai Unió által támogatott határon átnyúló együttműködési programok (CBC) célja az
Európai Unió tagállamai közötti, illetve a tagállamokat és a harmadik országokat elválasztó
határszakaszok két oldalán található területi egységek egymás közötti együttműködésének
ösztönzése, támogatása. A 2007-2013 közötti költségvetési időszakban Európai Területi
Együttműködés (ETE) nevezett programok el őzményei a PHARE CBC (Cross Border Co-
operation) és INTERREG IIIA programok voltak . A Phare források Magyarország EU-
csatlakozásáig kínáltak finanszírozási lehet őséget, míg az INTERREG projektek már EU -
tagként 2004 és 2006 között . Magyarország 1995-től vesz részt ilyen típusú programokban .
Phare CBC programok osztrák, román, szlovák és szlovén viszonylatban léteztek, mí g
Interreg IIIA programok mindegyik határszakaszon zajlottak . A Phare CBC és Interreg IIIA
projektek közös jellemzője volt, hogy belő lük határmenti és határon átnyúló infrastruktúra -
fejlesztő projektekre is lehetett pályázni . Lehetőség adódott el őkészületi, tervezési munkák
pályázati úton való finanszírozására ugyanúgy, mint néhány jelent ősebbnek mondható
„nagyprojekt” finanszírozására is . A néhány megvalósult infrastrukturális fejlesztésen tú l
ezen programok jelentősége abban rejlik, hogy rajtuk keresztül számos infrastruktúrafejlesz-
tési projekt el őkészítését (tervezés, engedélyeztetés) meg lehetett finanszírozni . Ezek a pro-
jektek napjainkra a finanszírozási feltételek megléte esetén megvalósíthatóvá váltak .

Phare CBC és Interreg IIIA programokból finanszírozott közúti infrastruktúrafejlesztés i
projekt előkészítési munkálatok (db.)

Sorsz . Határsza-
kasz

Vizsgá-
lat

Tanulmány -
terv

Engedélyezési
terv

Építési enge -
dély

Össze-
sen

1 . Szlovén 6 7 13
2. osztrák 2 3 3 8
3. szlovák 1 2 10 14 27
4. ukrán 2 1 3
5. román 2 6 1 9
6. szerb 1 1 2
7 . horvát 1 1 2 4
Összesen : 4 8 28 26 66

2.3.2 Európai Területi Együttműködési (ETE) Programok

A 2007-2013 közötti uniós költségvetési időszakban a Magyarország és szomszédai között
megvalósuló határmenti és határon átnyúló fejlesztési projektek finanszírozására az ún . Eu-
rópai Területi Együttműködési (ETE) programok finanszírozási lehetőségei állnak rendelke-
zésre. Ezek közül a kifejezetten határon átnyúló, kisléptékű projekteket támogató határon
átnyúló együttműködési programokkal foglalkozunk részletesebben . Az ETE-programok
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főcélkitűzése „erősíteni a határokon átnyúló együttműködést közös helyi és regionális kez-
deményezések útján” .

Magyarország 7 határon átnyúló együttműködési programban érintett . Ezek az alábbiak :

Viszonylat Pénzügyi keret 2007-2013,
millió EUR

Magyarország -Szlovákia 176,5

Magyarország -Románia 224,5

Ausztria-Magyarország 82

Szlovénia-Magyarország 29

Magyarország-Szerbia 50

Magyarország-Horvátország 52,5

Magyarország - Szlovákia - Románia - Ukrajna 68,5

ÖSSZESEN 684

Pénzügyi szempontból a projektek finanszírozhatóságának összetétele a következő . A prog-
ramokat 85%-ban az Európai Unió biztosítja az Európai Regionális Fejlesztési Alapon ke-
resztül, 10%-ot a programban résztvevő államok kormányai biztosítanak, míg 5% a program
kedvezményezettjeinek önrésze . Ez azt jelenti, hogy határmenti közlekedési infrastruktúra ,
vagy tömegközlekedés fejlesztési projektekre, elvileg 95%-os küls ő , pályázati úton elérhető
támogatást lehet igényelni .

Az ETE-programok jellemzője, hogy abban a határ két oldalán elhelyezked ő , a határral érint-
kező , NUTS 3 szintű területi egységeken belüli szervezetek vehetnek részt . Magyarország,
Románia, Ukrajna és Horvátország esetében ez a határmenti megyéket, Szlovákia és Szerbi a
esetében a kerületeket, Szlovénia esetében a régiókat, míg Ausztria esetében a tartományt é s
néhány azzal szomszédos kistérséget jelenti .

A programok olyan határmenti kezdeményezések támogatását tűzték ki célul, amelyek valódi
együttműködésen alapulnak és el őnyöket eredményeznek a határ mindkét oldalán él ő közös-
ségek számára, az operatív program célkitűzéseivel összhangban . Ezzel összefüggésben a
korábbi határmenti együttműködési programokhoz képest újdonság, hogy jelen programba n
kizárólag közös projektek kaphatnak támogatást, magasabb szintre emelve ezzel a partner-
ség integrációját . A közös menedzsment-struktúra alkalmazása valamennyi pályázat esetébe n
fontos feltétel . A közös projekt típus konkrét elhatárolása az alábbi ismérvek közül minimum
kettő teljesítésével történik :

közös projektfejlesztés,
- közös finanszírozás ,
- közös projekt csapat ,
- közös végrehajtás .

A pályázatok szakmai bírálati rendszerében kiemelt jelent őségű kritériumként kerül számí-
tásba a projektek határon átnyúló hatása, vagyis olyan célokat és eszközöket kell a pályá-
zatoknak megjeleníteniük, amelyek alapján eldönthető az, hogy az adott fejlesztés a határ
mindkét oldalán - a programterületen - meghatározható, mérhető és fenntartható el őnyökke l
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jár, illetve ténylegesen felmerül ő igényeket elégít ki. A potenciális pályázók székhelyének a
programok által érintett területi egységeken belül kell lennie, és a projektek is kizárólag azo-
kon belül valósulhatnak meg . Közlekedési infrastruktúra és tömegközlekedés fejlesztési pro-
jektek esetében potenciális, egymással együttm űködő pályázók lehetnek :

A helyi önkormányzatok és intézményeik ,
- kistérségi társulások,

regionális és megyei fejlesztési ügynökségek és tanácsok ,
- útgazdálkodási szervezetek, intézmények ,
- vasúttársaságok é s
- állami tulajdonú közlekedési társaságok .

2 .3.3 Közlekedési infrastruktúra és tömegközlekedés fejlesztési lehet ő-
ségek határszakaszonként a 2007-2013 id őszakba n

2.3.3.1 Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttm űködési Progra m

1 .1 Célkitűzés: A határon átnyúló közlekedés fejlesztés e

• Határon átnyúló, településeket összekötő útszakaszok építése, felújítása, szélesítése .
• Településeket a határhoz vezető főutakra kötő , alacsonyabb rendű utak építése, felújí-

tása, szélesítése .
• Határon áthaladó vasútvonalak egyes rövidebb szakaszainak fejlesztése a nemzetköz i

vasúti személy- és teherforgalom javítása érdekében .
• Útfejlesztéshez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok, m űszaki tervdokumen-

tumok, építési tervek, környezeti hatástanulmányok kidolgozása .
• Nagy volumenű, regionális hatású vasútfejlesztések el őkészítése. Vasútfejlesztéshez

kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok, m űszaki tervdokumentumok, építés i
tervek, környezeti hatástanulmányok kidolgozása.

• Új, rendszeres határon áthaladó közösségi közlekedési szolgáltatások javítását célz ó
projektek megvalósítása; menetrendek összehangolása, információnyújtás hatéko-
nyabbá tétele; a szolgáltatások összehangolását, javítását vizsgáló tanulmányok ki -
dolgozása .

2.3.3.2 Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttm űködési Progra m

2.3 Célkitűzés: Kisléptékű közlekedési infrastruktúra fejlesztése, utak, kerékpárutak, közös-
ségi közlekedés fejlesztése

• A határ mentén elhelyezkedő településeket összekötő , határon átnyúló utak, kerék-
párutak szélesítése, építése, felújítása .

• Határon átnyúló, közösségi közlekedés infrastruktúrájának és kapcsolódó szolgáltatá-
sainak fejlesztése ; eszközbeszerzés; új, határon átnyúló, rendszeres közösségi közle-
kedést lehetővé tévő szolgáltatások fejlesztése, menetrendek összehangolása (határo n
átnyúló vasúti, busz- és légi közlekedés) .
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• Megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása, műszaki tervek, építési tanulmányok,
környezeti hatástanulmányok, vasútfejlesztés vizsgálatára irányuló tanulmányok ké-
szítése .

2.3.3.3 Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Progra m

1 .3 Célkitűzés: A határon átnyúló forgalmi összeköttetések fejlesztése

• Kisléptékű közlekedési befektetések ösztönzése — útépítések, mellyel határmenti tele-
püléseket kötnek össze .

