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I.  A disszertáció célja és a hipotézisek felvázolása 

 
A doktori kutatás korunk aktuális, a társadalom és a gazdaság széles rétegét érintő 

kérdésekkel foglalkozik. Központi szerepet kapott annak feltárása, hogy a határok 
légiesítésével párhuzamosan milyen helyi és regionális szintű, térségi, együttműködési 
folyamatok indultak meg - a regionalizálódást egyébként is kiemelt prioritásként kezelő - 
Európai Unióban, amelyek a globalizációval szemben a helyi szint megerősödését, és a 
határokat átlépő, szervesen összekapcsolódó egységek megteremtését eredményezték. Az új 
típusú regionális fejlődés ma már a területi együttműködések és a korábbi tapasztalatok 
összehangolására építve a gazdasági és a társadalmi folyamatok területi összefüggéseinek 
tudásalapú vizsgálatát igényli. A határok összekötő szerepe számos lehetőséget biztosít a 
határ menti szereplők érdekérvényesítéséhez, a nemzeti összetartozás erősítéséhez, szoros 
gazdasági kapcsolatok kialakításához, és a határokat átlépő, széleskörű összefogást igénylő 
társadalmi problémák megoldásához. 

Az elmúlt évtizedekben Európában és Magyarországon egyaránt létrehoztak különböző 
formában, struktúrában és modellben működő határon átnyúló, regionális együttműködéseket, 
amelyek hol sikeresen, hol kevesebb sikerrel működtek. A doktori kutatás egyik célkitűzése 
az volt, hogy válaszokat keressen a problematikus működés okaira, megalapozva a fejlődést 
elősegítő javaslatok megfogalmazását.  

Kezdetben a jog nem szabályozta a határon átnyúló, a több ország régióját, térségét 
felölelő, határon átnyúló kapcsolatépítési kísérleteket. Az alulról szerveződő 
kezdeményezések alakították, formálták az első határ menti kapcsolatokat, amelyek rendkívül 
vitatható, sőt nemegyszer egyértelműen hibás szerződéses alapokon nyugodtak. A határokon 
átnyúló, regionális folyamatokat szabályozó jogi normarendszer megteremtése szerves 
fejlődés eredménye. A kutatás a kezdeti kapcsolatépítési törekvések, majd a kialakuló, 
intézményesített határon átnyúló együttműködések és jogi modellek vizsgálatával arra 
törekedett, hogy e több évtizedes fejlődési folyamatot feltárja és értékelje. 

A határon átnyúló együttműködések szervezeti felépítésének elemzése során a kutatás a 
következő alapvető kérdések megválaszolására helyezte a hangsúlyt: 

 

- hazánkban a rendszerváltozást követően létrejött határon átnyúló 
együttműködések mennyiben követték a nyugat-európai euroregionális 
modellt; 

- mennyiben voltak tekintettel a témában releváns fontosabb nemzetközi 
keretegyezményekre, iránymutatásokra; 
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- a Nyugat-Európában kialakult euroregionális modell hatékonyan működhet-e 
Magyarországon; 

- ha nem működik hatékonyan, ennek milyen okai voltak, ill. vannak; 
- egy standard jogi szabályozás (EGTC modell) mennyiben tud új 

irányvonalakat adni az együttműködő felek számára, és hogyan tudja segíteni a 
formálisan létező, de ténylegesen nem működő magyar részvételű határon 
átnyúló együttműködéseket. 

 
A jogi szabályozás deficitje - jelentős mértékben - még ma is fennáll, az eddigi 

szabályozás is módosításra, pontosításra szorul és a jogi szabályok továbbfejlesztése, európai 
szintű egységesítése indokolt. Az együttműködéseket hátráltatja, hogy a meglévő, egyébként 
is hiányos joganyag rendszerezett elérése sem biztosított, és a határon átnyúló 
együttműködések számára nem állt rendelkezésre megfelelő szakirodalom. 

