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A prezentáció felépítéseA prezentáció felépítéseA prezentáció felépítéseA prezentáció felépítése

1 Témaválasztás indoklása1. Témaválasztás indoklása
2. Célok, módszerek
3. Nemzetközi és hazai határ-kutatások
4 Elméleti keretek4. Elméleti keretek
◦ A határfogalom tisztázása
◦ Határ menti, határon átnyúló kutatások
◦ Határgazdaságtang g

5. Határ menti kiskereskedelem a szlovák-
magyar határtérség nyugati felébenmagyar határtérség nyugati felében



Témaválasztás indoklásaTémaválasztás indoklásaTémaválasztás indoklásaTémaválasztás indoklása
 Nagyszámú kiskereskedő érintett Nagyszámú kiskereskedő érintett
 A határ menti kiskereskedelmi folyamatokat 

számos gazdasági és azon kívüli folyamat számos gazdasági és azon kívüli folyamat 
befolyásolja

 A határ menti térségekben élők pozitív és g p
negatív gazdasági hatások élvezői/elszenvedői

 A határ menti kiskereskedelem közvetett 
hatásai:
◦ Adók (ÁFA, jövedéki adó)

J l ő  f l  ( óf l    é )◦ Jelentős forgalom (autóforgalom,  zaj, szennyezés)
◦ Munkaerő-piaci hatások



Határ menti kiskereskedelem a komáromi Határ menti kiskereskedelem a komáromi 
á é éá é éhatártérségbenhatártérségben



Célok  módszerekCélok  módszerekCélok, módszerekCélok, módszerek
 Az elméleti keretek tisztázása (határ határ Az elméleti keretek tisztázása (határ, határ

menti kutatások, határgazdaságtan, határ 
menti kiskereskedelem))
◦ Hazai és nemzetközi irodalom áttekintése
◦ Források: könyvtárazás, EISZ

 Empirikus vizsgálat
◦ Kérdőíves kutatások célja:

Ü◦ Üzletek látogatottsága, eladási forgalma, határon 
túlról érkezők vásárlási volumene
◦ vásárlási ◦ vásárlási 

motivációk, gyakoriságok, költések, vásárolt 
termékcsoportok, fizetési módok, stb. feltárása



HatárkutatásokHatárkutatásokHatárkutatásokHatárkutatások



Nemzetközi kutatóközpontokNemzetközi kutatóközpontokNemzetközi kutatóközpontokNemzetközi kutatóközpontok

 Centre for the Study of Globalisation and  Centre for the Study of Globalisation and 
Regionalisation, University of Warwick 
(1997)

 Centre for International Borders 
Research, University of Belfast 
I t ti l B d i  R h  International Boundaries Research 
Unit, University of Durham (1989)

 Nijmegen Centre for Border 
Research, Radboud University of Research, Radboud University of 
Nijmegen (1998)



A határkutatás legfontosabb folyóiratában (Journal A határkutatás legfontosabb folyóiratában (Journal 
of of BorderlandsBorderlands StudiesStudies) megjelent tanulmányok ) megjelent tanulmányok of of BorderlandsBorderlands StudiesStudies) megjelent tanulmányok ) megjelent tanulmányok 
témájuk szerint csoportosítva 1986témájuk szerint csoportosítva 1986--20072007



Hazai határtérség kutatások Hazai határtérség kutatások 
csoportosításacsoportosításacsoportosításacsoportosítása

Kutatási téma 

szerint

Kutatás térbeli dimenziója 

szerint

Kutatás tartalma 

szerint

Megjelenés 

módja helyeszerint szerint szerint módja, helye

-Elméleti,

módszertani művek

-Mikroregionális (helyi)

kutatások (város, kistérségi

-Komplex

térelemzések (határ menti,

-Monográfiák

(határmentiségről írt

-Határ menti

kutatások

Határon átnyúló

kapcsolatok, jellemzők)

-Mezoregionális kutatások

(megyei térkapcsolatok,

határon átnyúló teljes

kapcsolatrendszer feltárása)

-Kapcsolódó

tudományos

értekezések)

-Közlemények-Határon átnyúló

kutatások

( gy p ,

sajátosságok)