• A határon átnyúló tömegközlekedési rendszer fejlesztése, mely minden szinten és te-
rületen növelné a határmenti együttműködés lehetőségeit . A tömegközlekedés foko-
zott használatával csökkenni fog a károsanyag-kibocsátás mértéke .

• Tevékenységek a tömegközlekedés bevezetése és népszerűsítése terén .

2 .3 .3.4 Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttm űködési Progra m

2.1 . Célkitűzés: Az ökomobilitás, közlekedés és regionális elérhetőség javítása

• A határon átjáró forgalom és a határmenti elérhetőség javítása (a határtérség periféri-
kus területeinek, illetve az északi-déli és keleti-nyugati területeinek jobb összekötteté-
seire összpontosítva), különös figyelemmel a tömegközlekedésre .

• Több határátkelőhely kialakítása és a határon átmenő tömegközlekedés javítása.
• A regionális elérhetőség és a térségen belüli mobilitás javítása fenntartható módon ,

innovatív megoldások, tömegközlekedés és multimodalitás által .
• A térség nagyobb városai közötti összeköttetések javítása .

2 .3 .3.5 Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttm űködési Progra m

1 .1 . Célkitűzés: Infrastruktúra fejleszté s

• Határon átnyúló, településeket összekötő útszakaszok építése, felújítása, szélesítése .
• Helyi tömegközlekedési járatok, menetrendek összehangolása .
• Útfejlesztéshez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok, műszaki tervdokumen-

tumok, építési tervek, környezeti hatástanulmányok kidolgozása .

2.3.3.6 Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Határon Átnyúló Szomszédság i
Program

3 . Célkitűzés: Határátlépési gyakorlat hatékonyságának növelés e

• Határ igazgatási tevékenységek és vámvizsgálatok javítása .
• Határon átnyúló közlekedés infrastrukturális feltételeinek, valamint a határellenőrzés-

hez szükséges eszközellátottság javítása .
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3. A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉ S

A KMKF magyar-magyar kapcsolattartást elősegítő , határon átnyúló közlekedési infrastruk-
túra fejlesztési elképzelései egybeesnek a Magyar Kormány azon célkit űzéseivel, hogy az
ésszerűen fejleszthető kapcsolódási lehetőségeket fel kell tárni, és megvalósulásukat el ő kell
segíteni . Az Európai Unióhoz történő csatlakozással összefüggésben, az egységes határellen -
őrzési rendszer megvalósításáról szóló 2365/2002. (XII.13.) Kormányhatározat 8 . pontja elő -
írja annak meghatározását, hogy a schengeni belső határszakaszon, mely határon átnyúló
utak kerüljenek megújításra a m űszaki, közlekedéstechnikai, jogi, ökológia, pénzügyi é s
egyéb szempontok. A Kormányhatározat meghatározza továbbá a megvalósításhoz el őrelát -
hatóan szükséges időkeretet is .

A határátkelőhelyek fejlesztésének időszerűfeladatairól szóló 2291/2003. (XI 17.) Kormány-
határozat alapján szükségessé vált a vizsgálatok kiterjesztése a schengeni küls ő határokra is.
A két feladat időbeli közelsége és átfedő munkálatai miatt a tanulmányok a vizsgálati anyag-
gal egyidőben, 2004. év végére készültek el . 2005 . év második felében a korábbi elemek pon-
tosítása és szakmai értékelése készült el a „Közúti átkelési lehetőségek sűrítésének vizsgála-
ta” cím alatt .

Az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (ma Közlekedésfejlesztési Koordináció s
Központ) megbízásából két tanulmány készült a 2004-2005-ös id őszakban, amelyek az EU-
csatlakozás utáni belső , illetve külső határvonalak közúti átkelési lehetőségeinek sűrítésé t
vizsgálják. A tanulmányok foglalkoznak a már meglév ő közúti határátkelési lehetőségek fej-
lesztésének kérdésével, valamint feltárják az ésszer űen kialakítható – történelmi hagyomá-
nyokkal rendelkező , korábban működő , vagy napjaink igényeihez igazított, teljesen új – kap-
csolódási pontokat. A feltárt projektek mellé tervezési szintű költségbecslés és rövid műszaki
leírás is készült . A tanulmányok az abban meghatározott projekteket három kategóriába so-
rolja, úgy, mint kiemelt, másodlagos és halasztható projektek. A tanulmány nem részletez i
azokat a szempontokat, amelyek alapján a projektek rangsorolását elvégezték. A közlekedés-
politikai koncepció nem foglalkozik kiemelten azzal a kérdéssel, hogy a fejlesztések javíthat-
nák a határon túli magyarság lehetőségeit, ha a határátmenetek tervezése során hangsúlyosan
figyelembe vennék a határon túli magyarság szükségleteit, különösen a „Schengen” adta le-
hetőségek jobb kiaknázása révén . A munka itt megállt, központilag irányított program ne m
indult, bár önkormányzati kezdeményezésű és az EU által támogatott pályázatokon nyert
forrásokból a magyar-osztrák határszakaszon 6 régebben működő határátmenetet állítottak
már helyre a kiemelten fontosnak ítélt 8-ból . Ezen felül a magyar és a szlovák külügyminisz-
terek két Ipoly-híd építésérő l írtak alá egyezményt a közelmúltban.
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Határszakaszok és határátkelők (2003-2005)

Határszakasz Hossza (km)
Határátkelők

száma

Határátkelők
átlagos sűrűsége

(km
)

Magyar-szlovén* 100 7 1 5

Magyar-osztrák* 356 12 30

Magyar-szlovák* 681 16 40

Magyar-román 447 10 45

Magyar-ukrán 137 5 27

Magyar-szerb 157 5 3 1

Magyar-horvát 346 6 58

ÖSSZESEN 2224 61
* 2007 . 12. 21-től teljesen megnyílt

A határon átnyúló közúti infrastruktúra fejlesztésének témakörében az eddigi legteljesebb ,
empirikus vizsgálatokon alapuló fejlesztési stratégiát a fent megjelölt két tanulmány alapozz a
meg, azonban a konkrét fejlesztések egyelőre még váratnak magukra . Az előbb említett vizs-
gálatok és projektjavaslatok felülvizsgálata id őközben megtörtént. 2008-ig összesen mintegy
két tucat újabb projektjavaslat került megfogalmazásra . Az igények nagyobbik része a
schengeni belső határszakaszokon merült fel, míg a külső határszakaszokon összesen a pro-
jektjavaslatok mintegy egy harmada. Egyedül a szerb határszakaszon nem fogalmazódott
meg új projektjavaslat .

Az elmúlt időszakban, különböző forrásokból, összesen 66 projekt előkészítése történt meg ,
ami – a feladattól függően - a szükséges vizsgálati és tanulmánytervek, valamint műszaki
tervek kidolgozását jelenti .

Jelen előterjesztés az alábbi táblázatokba (határszakaszonként) foglalt elképzeléseket javasol -
ja kiemelten magvalósítandó projektnek . Ezek a projektek az érintett határmenti közösségek -
kel való egyeztetések kiindulópontjának tekintend ők .
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3.1 Kiemelten megvalósításra javasolt projektek (Magyarország- Szlovákia)

Projekt
Határtelepülés

a magyar
oldalon

Határtelepülés
a szlovák
oldalon

Úthossz
a magyar
oldalon

Úthossz
a szlovák
oldalon

Státus

Dorog/

Esztergom

Párkány

teherkomp

Ipolydamásd
Helemba (Chl'aba)

Ipoly-híd
eng. terv

5 .2
Vámosmikola

Ipolypásztó (Pastovce)

Ipoly-híd, kerékpárút
1,8 km 1,0 km eng. terv

5 .3

Tésa
Ipolyvisk

(Vyskovice nad Ipl'om)
0,2 km 0,6 km

előkészítés

alat t

5.4
Drégelypalánk

Ipolyhídvég
(Ipel'ské Predmostie)
Ipoly-híd

1,2 km 0,3 km

Újkóvár
Kóvár (Koláre)
Ipoly-híd

Ipolyvece
Ipolybalog
(Balod nad Ipl'om)
Ipoly-híd

Őrhalom
Ipolyvarbó (Vrbovka)

Ipoly-híd

Hugyag

Szécsénykovácsi

(Kovácovice)

Ipoly-híd

eng. terv

Nógrádszakál
Bussa (Buince)

Ipoly-híd

Ráróspuszta Rárósmúlyad (Mura) eng. terv

5.7 Pöstyénpuszta
[Szécsény]

Pető (Pet'ov )

Ipoly-híd
0,1 km 1,1 km

építési enge-
dély
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Susa (Ózd) Jéne (Janice) 1,7 km 1,3 km