A tudományos értekezés célja, hogy átfogó képet adjon a határon átnyúló 
együttműködések jogi rendszeréről, a jogi fejlődésről és a magyar viszonyok alakulásáról. Az 
együttműködések rendszerével, fejlődésével foglalkozó nemzetközi és hazai, szűkös 
szakirodalom feldolgozása, szintetizálása segítségével az alábbi hipotézisek mentén haladt a 
kutatás: 

 
1. Szükségessé és időszerűvé vált az intézményesített határon átnyúló 

együttműködések eurokonform, standard jogi modelljének kidolgozása. 
(Hipotézis 1) 

2. Az inhomogén szabályozási környezetben is kialakítható olyan keretjellegű 
standard modell, amely egyszerre tesz eleget egyrészt – kógenciájából eredően 
– a jogbiztonság és az egységes alkalmazhatóság, másrészt – 
diszpozitivitásából eredően – a helyi sajátosságokhoz is igazítható rugalmas 
alkalmazhatóság kettős követelményének. (Hipotézis 2) 

3. Az európai uniós előnyök kihasználhatósága érdekében ajánlott a standard jogi 
modell (EGTC modell) alkalmazása, illetve lehetséges és javasolt a már 
meglévő határon átnyúló struktúrák ennek megfelelő átalakítása. (Hipotézis 3) 

 
Az egységes jogi modellt megalkotó uniós szabályozás elemzése megkerülhetetlenné 

tette a magyar jogalkotás releváns szabályozásának átfogó értékelését. A kutatás külön kitért 
arra, hogy hazánkban milyen lépéseket tettek az uniós szabályok alkalmazhatóvá tételére. 
Meg kellett vizsgálni, hogy a határon átnyúló együttműködés szereplői miben látják az eddigi 
szabályozás hiányait, az együttműködés nehézségeit, valamint azt, hogy milyen irányú 
változásokat igényelnek az új jogi modellt illetően. A disszertáció ehhez kapcsolódóan elemzi 
az új standardokra épülő keretmodellt megalapozó szabályozás koncepcionális problémáit. 

A doktori kutatás fő célja, hogy ösztönözze, támogassa a már működő határon átnyúló, 
regionális együttműködések hatékonyságának növelését, rámutasson a jelenlegi szabályozás 
pontosításának szükségességére, a szabályozórendszerekkel szemben megfogalmazódó 
praktikus elvárásokra, és az intézményesített jogi modell továbbfejlesztésének lehetséges 
irányaira. 
 
II.  A disszertáció szerkezete és a doktori kutatás módszertana 

 
A hipotézisek bizonyítására, a tudományos elemzésre és az empirikus felmérés 

eredményeinek összegzésére három fő részben kerül sor. Az elméleti fejezeteket megelőzi a 
történelmi áttekintést nyújtó bevezető rész, amely foglalkozik a regionalizmus kialakulását 
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megelőző határmentiség problematikájával, és példákat felsorakoztatva érzékelteti a 
regionalizmus fejlődésével egyidejűleg lezajlott társadalmi, gazdasági változásokat.  

A hipotézisek és a kutatási témához kapcsolódó alapkérdések megfogalmazása után a 
szakirodalom áttekintése következik. A határon átnyúló együttműködés különböző 
fogalmainak elemzésén keresztül a dolgozat körvonalazza az ún. klasszikus határon átnyúló 
kooperáció lényeges tartalmi elemeit, ismérveit és pontosan behatárolja a tudományos kutatás 
tárgyát; ebben a fejezetben kerül sor a fogalomnak az egyéb, ide nem sorolható térségi 
együttműködésektől történő elhatárolása is. A dolgozat külön fejezetet szentel az 
intézményesített együttműködési forma, az eurorégió bemutatásának. 

A disszertáció a kutatást megalapozó II. részben tárgyalja a határon átnyúló 
szerveződések sajátos, nemzetközi jellegükből adódó problematikáját. A doktrína még mindig 
nem egységes a tekintetben, hogy a több országot érintő határon átnyúló együttműködési 
formák nemzetközi jogalanynak tekinthetők-e. 