-Egész határszakaszra kiterjedő

p

tématerületek elemzése (pl.:

vállalkozási, munkaerő,

k élküli é i ál t )

y

tudományos

periodikákban

(t l á k)kutatások (pl. :magyar-szlovák határ

menti térség elemzése)

-Komparatív határtérség

munkanélküliség vizsgálata)

-Egy specifikus terület

vizsgálata (pl.:

(tanulmányok)

-Gyűjteményes

(konferencia) kötetek-Komparatív határtérség

kutatások (magyar-román, magyar-

osztrák határ menti térségek

önkormányzati kulturális

kapcsolatok elemzése)

összehasonlítása)



A vizsgált térségA vizsgált térségA vizsgált térségA vizsgált térség

Forrás: Google Maps, 2008



A határok normatív megközelítéseA határok normatív megközelítésegg



Nemes Nagy József határfelosztásaNemes Nagy József határfelosztásaNemes Nagy József határfelosztásaNemes Nagy József határfelosztása

A határ mint elválasztó térelem, gát (barrier)

A h tá i t ű ő ó k kk l (filt )A határ mint szűrőzóna, kapukkal (filter)

A határ mint perem és ütközőzóna (frontier)p ( )

A határ mint összekapcsoló elem (kontaktuszóna)

Forrás: Nemes Nagy J., 2009



Hardi Tamás határfelosztásaHardi Tamás határfelosztásaHardi Tamás határfelosztásaHardi Tamás határfelosztása

Fizikai határ Mentális határ

Frontier Boundary (politikai

(határzóna) határvonal)

Politikai Szárazföldi vagy Területi identitás:Politikai

Népesedési

Vallási kulturális

Szárazföldi vagy

tengeri

Természetes vagy

Területi identitás:

„mi és „ők” határa

Mental map: aVallási, kulturális Természetes vagy

mesterséges

Mental map: a

különböző szinten

i t t ül t k h táismert területek határa

Forrás: Hardi T., 2001



HenkHenkVan Van HoutumHoutum határfelosztásahatárfelosztásaHenkHenkVan Van HoutumHoutum határfelosztásahatárfelosztása

természetes
(natural)
f nkcionális

mesterséges
(artifical)

ér elmifunkcionális
(functional)
konkrét
( )

érzelmi
(affective)

elvont
( b )(concrete)

nyitott
(open)

(abstract)
zárt

(closed)

Forrás: Van 
Houtum H  1998Houtum, H., 1998



David David NewmanNewman határfelosztásahatárfelosztásaDavid David NewmanNewman határfelosztásahatárfelosztása

 keletkezés (lehatárolás) keletkezés (lehatárolás)
 intézményesülés
 fenntartás (menedzselés)
 lezárás lezárás
 megnyitás
 eltörlés

Newman, D., 2009



A határok funkcionális megközelítéseA határok funkcionális megközelítésegg



GuichonnetGuichonnet és és RaffestinRaffestin tipizálásatipizálásaGuichonnetGuichonnet és és RaffestinRaffestin tipizálásatipizálása

 Jogi funkció Jogi funkció
 Fiskális funkció
 Ellenőrző funkció
 Katonai funkció Katonai funkció
 Ideológiai funkció

Guichonnet és Raffestin, 1974



Böröcz József határtipológiájaBöröcz József határtipológiájaBöröcz József határtipológiájaBöröcz József határtipológiája
Ajtó HídAjtó

(nyitó-záró intézmények) Áramlás-

típusok

Híd

(vonzásteremtő intézmények)

Formális Informális Formális Informálisp

1. Személyek

Á2. Áru, pénz, 
tőkebefektetés

3 E ő k  fi ik i 3. Erőszak, fizikai 
kényszer

4 Technológia4. Technológia

5. Kulturális 
tartalmaktartalmak

6. EszmékBöröcz J., 2002



Határ menti terek csoportosításaHatár menti terek csoportosítása



Határrégió vs  határtérségHatárrégió vs  határtérségHatárrégió vs. határtérségHatárrégió vs. határtérség
RegionálisRegionális 

egységek

Egységes 
(homogén) 

régiók

Csomóponti 
régiók

Tervezési 
régiók

Regionális 
egységekegységek

Egyjellemzős Többjellemzős Komplex

Forrás: Haggett P., 2007



Megkülönböztetek:Megkülönböztetek:Megkülönböztetek:Megkülönböztetek:

 Határtérség Határtérség
 Határrégió
 Határ menti térség
 Határ menti régió Határ menti régió



Határ menti terek tipizálásaHatár menti terek tipizálásaHatár menti terek tipizálásaHatár menti terek tipizálása
 Határrégió: olyan államhatár által elválasztott földrajzi tér, ahol a határon 

átn úló a dasá i társadalmi ka cs lat k ereje  kiterjedése és inten itása átnyúló gazdasági-társadalmi kapcsolatok ereje, kiterjedése és intenzitása 
jelentős erősségű, és hosszú ideje fennáll.

H á é é  l  áll h á  ál l l ál  föld j i é  h l  h á   Határtérség: olyan államhatár által elválasztott földrajzi tér, ahol a határon 
átnyúló gazdasági-társadalmi kapcsolatok teljes hiánya figyelhető meg, vagy 
ezek ereje és intenzitása elhanyagolható, ill. a kapcsolatok rövid ideje állnak 
fenn, és/vagy gyorsan változnak.fenn, és/vagy gyorsan változnak.

 Határ menti régió: olyan, a teljes határvonalának hosszához képest jelentős 
államhatár-szakasszal rendelkező régió  ahol a határon átnyúló gazdasági-államhatár szakasszal rendelkező régió, ahol a határon átnyúló gazdasági
társadalmi áramlások nincsenek jelen, vagy a régión belüli hasonló 
áramlásokhoz képest elhanyagolható jelentőségűek, ill. csak rövid ideje állnak 
fenn. (az intraregionális kapcsolatok meghatározó jelentőségűek)

 Határ menti térség: olyan államhatár melletti, periférikus térség, ahol sem a 
határon átnyúló, sem pedig a térségen belüli tényezőáramlások nem y p g g y
jelentősek. (nincs összetartó erő)



Határon átnyúló gazdasági Határon átnyúló gazdasági 
tényezőáramlásoktényezőáramlásoktényezőáramlásoktényezőáramlások



Tényezőáramlások csoportosításaTényezőáramlások csoportosításaTényezőáramlások csoportosításaTényezőáramlások csoportosítása

 Közgazdasági megközelítés Közgazdasági megközelítés

 Tértudományi megközelítés (regionális 
tudomány társadalom politikai földrajz)tudomány, társadalom, politikai földrajz)

 Határgazdaságtan megközelítés



A termelés megoszlása a kétrégiós A termelés megoszlása a kétrégiós 
modellben (közgazdasági megközelítés)modellben (közgazdasági megközelítés)

Termelési 
tényezők 
részaránya

S1
0,6

B
A

0,4

S2

Szállítási költség

Forrás: Brakman, S. et. al. ,
2001



LeimgruberLeimgruber megközelítése  (politikai megközelítése  (politikai 
földrajz)földrajz)

P litik

Közvetlen határ-hatás:
infrastruktúra, ideológia, nemzeti

identitásPolitika identitás
Indukált (gerjesztett) határ-hatás:

védelem, ellenőrzés

Közvetett határ-hatás:

Gazdaság

„előnyföldrajz” (geography of
advantage) – fizetések ,árak,
áruválaszték, minőség, elérhetőségg g



FrisnyákFrisnyák tájföldrajzi megközelítésetájföldrajzi megközelítéseFrisnyákFrisnyák tájföldrajzi megközelítésetájföldrajzi megközelítése



Tóth József intézményi Tóth József intézményi 
megközelítésemegközelítése



Van Van HoutumHoutum határgazdaságtanhatárgazdaságtan--
megközelítésemegközelítése
Tevékenys

égek
gyakorisága, int

Saját országenzitása

Szomszéd ország

Határ

Távolság



Van Van HoutumHoutum INTERFACEINTERFACE modelljemodelljeVan Van HoutumHoutum INTERFACEINTERFACE--modelljemodellje