6.5 Kelemér Naprágy (Neporadza) 1,7 km 1,5 km ép. engedély

6.6 Gömörsző lős Naprágy (Neporadza) 1,3 km 1,3 km ép. engedély

6.7 Szögliget
Szilice (Silica)

kerékpárút
11,8 km 1,4 km

6.19 Lácacséke Perbenyik (Pribeník) 1,3 km 0,9 km ép. engedély

6.20 Dámóc Bély (Biel) 1,1 km 2,5 km ép. engedély
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3.2 Kiemelten megvalósításra javasolt projektek (Magyarország- Ukrajna)

Projekt
Magyar oldal i

település
Ukrán oldal i

település

Úthossz
a magyar
oldalon

Úthossz
az ukrán
oldalon

Státus

12.6 Beregdaróc Beregdéda (Deyda) 1,2 km 3,2 km

12.2
Kispalád/

Nagyhódos

Nagypalád

(Velyka Palad')
2,1 km 1,7 km
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3.3 Kiemelten megvalósításra javasolt projektek (Magyarország- Románia)

Projekt-
szám

Határtelepülés

a magyar

oldalon

Határtelepülés

a román

oldalon

Úthossz

a magyar

oldalon

Úthossz a

román

oldalon

Státus

10.1 Kübekháza

(hármaspont)
Óbéb (Beba Veche) 0,7 km 0,9 km eng. terv

10.2
Kübekháza Óbéb (Beba Veche) 0,7 km 1,8 km

10.3
Kiszombor Óbéb (Beba Veche) 6,5 km 3,5 km

10.8 Csanádpalota Nagylak (Nádlac) 4,5 km 4,3 km

10.10 Battonya Kispereg (Peregu Mic) 4,4 km 4,5 km

10.19 Geszt Marciháza (Martihaz) 0,4 km 3,6 km

10.20 Geszt Cséffa (Cefa) 1,9 km 1,0 km
előkészítés

alatt

10.21 Körösnagyharsány Körösszeg (Cheresig) 4,9 km 2,2 km ép. engedély

11.2 Nagykereki
Nagyszántó

(Santául Mare)
1,2 km 1,3 km

11.6 Pocsaj Jankafalva (Tana) 4,7 km 9,3 km
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3.4 Kiemelten megvalósításra javasolt projektek (Magyarország-Szerbia)

Projekt
Határtelepülés

a magyar oldalon

Határtelepülés

a szerb oldalon

Úthossz

a magyar

oldalon

Úthossz

a szerb

oldalon

Státus

15
Kübekháza

(hármashatár) Rábé (Rabe) 5,1 km 1,3 km eng. terv

Ásotthalom
Királyhalon

(Backi Vinogradi) 1,5 km 0,2 km határátkelő kiépítése

Bácsalmás Bajmok (Bajmok)
határátkelő nemzetkö -
zivé tétele és 24 órá s

nyitva tartása

Röszke Horgos (Horgos)

A „régi” határátkel ő
felújítása és megnyitása
a gyalogos, kerékpáros ,

traktoros forgalo m
számára
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3.5 Kiemelten megvalósításra javasolt projektek (Magyarország- Horvátország )

Projekt
Magyar
oldal i

település

Horvát oldali
település

Úthossz
a magyar
oldalon

Úthossz
a horvát
oldalon

Státus

Beremend Petárda (Baranjsko
Petrovo Selo)

jelenleg kishatár átke -
lőként üzemel, d e
szükség lenne nem-
zetközi átkelővé fej -
leszteni
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4. A HATÁRON ÁTNYÚLÓ VASÚTI INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS

A határmenti vasúti kapcsolatok fejlesztése kapcsán hangsúlyozni kell, hogy napjainkba n
Magyarországon napirenden szerepelnek a vasutat érint ő leépítések, több szárnyvonal meg-
szüntetését helyezték kilátásba, és egyéb takarékossági intézkedések is szükségesnek bizo-
nyulhatnak. Ugyanakkor az is elmondható, hogy az 1920 el őtti állapothoz képest az ország
elvesztette vasúthálózatának 62%-át . A közúthálózathoz hasonlóan ez is egy 50 éves moder-
nizált, sugaras és köríves hálószerkezet szétbontását jelentette, aminek gy űjtővonalai a hatá-
rokon kívül maradtak. Ma is korszakos jelképnek tekinthetők a határszakaszon fűvel benőtt,
soha nem használt sínpárok, vagy a néhány tízméteres hosszban kivágott pályaszakaszok .

Az ipari termelés átalakulásával számos viszonylat fenntartása gazdaságtalanná vált, amit a
helyi személyforgalomból származó bevétel nem képes kompenzálni . Ugyanakkor alternatív
közlekedési közszolgáltatások megszervezésének hiányában számos terület egyetlen közle-
kedési lehetőségét biztosítja a vasút .

A térképeken és a légi felvételeken ma is jól kivehetők a hajdani vasúti pályák nyomvonalai .
Magától adódnak a felvetések, hogy a határnyitással induljanak közös személyforgalmú jára-
tok, amelyek nagyobb távolságok esetében már kisebb fenntartási költségeket jelentenének.
Természetesen számos ellenérv és akadályozó nehézség is felhozható az ilyen ötletekke l
szemben, amelyek kapcsolatosak lehetnek a nemzetközi vonalak helyközi utazási célú hasz-
nálatával és egyéb problémákkal . Ugyanakkor más uniós országok nem siettek felszámolni a
vasúti infrastruktúrájukat, különösen nem a csatlakozást követő időszakban, amikor még kia-
lakulatlanok a nemzetközi együttműködések.

Jelenleg a határon átnyúló vasútfejlesztési projektek megvalósításának esélye meglehet ősen
alacsony. Ennek oka, hogy a trianoni békeszerződés által határokkal keresztülvágott és forga-
lomból kiesett vasútvonalak funkcionalitása napjainkban országhatáron belül is megkérd ője-
lezett . A ma vasúti szárnyvonalként üzemelő , határ felé futó vasútvonalak jelent ős része rö-
videbb vagy hosszabb távon megszűntetése napirenden van, ezért nem valószínű, hogy azok
határon túli vasútszakaszokkal való összeköttetésére finanszírozást sikerül biztosítani .

A határon átnyúló vasúti infrastruktúrafejlesztési lehetőségeket és elképzeléseket övező bi-
zonytalanságnak megfelelően mindeddig nem készült a fejlesztési lehetőségeket komplex
módon számba vevő , a fejlesztend ő vasúti kapcsolatokat tételesen felsoroló stratégiai doku-
mentum. A határon átnyúló vasúti kapcsolatok fejlesztése nem került be az Új Magyar-
ország Fejlesztési Terv közlekedésfejlesztési prioritásai közé sem, ami nagymértékben
csökkenti a projektek fmanszírozhatóságának esélyeit is . A határon átnyúló vasúti infrast-
ruktúrafejlesztések terén els ősorban a már meglévő vasúti kapcsolatok min őségi fejlesztésére
lenne szükség, ami lehetővé tenné a korszer ű vasúti közlekedés fejlesztésének kialakításá t
mindegyik vonalon (nem csak a fő vasútvonalakon). Ezek a minőségi fejlesztések szolgál -
hatnák a vasúti közlekedés vonzerejének emelkedését is . Uniós szempontból a vasúti kapcso-
latok újjáélesztése és fejlesztése mellett felsorakoztatható érv, hogy egymástól mesterségese n
elválasztott, valamikor természetes „együttfejl ődésen” átment térségeket kötne össze, a lehe-
tő leginkább környezetkímél ő módon .

Az előterjesztés az alábbiakban számba veszi azokat a valamikor m űködő, de megszüntetett
vasútvonalakat, amelyek esetében csupán néhány kilométernyi vasúti pálya felújítására é s
azok egymással való összekötésére lenne szükség a határ mindkét oldalán, és amelyek
működése iránt előreláthatólag jelenleg is igény mutatkozna. Az előterjesztés azokat a vi-
szonylatok emeli ki, amelyek azáltal, hogy túlnyomórészt magyarok által lakott térségeket
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kötnek össze, jelentős szerepet tölthetnének be a magyar-magyar kapcsolatok feltételeine k
javítása terén .

4.1 Magyar-román határszakasz

• Zajta – Szatmárnémeti vasúti szakasz . A szakasz újjáépülése esetén, közvetlen vasút i
kapcsolat jönne létre Szatmárnémeti, Fehérgyarmat és Mátészalka között . Jelenleg csak
jelentős kerülővel és többszöri átszállással, Nagykároly és Agerdőmajor érintésével van
lehetőség vasúton eljutni a történelmi Szatmár egyik településérő l a másikra. A vasútvo-
nal kiépítését az is indokolná, hogy jelentős intézményi és gazdasági kapcsolatok kialaku-
lásának lehetünk szemtanúi a határon átnyúló, szatmári térségben .