A dolgozat nemzetközi összehasonlításban Svájc, mint Unión kívüli állam, valamint 
Magyarország viszonylatában mutatja be, hogy a kohézió erősítésére irányuló programok, 
kísérletek mennyiben ismerték fel a határon átnyúló együttműködésben rejlő lehetőségeket, és 
mennyiben tulajdonítottak/tulajdonítanak jelentőséget a több országot érintő, az Unión kívüli 
államokra is kiterjedő, határokon átívelő területfejlesztésnek. 

A disszertáció a III. részben elemzi azokat a jogi dokumentumokat, szerződéseket, 
nemzetközi megállapodásokat, amelyek a határon átnyúló együttműködés egyre szélesebb 
körű jogi szabályozását kísérelték meg. A dolgozat ebben a részben azt a fejlődési ívet követi 
végig, ahogy az első keretrendszerű szabályozástól eljutunk az európai szintű, egységes 
keretszabályozás megteremtéséig. A jogi szabályozás fejlődésének áttekintése mellett a 
magyar részvételű, intézményesített határon átnyúló együttműködések elemzése is a kutatás 
tárgya. Bár egyre több olyan tudományos munka születik, amely érinti, vagy néhány 
vonatkozásban értékeli a magyar részvételű kooperációk jogi vonatkozásait, ismereteim 
szerint nem áll rendelkezésre olyan összegző, valamennyi magyar határterületre kiterjedő 
tanulmány, amely a határon átnyúló együttműködések átfogó jogi elemzését és 
összehasonlítását végezné el. E hiányosságot pótolandó, a dolgozat III. része gyakorlatilag 
valamennyi magyar határterületet érintő intézményesített együttműködés létesítő okiratának 
(alapító okiratának) feldolgozására vállalkozik, amely kifejezetten a jogi vonatkozásokat 
érinti, és egyúttal az együttműködések jogi fejlődésének bemutatására törekszik. 

A doktori kutatás a magyar részvételű együttműködések közül különösen az osztrák-
magyar West/Nyugat-Pannon Eurégió szerepkörének, felépítésének, jogi aspektusainak 
bemutatásával, elemzésével foglalkozik. A német-holland határ mentén elsőként létrejött 
eurorégió struktúrájának feltárása nyomán a fejlett nyugati modell a rendszerváltozás után 
hazánkban elsőként megalakult osztrák-magyar modell-együttműködéssel 
összehasonlíthatóvá vált. Az összehasonlító elemzés alapján következtetéseket lehet levonni a 
nyugati modell és a magyar (kelet-közép-európai) modell közötti különbségekre, ill. 
hasonlóságokra vonatkozóan. Az összehasonlító jogi értékelés alapján vizsgálható, hogy van-
e lehetőség a működő modellek közelítésére, egységesítésére az Európai Unióban.  

A disszertáció IV. részében a közelmúltban megalkotott, európai szinten egységes 
(standard) jogi modell struktúrája, szabályozása kerül bemutatásra, amely elvitathatatlanul a 
határon átnyúló együttműködések „új generációját” képviseli. Az uniós rendelkezések alapján 
megalkotott magyar jogszabály is a tudományos elemzés tárgya. A határon átnyúló 
intézményes kapcsolatok jogi elemzésének összegzéseként a dolgozat iránymutatásokat, 
útmutatót ad ahhoz, hogy a már működő eurorégiók (határon átnyúló együttműködések) 
átalakítása az új jogi modellbe milyen lépések mentén javasolt.  

 Az utolsó, elméleti rész az empirikus kutatás eredményeit tárgyalja. A határon átnyúló 
együttműködésben résztvevőkkel és ezen a szakterületen tevékenykedő szakemberekkel 
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készített interjúk és kérdőíves felmérés alapján, valamint az e tudományterületet érintő 
konferenciákon elhangzott előadások kiértékelésével a disszertáció rámutat a határon átnyúló 
együttműködés magyar sajátosságaira, az elmúlt 15 évben megfogalmazódott hiányosságokra 
és a problematikus területekre. Az empirikus kutatás eredményei alapján összefoglalható, 
hogy a gyakorlat oldaláról milyen elvárások fogalmazódnak meg a jelenlegi jogi 
szabályozással szemben a hatékonyabb működés elérése érdekében, és a helyi szint miben 
látja az euroregionális keretekben megtorpanni látszó együttműködések megújításának 
lehetőségét. A disszertáció áttekinti az első olyan határon átnyúló együttműködéseket, 
amelyek már az EGTC modell szerint jöttek létre, továbbá ismerteti az együttműködő 
partnerek részéről a modellel kapcsolatban megfogalmazott véleményeket és elvárásokat. 