HatárgazdaságtanHatárgazdaságtan--modellmodellg gg g





Határ menti kiskereskedelem a Határ menti kiskereskedelem a Határ menti kiskereskedelem a Határ menti kiskereskedelem a 
szlovákszlovák--magyar határtérség nyugati magyar határtérség nyugati 
felébenfelében



BevásárlóturizmusBevásárlóturizmus vs. határ menti kiskereskedelemvs. határ menti kiskereskedelem
Határ menti 
kiskereskedelem

Bevásárlóturizmus

Ré t ők h tá k té  élők ü l ti h é  Résztvevők határok mentén élők üzleti haszonszerzésre 
törekvők (nincs területi 
meghatározottság)

ÉÉrintett térség határ menti térségek, 
határrégiók (kiindulási és 
célzóna egyaránt)

egész ország (kiindulási 
és célország egyaránt)

Elsődleges cél bevásárlás, anyagi 
haszonszerzés 
elsősorban a háztartás 

többféle cél: rekreáció, 
üzleti utazás, anyagi 
haszonszerzés, (szürke 

számára és feketegazdaság)

Keresett termékkör elsősorban FMCG 
termékek

szuvenírek, tartóscikkek, 
nagy értékű termékek gy
(ajándékok)

Időtartama Napon belüli (többnyire 
néhány óra)

Egy napnál (24 óránál) 
hosszabbnéhány óra) hosszabb



Komáromi hipermarketek Komáromi hipermarketek 
vonzáskörzete, 2005vonzáskörzete, 2005



ForintForint--korona árfolyam korona árfolyam 
alakulása, 1997alakulása, 1997--20092009
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A primer kutatások sajátosságaiA primer kutatások sajátosságaiA primer kutatások sajátosságaiA primer kutatások sajátosságai

VÁLLALATI LAKOSSÁGIVÁLLALATI
 Szóbeli, standard kérdőív

309 ké d tt áll l t  

LAKOSSÁGI
 Szóbeli, standard kérdőív

800 fő  t tí  i t 309 megkérdezett vállalat – a 
két oldalon összesen

 Kérdezés ideje: 2008. XI-XII. 

 800 fős, reprezentatív minta
◦ Kor

◦ Nemzetiségj
hónapok (válság 
kibontakozása)

 Kérdezés helye: 

◦ Lakhely szerint

 Megkérdezettek lakhely 
szerinti csoportosítása: Kérdezés helye: 

piacközpontokban (városok)
◦ Észak- és Dél-Komárom

szerinti csoportosítása:
◦ Közvetlenül határ menti

◦ Határhoz közeli
◦ Párkány – Esztergom

◦ Győr-Nagymegyer-
Dunaszerdahely



Vállalati vizsgálatVállalati vizsgálatVállalati vizsgálatVállalati vizsgálat



A vizsgált vállalkozások működésük A vizsgált vállalkozások működésük 
ideje szerintideje szerint



A határon túlról érkezők költései az A határon túlról érkezők költései az 
üzlet forgalmából, %üzlet forgalmából, %



A vásárlásonkénti költés A vásárlásonkénti költés 
megoszlása, Ftmegoszlása, Ft

Forrás: saját kutatás (a szlovákiai adatok forintba átszámolva 
8 Ft/SKK árfolyamon; 2008. 10. 28.)



Lakossági vizsgálatLakossági vizsgálat



A megkérdezettek megoszlása A megkérdezettek megoszlása 
lakhely szerintlakhely szerint



A megkérdezettek vásárlási A megkérdezettek vásárlási 
gyakorisága a határ túloldalángyakorisága a határ túloldalán



A megkérdezettek vásárlási A megkérdezettek vásárlási 
gyakorisága lakhely szerintgyakorisága lakhely szerint



A szlovákiai megkérdezettek munkahelye és A szlovákiai megkérdezettek munkahelye és 
vásárlási gyakorisága Magyarországonvásárlási gyakorisága Magyarországon





Gépjárművek száma a Gépjárművek száma a 
hipermarketek parkolóiban, 2009hipermarketek parkolóiban, 2009
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