• Nagykereki – Biharpüspöki (Nagyvárad) vasúti szakasz. Az 1960-as évekig közvetle n
vasútvonal kötötte össze Debrecent Nagyváraddal . Indokolt lehetne a két dinamikusa n
fejlődő, az egymással való együttműködés terén komoly eredményeket felmutatni képes
nagyváros közötti közvetlen vasúti összeköttetés helyreállítása . A két város törekszik a
fejlesztési elképzeléseik (pl . repülőtér) összehangolására, közös rendezvényeket szervez -
nek, gazdasági kapcsolataik dinamikusan fejl ődnek. Jelenleg Debrecenbő l Nagyváradra
csak jelentős kerülő árán és átszállással lehet vasúton eljutni, Püspökladány é s
Biharkeresztes érintésével .

• Körösnagyharsány - Körösszeg vasúti szakasz . A vasútvonal korábban összeköttetés t
biztosított Nagyvárad és az észak-békési települések (Szeghalom, Gyoma) között .

• Battonya – Pécska vasúti szakasz . A vasúti szakasz korábban közvetlen összeköttetés t
biztosított a dél-békési települések (Orosháza, Mez őhegyes, Battonya) és Arad között . A
vasútvonal esetleges újjáépítését bonyolítja, hogy jelenleg az Orosháza – Battonya közöt-
ti vasúti szárnyvonal megszűntetésre van ítélve, jövője bizonytalan.

• Apátfalva – Nagyszentmiklós vasúti szakasz . A vasútvonal közvetlen vasúti összeköt-
tetést tett lehetővé Újszeged (Szeged) és Temesvár között . A vasútvonal újjáépítése érde-
kében, komoly lobbytevékenység indult a 90-es évek második felében, amely ügyet els ő -
sorban a Duna-Tisza-Körös-Maros Eurorégió vezetését adó, a fejlesztés által érintett me-
gyék vezet ő i karoltak fel . A vasútvonal újraindításának tervezésére, Phare CBC támoga-
tásban is részesültek a kezdeményez ők, azonban az újjáépítés kritikus pontja, hogy a II .
világháború során lerombolták az összeköttetést biztosító, Maros folyó felett átível ő
Szent Gellért hidat, amelynek újjáépítése jelentős költségtényező .

• Szőreg (Szeged) - Valkány vasúti szakasz . A vasútvonal közvetlen vasúti kapcsolatot
biztosított Szeged, Nagykikinda és Temesvár között, azonban a szegedi, Tiszán átível ő
vasúti híd a II. világháború során megsemmisült . A vasútvonal újjáépítésére készültek
tervek, indokolt lenne a dél-alföldi régió vasúti összeköttetése Délkelet-Európa egyik
legdinamikusabban fejlődő és legjelentősebb fejlődési potenciállal rendelkező városával ,
Temesvárral . Az a tény, hogy a vasútvonal három országot is érintene, túlságosan bonyo-
lulttá teszi a tervezést .
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4.2 Magyar-szerb határszakasz:

• Bácsalmás — Szabadka vasúti szakasz. A vasútvonal korábban közvetlen vasúti össze -
köttetést biztosított Baja, Szabadka és Szeged között, amelynek helyreállítása annál is in-
kább fontos lenne, mert jelenleg nem létezik közvetlen vasúti összeköttetés a dél-alföld i
régió déli részén Baja és Szeged között . A vasútvonal része volt az Ungvár — Szatmárné-
meti - Nagyvárad — Békéscsaba — Szeged — Szabadka — Baja — Zágráb — Fiume vasút i
körgyűrűnek. A vasútvonal közös használatú vasútvonalként való használata lenne taná-
csos .

4.3 Magyar — szlovén határszakasz:

• Rédics — Alsólendva vasúti szakasz . A vasútvonal magyarországi szakaszának tervdo-
kumentációja az INTERREG IIIA program támogatásával elkészült, a szlovén oldali ter-
vek még váratnak magukra. A vasútvonal közvetlen összeköttetést teremtene Zalaeger-
szeg, Lendva és a horvátországi Csáktornya között, biztosítva a Szlovéniában élő ma-
gyarság jelentős részének anyaországgal való vasúti kapcsolatát.

4.4 Magyar-szlovák határszakasz:

• Drégelypalánk — Ipolyság vasúti szakasz . A vasúti vonal helyreállítása szerepel a két
ország középtávú vasútfejlesztési tervei között . Fontossága abból adódik, hogy megépü-
lése jótékonyan hatna az egyébként nehéz gazdasági helyzetben lév ő közép-szlovákiai é s
nyugat-nógrádi térségekre . A vasútvonal használatát 1963-ban szüntették meg, amiko r
felszedték a vasúti sínek egy részét .

• Bussa — Nógrádszakál vasúti szakasz . A vasúti összeköttetés napjainkban is létezik . A
vasútvonalat a Szlovák Államvasutak áruszállításra használják PEAGE rendszerbe n
Nagykürtös Losonc viszonylatban, amiért bérleti díjat fizetnek a magyar államnak . A
vasútvonalat a MÁV egyáltalán nem használja, s őt a Balassagyarmat Ipolytarnóc szakasz ,
amelyet a szlovák vasút is használ a teherszállítás lebonyolítására, megszüntetésre va n
ítélve .

• Ipolytarnóc — Kalonda vasúti szakasz . A vasútvonal biztosítja a Losonccal való vasút i
kapcsolatot, azonban azt szintén csak a szlovák vasút használja teherszállításra. A sze-
mélyszállítás előtti megnyitása lehetővé tenné a nyugat-nógrádi térség jobb összekötteté-
sét az észak-nógrádi térséggel .

• Az Ipolyság — Drégelypalánk — Balassagyarmat — Szécsény — Ipolytarnóc — Kalond a
— Losonc vasúti szakasz, az ún. „Ipoly-völgyi vasút” egy 80 km-es vasútvonal (ebb ő l 12
km halad szlovák oldalon), amelynek egységes és komplex kezelése indokolt . Jelenleg
hiányzik egy 6,3 km-es szakasz Drégelypalánk és Ipolyság között, azonban amennyibe n
ez elkészül, akkor funkcionálissá válhat az egész vasútvonal . Jelenleg a vasútvonal álla-
pota nagyon rossz, felújításra szorul . Ennek a vasútvonalnak szárnyvonala a
Nógrádszakál — Nagykürtös vonal, amin jelenleg csak teherforgalom bonyolódik.

• Tornanádaska — Torna vasúti szakasz . A vasútvonal korábban összeköttetést teremtet t
Miskolc és Szepsi között. Jelenleg egyáltalán nem működik, de helyi kezdeményezés in -
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dult annak visszaállítása érdekében. A kb. 2 km-es szakasz helyreállítása hozzájárulhatna
a Bódva-völgyi társadalmi, gazdasági kapcsolatok er ősítéséhez.

4.5 Magyar - ukrán határszakasz:

• Eperjeske – Bátyu vasúti szakasz . Jelenleg is üzemel, azonban csak széles nyomtávú
teherforgalmat bonyolít .
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5 . A HATÁRON ÁTNYÚLÓ TÖMEGKÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉS E

5.1 Bevezetés

A KMKF által elfogadott nemzetpolitikai el őterjesztés egyik prioritása a határon átnyúl ó
tömegközlekedés feltételeinek folyamatos fejlesztése . A fejlesztések el ősegíthetik a határon
átnyúló magyar-magyar kapcsolattartást, megkönnyítve a családi, baráti, szakmai, kulturá-
lis típusú kapcsolatok intenzívebbé válását, valamint a jövedelemszerz ő célú utazásokat é s
az államközi gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok fejlesztését is .

A rendszerváltozást követő majd két évtized során a magyar-magyar kapcsolattartás jelleg e
és minősége jelentős változáson esett át . 1990 előtt a határon túli magyarság anyaországgal
való kapcsolattartása, politikai és részben gazdasági okokból kifolyólag kevésbé volt inten-
zív, némely esetben pedig (Románia és Kárpátalja) rendkívül nehéz volt . A magyarország i
rendszerváltozást, valamint a szomszédos országokban végbement politikai változásokat
követően, többnyire szabaddá és akadálymentessé vált a Magyarországra való beutazás ,
amely lehetőséggel nagyszámú határon túli magyar élt . A beutazások indítéka többféle volt,
jelentős helyet foglalt el a rokoni, baráti jellegű kapcsolattartás, a kulturális, turisztikai jel -
legű érdeklődés, valamint nem utolsósorban a jövedelemszerzés, munkavállalás célzat ú
utazás . A határon túli magyarok Magyarország iránti érdeklődése, kötődése, ennek követ-
keztében az oda való utazások száma és gyakorisága folyamatos, emelked ő tendenciát mu-
tatott . Annak ellenére, hogy pontos felmérések nem állnak rendelkezésünkre, feltételezhető ,
hogy napjainkra az emelkedő tendencia valamelyest lelassult . A lassulásnak különböző ,
elsősorban gazdasági és politikai okai lehetnek, a beutazások száma pedig megállapodot t
egy természetesnek tekinthető , konstans szinten .

A határon átnyúló tömegközlekedési feltételek javítása ahhoz járulhat hozzá, hogy új lehe-
tőségek, könnyebb, ésszerűbb elérhetőségi feltételek biztosításán keresztül, kihasználva a
határon való átlépés feltételeinek pozitív irányú változásait, javítsák a magyar-magyar kap-
csolattartás feltételeit. A határon átnyúló tömegközlekedés feltételeinek javítását célzó stra-
tégiát komplex módon, az igények, valamint az infrastrukturális és jogi lehetőségek maxi-
mális figyelembevételével szükséges kidolgozni .

5.2 A jelenlegi helyzet áttekintése

A határon túli magyarság Magyarországra való utazása els ősorban közúton és vasúton bo-
nyolódik le . Mivel erre vonatkozó kutatások nem állnak rendelkezésre, nem ismeretes ,
hogy milyen arányban veszik igénybe az egyik, vagy másik közlekedési formát, minthog y
az sem ismert, hogy a közúti közlekedésen belül, milyen arányt képvisel a személygépko-
csival, illetve az autóbusszal történő utazás. Az autóbusszal történő utazáson belül nagyon
elterjedt forma a magántulajdonban lévő busztársaságok, utazási irodák ajánlatainak igény-
bevétele, míg a hagyományos értelemben vett tömegközlekedés (Volán társaságok, szom-
szédos országok köztulajdonban lévő közlekedési társaságai) szerepe viszonylag alacsony .
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A vasúti közlekedés, mint utazási forma igénybevétele népszer űnek tekinthető, azonban
ezzel kapcsolatosan jelent ős probléma, hogy a nemzetközi utazás esetén a menetjegyek ára i
jelentősen magasabbak, mint ugyanolyan távolságon, belföldi viszonylatban . Az ún . „Ked-
vezménytörvény” jelentős utazási kedvezményt biztosít a magyar és magyar hozzátartozó i
igazolványok használóinak, azonban ezek a kedvezmények csupán belföldi viszonylatba n
vehetőek igénybe. A határon való átkelést biztosító menetjegy, ebben az esetben is arányta-
lanul nagy megterhelést jelent a vasúton utazni szándékozóknak, ami arra késztetheti eze-
ket a személyeket, hogy inkább egyéb közlekedési formákat vegyenek igénybe. A vasúti
közlekedéssel kapcsolatos további probléma, hogy a menetrend még regionális, határment i
viszonylatban sem veszi figyelembe a helyi igényeket, nem alkalmazkodik az esetleges
ingázás ésszerűségéhez és emellett a járatok száma is lényegesen alacsonyabb, mint a bel -
földi viszonylatokban .

A légi közlekedés nem játszik komolyabb szerepet a határon túli magyarság Magyaror-
szággal való kapcsolattartásában . Egyedül a Budapest-Marosvásárhely, illetve Budapest -
Kolozsvár viszonylatban működtetett Malév és „fapados” járatok jelentenek kivételt e te-
kintetben. A fenti viszonylatokon kívül, Budapest-Temesvár között üzemel még légi járat a
Malév működtetésében. Határon túli magyar szempontból jelentős, egyéb útvonalak nem
léteznek, részben a nem túlságosan nagy távolság, részben az infrastrukturális adottságo k
hiánya miatt .

5.3 Az igények áttekintése

Az igények oldaláról való megközelítést bonyolulttá teszi, hogy nem vagy csak nagyo n
esetlegesen állnak rendelkezésünkre olyan felmérések, amelyek a határmenti térségekben
élők utazási, határon átnyúló kapcsolattartási szokásait vizsgálják. Mindeddig nem készült
olyan átfogó, a határon túli magyarság, Magyarországra való beutazásának közlekedés i
vonatkozásait és szokásait vizsgáló felmérés, amely alapján egyértelműen kiderülne, hogy
milyen közlekedési eszközöket (személygépkocsi, menetrendszerinti autóbusz, szervezett
utazó csoportok, vasút, stb .) és milyen gyakorisággal vesznek igénybe, illetve ezek a jel-
lemzők időben hogyan változnak. Annak ellenére, hogy a kedvezménytörvény a magya r
igazolványon keresztül lehetővé tette az azt birtokló személyek kedvezményes tömegköz-
lekedés-használatát Magyarországon, a közlekedési társaságok nem rendelkeznek ponto s
adatokkal azok igénybevételére vonatkozóan . A MÁV Zrt . Személyszállítási Üzletága csu-
pán becsült adatokkal rendelkezik, amely szerint a vasúti kedvezményeket kb . 200 ezer
utazásra veszik igénybe az igazolvánnyal rendelkezők. Az adat becslés jellegén túl azt is
figyelembe kell vennünk, hogy abból nem derül ki, hogy hány személy veszi igénybe a
kedvezményt, mivel elvileg egy igazolvány tulajdonos évi szinten 4 utazásra jogosult . A
különböző Volán társaságok még becsült adatokkal sem rendelkeznek az utazási kedvez-
ményt igénybe vevők számára vonatkozóan .

Az utolsó, többek között a kárpát-medencei magyar közösségek utazási szokásait átfogóa n
és módszeresen kutató felmérés, 2000-2001-ben készült el . Ez a felmérés elsősorban az
utazási motivációkra és azok gyakoriságára vonatkozóan közölt lényeges megállapításokat .
A tanulmányt a Határon Túli Magyarok Hivatalának megbízásából a Balázs Ferenc Intéze t
készítette. A tanulmány megállapításai azonban figyelembe véve az eltelt id őt, valamint a
megváltozott politikai és egyéb körülményeket - azóta az országok zöme az Európai Uni ó
tagja lett - ma már nem relevánsak. Ezért a napjaink igényeihez igazodó tömegközlekedés -
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fejlesztési stratégia kidolgozásakor, els ősorban saját empirikus tapasztalatokra, valamint
egy a Budapesti Fókusz Intézet által, az Országgy ű lés Külügyi Hivatala megbízásából ,
2008. év elején készített felmérésre hagyatkozhatunk . Az elemzés a „Magyar-magyar kap-
csolatok: Határon túli magyarok Magyarországon” címet viseli, és els ősorban a felvidéki
magyarság Magyarországhoz való viszonyát és kevésbé a Kárpát-medencei magyarság
egészének, anyaországhoz fűződő viszonyulását vizsgálja. Az ukrajnai, romániai, szerbiai,
horvátországi és szlovéniai magyarság utazási szokásaira vonatkozó legfrissebb adato k
2001-bő l valók, friss adatok csupán a szlovákiai magyarságra vonatkozóan állnak rendel-
kezésünkre . A felmérés is ezeket az adatokat használja, azonban az ezekb ől napjainkra vo-
natkozó következtetések levonása nem tekinthető teljes mértékben megalapozottnak .

Az elemzés többek között megállapítja, hogy amennyiben a családi, baráti, kulturális kap-
csolatokon túl, csupán a gazdasági szempontokat vesszük figyelembe, napjainkra Magyar-
ország kevésbé vonzóvá vált, mint a rendszerváltozást követ ő időszakban volt. Ezért egyre
kevésbé célország a jobb kereseti lehetőségek reményében útrakelő határon túli magyarok-
nak. A munkavállalási célzatú Magyarországra való beutazás, a baráti, rokoni, kulturáli s
kapcsolatok ápolásán túl, jelentős utazási motivációt kiváltó tényező volt a rendszerválto-
zásokat követő időszakban. A már EU-tag szomszéd országok lakosai számára, a munka -
vállalás lehetősége megnyílt az egyéb tagországokban is, míg a schengeni rendszeren kívü l
rekedt magyarok számára megnehezedett az anyaországba való beutazás is . Mindezek a
hatások együttesen - célzott felmérések hiányában csupán vélhetőleg - ahhoz vezettek,
hogy folyamatosan csökkent és csökken a Magyarországra munkavállalási célzattal érkez ő
határon túli magyarok száma . Mindezek ellenére a csak munkavállalási célból Magyaror-
szágon tartózkodó, napi, heti vagy havi rendszerességgel ingázó határon túli magyaro k
száma elérheti a százezer főt. Ez a létszám, kiegészülve a mintegy 15-16 ezer Magyaror-
szágon alap, közép és felsőfokú oktatásban résztvevő határon túli magyar diákkal, hallga-
tóval, képezheti elsősorban a határon átnyúló tömegközlekedés-fejlesztés indokát . Nota
bene: Ez a tendencia abban az esetben lehet előnyös a határon túli magyar közössége k
szempontjából, amennyiben ennek oka az otthoni életviszonyok javulása . Így a magyar
nemzetiségű munkaerő otthon marad, és nem keres távolabbi munkavállalási célországot .

A vizsgálat másik fontos megállapítása, hogy a határon túli magyar közösségek asszimilá-
ciójának lassítása, illetve lefékezése érdekében Magyarországnak a közeljöv őben fokozott
figyelmet lenne indokolt fordítania az érintettek kulturális-, illetve identitás-célzatú közvet-
len anyaországi kapcsolattartásának elősegítésére. A meglévő gyakorlatot (például testvér-
városi kapcsolatok, egyéb regionális együttműködési formák) kiszélesítve az utazásokat
elősegítő infrastrukturális beruházások (újabb határátkelők, határokon átnyúló regionáli s
közlekedési fejlesztések stb .), valamint a magyarországi kulturális rendezvényekre, feszti-
válokra stb . szóló kedvezmények kiszélesítése révén szervezett programok keretei közöt t
szükséges lehetővé tenni a határon túli magyarok jelenleg alacsony szintűnek bizo-
nyult művelődési és kulturálódási célzatú magyarországi beutazásainak elősegítését. A
megváltozott adottságok, EU-s tagság, Schengeni-rendszerhez való tartozás lehet őségeinek
kihasználása a határok mindkét oldalán élő magyar közösségek érdekében azon múlik ,
hogy miképpen tudnak élni a kínálkozó lehetőségekkel, milyen mértékben képesek össze-
fogni és kihasználni az el őnyöket és elkerülni a negatív jelenségeket .
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5.4 Infrastrukturális feltételek

A tömegközlekedés fejlesztésének lehetőségeit nagymértékben meghatározzák a közleke-
dési infrastruktúra adottságai . A határmenti kapcsolatok fejlesztésében a viszonylag rövid
távolságon belüli, lokális, kistérségi legfeljebb regionális igényeket kiszolgáló tömegközle-
kedés fejlesztési projekteknek lehet szerepe. Ezek csak abban az esetben lehetnek hatéko-
nyak, amennyiben kiépülnek azok a határon való átkelést biztosító útvonalak, amelyek le-
hetővé teszik a legrövidebb úton való, jelent ősebb kerülők nélküli megközelíthetőséget . Az
ilyen típusú közúti infrastrukturális kapcsolatok kiépítése, helyrehozatala terén egyelőre
komoly hiányosságok tapasztalhatóak, illetve ezek felszámolása most indult el . Egyértel-
műen kijelenthető , hogy a közlekedési infrastruktúra hiányosságai, sz űk keresztmetszete t
jelentenek a határon átnyúló tömegközlekedés fejleszthetősége szempontjából . Az is egyér-
telműnek tűnik, hogy ebbő l a szemszögből jobb helyzetben vannak a közúti infrastruktúr a
fejlesztésére vonatkozó projektek, mint a vasútfejlesztési projektek, mert ezek megvalósítá-
sára reális esély mutatkozik . Ennek oka, hogy általában kisebb a költségvonzatuk, másrész t
gyakran helyiönkormányzati szintű - összefogáson keresztül, akár helyi forrásokból i s
megvalósíthatóak, kivéve az olyan projektek, ahol hídépítésre is szükség van . Más a hely-
zet a valamikori, a mai határvonalakat átszel ő vasútvonalak esetében . Számos helyi, térség i
és regionális szerepet játszó vasútvonal létezett 1920 el őtt, amelyek jelenleg csak a határ
két oldalán üzemelnek, összeköttetésük megszűnt. Az ilyen vasútvonalak újbóli összeköté-
sének, még a nem oly nagy távolságok ellenére is, komoly pénzügyi és engedélyeztetés i
vonzata van, amely csupán helyi összefogáson keresztül nem teremthet ő meg. A Magyaror-
szágon tapasztalható vasúti-szárnyvonal megszüntetési tervek sem kedveznek a többnyir e
ezen megszüntetésre szánt vasútvonalak, határon átnyúló összeköttetéseinek újjáépítéséhez .

5.5 Jogszabályi feltételek

A határon átnyúló, tömegközlekedés-fejlesztési stratégiák és konkrét projektek kidolgozá-
sához figyelembe kell venni a határon átnyúló szolgáltatásokra vonatkozó európai unió s
jogszabályi rendelkezéseket is .

Menetrendszerinti buszjáratok elindítása a határmenti területeke n

A közösségi jog lehetővé teszi, hogy egy uniós tagállamban működő vállalkozás olyan
menetrend szerinti buszjáratokat üzemeltessen, amely útvonalának egy része egy mási k
tagállam területére esik. Magyarországi közszolgáltatást vagy egyéb szolgáltatást ellát ó
vállalkozás indíthat olyan menetrend szerinti buszjáratot, amelynek útvonala a magya r
határtól akár 50-100 kilóméteres (nincs meghatározva határérték) távolságba is kiterjed . A
szolgáltatást a magyarországihoz megegyező feltélekkel nyújthatja, ami azt jelenti, hogy pl .
a Volánbusz olyan kedvezményes tarikákat is meghatározhat az általa lefedett
menetrendszerinti járatok szomszédos országok területét érintő részeire, mint amilyeneket
Magyarországon alkalmaz . A határmenti területeket is érintő menetrend szerinti új
buszjáratok elindítása hozzájárulhat a magyar-magyar kapcsolattartás eszközrendszerének a
megerősítéséhez, az infrastruktúrális kapcsolatok javításán keresztül, illetve a piac i
feltételektől eltérő kedvezményes jegyárak alkalmazásával (ez utóbbi tekintetében az
1370/2007/EK rendelet alapján maximált jegyárak megállapítására többek között az iskola i
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tanulók, a hallgatók, a gyakornokok és a csökkent mozgásképesség ű személyek esetén van
lehetőség). Az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás közös szabályait a Tanác s
684/92/EGK rendelete szabályozza . A rendelet az Európai Unió valamely tagállamába n
letelepedett olyan fuvarozó vállalkozásokra vonatkozik, amely kilencnél több személy fu-
varozására tervezett autóbusszal nemzetközi személyszállítását végez .

A rendelet 3a. cikke alapján az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás végzésé-
hez a fuvarozónak rendelkeznie kell a letelepedés szerinti tagállam illetékes hatóságai álta l
kiállított közösségi engedéllyel . Az engedélyeket a személyszállítási vállalkozás nevére
állítják ki ; az engedélyek nem átruházhatóak harmadik félre, ugyanakkor az engedélyt
megszerző fuvarozó a járatot alvállalkozó bevonásával is üzemeltetheti . Az engedélyké-
relmeket azon tagállam illetékes hatóságához (továbbiakban : engedélyező hatóság) kel l
benyújtani, amelynek a területén az indulás helye található . Az engedélyek kiadásához
szükséges minden olyan tagállam hatóságainak az egyetértése, amelynek területén az uta-
sok fel- és leszállása történik . A rendelet felsorolja azokat az eseteket, amikor az engedély t
nem lehet kiállítani . Az engedélyező hatóság, illetve az útvonal által érintett tagállamok
hatóságai csak a rendeletben felsorolt feltételek nem teljesülése esetén utasíthatják el a ké-
relmeket .

2000. január 1-jétő l abban az esetben, ha egy működő nemzetközi autóbuszjárat komolyan
veszélyezteti a közvetlenül érintett szakaszokon a vele összevethető vasúti szolgáltatá s
életképességét, a tagállam a Bizottság egyetértésével, a fuvarozó értesítése után hat hónap-
pal felfüggesztheti, vagy visszavonhatja a nemzetközi autóbuszj árat m űködtetésére jogosító
engedélyt. Az a tény, hogy valamely fuvarozó más közúti vagy vasúti fuvarozónál alacso-
nyabb árat ajánl, illetve az a tény, hogy a kérdéses útvonalat már más közúti vagy vasút i
fuvarozók kiszolgálják, önmagában még nem igazolja a kérelem elutasítását .

A rendelet alapján tehát egy Magyarországon bejegyzett vállalkozásnak, amely Ausztri-
át/Románitá/Szlovákiát/Szlovéniát is érintő útvonalon kíván menetrendszerinti buszjárato t
indítani magyarországi induló állomással, a magyar hatóságoktól kell beszereznie a szük-
séges közösségi engedélyt . A magyar hatóságoknak az engedélyezési eljárás keretében meg
kell kérniük az útvonal által érintett ország hatóságainak egyetértését . Az érintett hatósá-
goknak két hónap alatt kell döntést hozniuk a hozzájárulásról, és csak abban az esetbe n
utasíthatják el a hozzájárulást, ha az ok szerepel a rendelet 7 . cikk (4) bekezdésében .

5.6 Tömegközlekedés-fejlesztési lehetőségek

Minden tömegközlekedés-fejlesztési terv, stratégia, program vagy projekt kidolgozá-
sát, meg kell, hogy előzze egy a helyi (lokális, kistérségi, regionális) igényeket, szükség-
leteket felmérő kutatásnak. A kutatásnak arra kell választ adnia, hogy az adott határment i
térség potenciális utazóközönsége milyen viszonylatban, milyen gyakorisággal, milye n
számban és milyen motivációból kifolyólag igényelné a tömegközlekedési adottságok ki -
alakítását, illetve fejlesztését . A megfogalmazott javaslatokat hatékonysági szempontbó l
össze kell vetni az infrastruktúra, valamint a jogszabályok által kínált lehet őségekkel .

Mind a közúti, mind a vasúti tömegközlekedés esetében megfontolandó lenne, a határtele-
pülésekig, vagy határhoz közel elhelyezked ő , jelentősebb településig, belföldi viszonylat-
ban üzemelő , távolsági busz és vonatjáratok „nemzetköziesítése” . Ez annyit jelentene, hogy
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a járatok, vagy a járatok egy részének végállomása nem Magyarország területén lenne, ha -
nem a határon túl található, els ő jelentősebb közlekedési csomópont . Természetesen, az
ideális helyzet az lenne, ha nem csak a magyarországi belföldi járatok „nemzetköziesítése ”
valósulna meg, hanem a szomszédos országok, eddigi belföldi járatai, hasonló elvek men-
tén alakulnának át nemzetközivé .

5.6.1 Autóbusz közlekedés

Jelenleg a különböző Volán társaságok, együttműködve határon túli székhelyű közlekedés i
társaságokkal, több határon túli magyar szempontból jelentős viszonylatban üzemeltetnek
járatokat .

Szlováki a

Működő viszonylatok Budapest-Győr-Pozsony, Komárom-Révkomárom, Esztergom-
Párkány, Ozd-Bánréve-Rimaszombat, Tiszaújváros-Miskolc-Kassa . A szabad határátlépés ,
valamint az infrastrukturális adottságok elvileg lehetővé tennék, hogy igények esetén,
egyéb helyi jelentőségű viszonylatokban is üzemeljenek járatok, mint például Szob-Zselíz ,
Rétság-Ipolyság, Balassagyarmat-Nagykürtös, Salgótarján-Fülek-Losonc, vagy Sátoralja-
újhely-Királyhelmec . Természetesen mindenek előtt az igényeket kellene felmérni, az t
megelőzően, hogy ilyen viszonylatokon közleked ő buszjáratokra javaslatot lehetne tenni .

A belföldi járatok nemzetköziesítése kívánatos lenne a most még Rajka, illetve Oroszvár ,
Vámosszabadi, illetve Nagymegyer, Komárom, illetve Révkomárom, Esztergom, illetv e
Párkány, Balassagyarmat, illetve Nagykürtös, Salgótarján, illetve Fülek, Bánréve, illetv e
Tornalja, Aggtelek, illetve Pelsőc, Tornanádaska (Hídvégráró), illetve Szepsi, Sátoraljaúj-
hely, illetve Tótújhely végállomásig közlekedő Volán, illetve szlovák távolsági járatokat
üzemeltető autóbusz társaság járatainak esetében .

Javasolt menetrendszerinti buszjáratok :
Rajka-Oroszvár
Mosonmagyaróvár-Rajka-Dunacsún-Vajka-Nagybodak
Győr-Bős-Dunaszerdahely
Győr-Medve-Kolozsnéma-Révkomárom-Komárom
Ipolyság-Kemence-Letkés-Szalka-Párkány-Esztergo m
Budapest-Párkány-Léva
Vác-Szob-Letkés-Párkány-Esztergo m
Salgótarján-Fülek-Feled-Rimaszombat
Sátoraljaújhely-Királyhelmec-Nagykapos
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Ukrajna

Kárpátaljai viszonylatba jelenleg semmilyen tömegközlekedési jellegű buszjárat nem üze-
mel . A helyi igények, valamint jogszabályi lehetőségek felmérése indokolt, azonban a ma-
gyar-ukrán határ átlépésének bonyolult adminisztratív feltételei, valamint a határállomás-
okon tapasztalható zsúfoltság és áldatlan állapotok, általában nem kedveznek a tömegköz-
lekedés fejlesztésének.

A belföldi járatok nemzetköziesítése kívánatos lenne a most még Záhony, illetve Csap ,
Beregsurány illetve Beregszász végállomásig közleked ő Volán, illetve ukrán távolsági jára-
tokat üzemeltető autóbusz társaság járatainak esetében .

Javasolt menetrendszerinti buszjáratok :
• Debrecen-Nyíregyháza-Beregsurány-Beregszász-Munkác s
• Debrecen-Nyíregyháza-Záhony-Csap-Ungvá r
• Debrecen-Nyíregyháza-Fehérgyarmat-Tiszabecs-Nagysz ő lős-Huszt

Románia

Románia esetében számos járat üzemel, amelyek els ősorban Budapest és néhány vidéki
nagyváros (Debrecen, Nyíregyháza, Pécs, Szeged) és erdélyi települések (Nagyvárad ,
Szatmárnémeti, Nagybánya, Zilah, Kolozsvár, Beszterce, Temesvár, Bákó és székelyföld i
települések, stb .) között teremt kapcsolatot . Ezek jellemzője, hogy többnyire nagy távolsá-
gú viszonylatok, míg a határ két oldalán lév ő települések között (pl . : Nagyszalonta-Sarkad ,
Ermihályfalva-Nyírábrány vagy Nagykároly-Mátészalka) nincs közvetlen, menetrend sze-
rinti autóbuszos kapcsolat .

A belföldi járatok nemzetköziesítése kívánatos lenne a most még Csengersima, illetv e
Szatmárnémeti, Vállaj, illetve Csanálos (Nagykároly), Nyírábrány, illetve Ermihályfalva ,
Létavértes, illetve Székelyhíd, Biharkeresztes (Ártánd), illetve Bors, Sarkad, illetve Nagy-
szalonta, Magyarcsanád, illetve Nagylak végállomásig közleked ő Volán, illetve román tá-
volsági járatokat üzemeltető autóbusz társaság járatainak esetében .

Szerbia

Vajdasági viszonylatokba több buszjárat is üzemel, amelyek Budapestet, Szegedet, Békés-
csabát kötik össze Szabadkával, Nagybecskerekkel, Zentával, Becsével, illetve Újvidékkel .
A közlekedésre vonatkozó igények felmérése ebben az esetben is indokolt .

A belföldi járatok nemzetköziesítése kívánatos lenne a most még Tiszasziget, illetve Gyála ,
Röszke, illetve Horgos, Tompa, illetve Szabadka, Bácsalmás, illetve Bajmok, Hercegszán-
tó, illetve Béreg végállomásig közleked ő Volán, illetve szerb távolsági járatokat üzemeltető
autóbusz társaság járatainak esetében .

Horvátország

Horvátországi viszonylatban jelenleg nem léteznek az ottani magyarok által lakott települé-
sekre irányuló menetrendszerű autóbuszjáratok. Pélmonostor, vagy akár Eszék Barany a
megyei településekkel való összekötése autóbuszjáratok által kifejezetten indokolt lehetne ,
azonban a helyi igények vizsgálata itt is hiányzik .
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A belföldi járatok nemzetköziesítése kívánatos lenne a most még Mohács, illetve
Pélmonostor végállomásig közlekedő Volán, illetve horvát távolsági járatokat üzemeltető
autóbusz társaság járatainak esetében .

Szlovénia

Szlovéniai (Muravidéki) viszonylatba jelenleg nem üzemel határon átnyúló autóbuszjárat .
Alsólendva és magyarok által is lakott vidéke, valamint a szomszédos Zala megyei telepü-
lések közötti buszjáratok üzembe helyezése elvben indokolt lehet . Ennek előfeltétele, a
helyi igények szakszerű felmérésének elkészítése .

A belföldi járatok nemzetköziesítése kívánatos lenne a most még Lenti (Rédics), illetv e
Alsólendva végállomásig közlekedő Volán, illetve szlovén távolsági járatokat üzemeltető
autóbusz társaság járatainak esetében .

Ausztria

Burgenlandi viszonylatban üzemeltetett autóbuszjáratok Szombathely-Felsőőr, Kőszeg –
Felsőpulya, Szombathely-Bécsújhely, Sopron-Kismarton . További viszonylatokban a jára-
tok beindítását, az igények felmérése kell, hogy megelőzze .

5.6.2 Vasúti közlekedés

Vasúti szempontból jelenleg a következő határon átnyúló személyközlekedést lehet ővé
tevő kapcsolatok üzemelnek :

Szlováki a
Rajka-Oroszvár
Komárom-Révkomárom
Szob-Párkány
Somoskőújfalu-Fülek
Bánréve-S aj ólénártfalv a
Hidasnémeti-Hernádcsány
Sátoraljaújhely-Szlovákújhel y

Ukrajna
Záhony-Csap

Románia
Ágerdőmaj or-Nagykároly
Nyírábrány-Ermihályfalva
Biharkeresztes-Biharpüspöki
Kötegyán-Nagyszalonta
Lőkösháza-Kürtös

Szerbia
Röszke-Horgos
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Kelebia-Szabadka

Horvátország
Magyarbóly-Pélmonosto r
Murakeresztúr-Kotor
Gyékényes-Kapronca

Szlovénia
Zalalövő -Őrihódos

Ausztria
Szentgotthárd-Gyanafalv a
Sopron-Somfalva
Sopron-Sopronkeresztúr
Fertőújlak-Pomog y
Hegyeshalom-Mikóshalm a

A határon átnyúló vasúti tömegközlekedés fejlesztésének területén a lehet őségek, elsősor-
ban a meglévő viszonylatokon belül, az ésszerűbb, jobb, a helyi igényeket alaposabban
figyelembe vevő szempontok érvényesítése terén adódnak . Hasonlóan a közúti tömegköz-
lekedés fejlesztéséhez a projektek meghatározásához célzottan fel kell mérni a vasúti tö-
megközlekedés fejlesztése terén is a helyi igényeket és lehet őségeket . A lehetőségek kime-
rülhetnek a menetrendek ésszerűsítésében, illetve a különböz ő , a mostaninál kedvezőbb
határmenti tarifarendszerek bevezetésében. Továbbá megfontolandó lenne, a jelentősebb
határon túli nagyvárosok (Nagyvárad, Szatmárnémeti, Kolozsvár, Marosvásárhely, Sza-
badka, Dunaszerdahely, Révkomárom, Kassa, Ungvár, Munkács) Budapesttel való vasút i
kapcsolatának, magyarországi IC vonat rendszerhez hasonló fejlesztése, ami gyorsabbá ,
rendszeresebbé és kiszámíthatóbbá tenné az utazást .

A belföldi járatok nemzetköziesítése kívánatos lenne mindegyik jelenleg működő határát-
menet esetében, mind a MÁV Start Zrt ., mind a szomszédos országok vasúttársasága álta l
üzemeltetett járatok esetében . Ennek lényege, hogy a jelenleg határállomásig közleked ő
szerelvények útvonala a jövőben átléphesse az országhatárt, és legalább, a legközelebbi ,
szomszédos országban található állomásig közlekedjen .

A határon átnyúló vasúti tömegközlekedés fejlesztés terén fontos lépés lehetne, ún . „tarifa-
egyezmények” kötése a szomszédos országok vasúti társaságaival . Az egyezmények lénye-
ge a határ vasúton való átlépésének motiválása, elősegítése, ami többek között környezet-
barát közlekedési megoldást támogatna. A jelenlegi helyzet az, hogy az eltérő belföldi és
nemzetközi tarifarendszerek, a menetjegyek megváltásának bonyolultsága, valamint a z
ebbő l adódó, visszaélésszer ű jelenségek, nem motiválják a vasút használatát ilyen viszony -
latokban. A javaslat főbb elemei : a két határállomás között térítésmentes utazás, a határt
átlépő utasok mindkét oldalon válthassák meg a belföldi jegyet a kalauztól, később a jegy-
kiadó szoftverek integrációja, tehát annak megteremtése, hogy a szomszéd országokka l
kölcsönösen egymás összes állomására már a kiindulási állomáson meg lehessen váltani a
belföldi jegyet, illetve ingázók számára bérlet vásárlását is lehetővé tegyék .

A helyi igények felmérése és a fejlesztési projektek megfogalmazását követően konzultálni
lenne szükséges a MÁV Start Zrt., valamint a szomszédos országok vasúttársaságaina k
illetékes képviselőivel .

42



5.6.3 Légi közlekedés

Jelenleg a légi közlekedés nem játszik jelentős szerepet a határon átnyúló magyar-magyar
kapcsolattartásban . Ez nem jelenti azt, hogy nem lehetne olyan fejlesztéseket végrehajtani ,
amelyek jelentősen hozzájárulhatnak a jelenlegi kapcsolattartási feltételek javításához . Ezt
támasztja alá, a Budapest-Marosvásárhely és Budapest-Kolozsvár légi járatok népszer űsé-
ge, amely járatok jelentősen megkönnyítik a Székelyfölddel, illetve Belső-Erdéllyel való
kapcsolattartást. Marosvásárhelyen és Kolozsváron kívül, közvetlen budapesti repül őjárat
közlekedik Temesvárra. Az előbbiekben jelzett helyeken kívül több határon túli magya r
szempontból fontos város rendelkezik nemzetközi repül őtérrel . Pozsony, Kassa, Ungvár ,
Nagybánya, Szatmárnémeti, Nagyvárad, Arad, Nagyszeben, Bákó, Eszék, illetve 2008 év
folyamán megnyitja kapuit a brassói nemzetközi repül őtér is . Érdekességképpen megjegy-
zendő , hogy például az osztrák Austrian Airlines több erdélyi városba (Nagybánya, Nagy -
várad, Kolozsvár, Temesvár, Nagyszeben) is üzemeltet közvetlen bécsi járatot .

A magyar-magyar kapcsolattartást elősegítő légi közlekedés fejlesztése érdekében szükség
van egy az utazási igényeket és szokásokat felmérő kutatás elkészítésére, amelynek ered-
ményeivel lehetőség nyílna felkeresni a magyar nemzeti légitársaságot, vagy egyéb, esetle g
fapadosnak nevezett légitársaságokat is . Természetesen a légi közlekedéssel kapcsolato s
igényfelmérés, a közúti és vasúti igényfelméréstől eltérően, elsősorban a piaci alapú, fize-
tőképes keresletre kell, hogy összpontosuljon, nem pedig egyszerűen az utazási hajlandó-
ságra és szokásokra. Magyarországon a két budapesti repül őtéren kívül, nemzetközi forga-
lom lebonyolítására alkalmas repülőtér működik Debrecenben, Sármelléken és Pécs -
Pogányon, amelyek esetében szintén megfontolandó lenne határon túli magyar szempont-
ból is fontos viszonylatok, járatok beindítása .
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MELLÉKLET - AZ EGYES FEJEZETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TÉRKÉPE K

1. MAGYARORSZÁG HATÁRSZAKASZAINAKÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE

1 . ábra Határszakaszok hossza szomszédonkén t
Éla

Sz1ovak.i

lJkt a jt h ,
136,7 km

Rotmma
7. km
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2. ábra Az Európai Területi Együttm űködési programok által érintett területi egységek
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2 . A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉ S

MAGYAR - SZLOVÁK HATÁRSZAKASZ
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3 . ábra Fejlesztésre kiemelten javasolt határátkelő helyek Vámosmikola és Tésa körzetében
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4. ábra Fejlesztésre kiemelten javasolt határátkelő helyek Drégelypalánk - Ipolyvece körzetében
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5. ábra Fejlesztésre kiemelten javasolt határátkelő helyek Hugyag - Pöstyénpuszta (Szécsény) körzetében
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6. ábra Fejlesztésre kiemelten javasolt határátkelő helyek Kelemér - Gömörszőlős körzetében
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7. ábra Fejlesztésre kiemelten javasolt határátkelő helyek Lácacséke — Dámóc körzetében
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MAGYAR - UKRÁN HATÁRSZAKASZ
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8. ábra Fejlesztésre kiemelten javasolt határátkelő helyek Beregdaróc körzetében
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MAGYAR - ROMÁN HATÁRSZAKASZ
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9. ábra Fejlesztésre kiemelten javasolt határátkelő helyek Garbolc - Zajta körzetében
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10. ábra Fejlesztésre kiemelten javasolt határátkelő helyek Pocsaj - Nagykereki körzetében
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11. ábra Fejlesztésre kiemelten javasolt határátkelő helyek Csanádpalota - Battonya körzetében
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12. ábra Fejlesztésre kiemelten javasolt határátkelő helyek Kübekháza - Kiszombor körzetében
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3. A HATÁRON ÁTNYÚLÓ VASÚTI INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS

MAGYAR – SZLOVÁK HATÁRSZAKASZ

13. ábra Fejlesztésre kiemelten javasolt vasúti határátkelőhely Drégelypalánk - Ipolyság között
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14. ábra Fejlesztésre kiemelten javasolt vasúti határátkelőhely Ipolytarnóc - Kalonda között
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15. ábra Fejlesztésre kiemelten javasolt vasúti határátkelőhely Tornanádaska - Torna között
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MAGYAR –ROMÁN HATÁRSZAKAS Z

16. ábra Fejlesztésre kiemelten javasolt vasúti határátkelőhely Körösnagyharsány - Körösszeg között
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MAGYAR- SZLOVÉN HATÁRSZAKAS Z

17. ábra Fejlesztésre kiemelten javasolt vasúti határátkelőhely Rédics - Alsólendva között
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