Az értekezést az összefoglaló rész zárja, melyben a hipotézisek bizonyítására, 
kiértékelésére és a kutatási eredmények összefoglalására kerül sor. 

A kutatási téma széles spektrumának köszönhetően multidiszciplináris jellegű. A 
dolgozatban elsősorban és kiemelten a jogi megközelítés és a jogösszehasonlító (komparatív) 
módszer hangsúlyos, azonban a téma átfogó, részletes feltárása szükségessé tette a történeti, 
gazdasági, gazdaság-földrajzi, térszerkezeti tényezők értékelését, ill. bizonyos 
környezetvédelmi és szociológiai aspektusok érintését is. 

A történeti módszer alkalmazásával a kutatás időben lehatárolódik. A dolgozat az 
európai, határon átnyúló, regionális fejlődés történetét az 1950-es évektől kezdődően 
vizsgálja. A magyar részvételű, intézményesített határon átnyúló együttműködések elemzése a 
rendszerváltozást követő időszakot érinti. 

A jogi megközelítés különböző jogszabályok, uniós joganyagok és nemzetközi 
szerződések elemzését és értékelését igényelte. Ezek közül kiemelendő a Madridi Konvenció, 
és annak Kiegészítő Jegyzőkönyvei, valamint az egységes jogi modellt szabályozó EGTC 
rendelet, mely joganyagok korszakalkotók voltak abban a tekintetben, hogy a korábbi évek 
szabályozását meghaladóan merőben új irányvonalat adtak a határon átnyúló, regionális 
fejlődésnek. A jogi szabályozás rendszerének vizsgálata funkcionális megközelítésmódot 
igényelt, azáltal, hogy részleteiben vizsgálta a szabályozás szerepét a határon átnyúló 
együttműködések alakításában. 

A kutatást nehezítette, hogy nem alakult még ki a téma hazai és részben nemzetközi 
egységes szemlélete és terminológiája, és a meglévő szakirodalom sem egységesen definiált 
fogalmakkal dolgozik. Ennek következtében a kutatási téma klasszikus értelemben csak 
részlegesen könyvtározható, kifejezetten a témához kapcsolódóan szakirodalom alig áll 
rendelkezésre. 

A kutatás elején és folyamatában feltett kérdések és hipotézisek megválaszolásában 
jelentős szerepe volt azoknak a konzultációknak, melyeket Kilényi Géza professzorral 
folytattam. Rechnitzer János professzor iránymutatásai, a Multidiszciplináris 
Társadalomtudományi Doktori Iskolában elhangzott előadásai elsősorban a határon átnyúló 
együttműködések gazdasági szemléletét tárta fel, amely elengedhetetlen volt a napjainkban 
zajló, gazdasági és társadalmi folyamatok megértéséhez. Tudományos munkásságuk 
eredményei a hivatkozások folytán több helyütt megjelennek a disszertációban. 

A külföldi, nemzetközi tudományos munkák és forrásmunkák közül elsősorban Nicolas 
Levrat és James Scott tanulmányait, valamint Jens Gabbe vázlatait és eredményeit vettem 
kiindulásként a határon átnyúló együttműködések jogi működésének, felépítésének 
megismeréséhez. Valójában a kooperációk jogi szabályozását uniós szinten, átfogóan 
ismertető gyűjtemény még ma is a LACE-PHARE CBC Gyakorlati útmutató, amely még 
évekkel ezelőtt az AEBR (European Association of Border Regions) közreműködésével jelent 
meg. Angol nyelvű források közül a Régiók Bizottságának állásfoglalásait, és az Európai 
Parlament különböző jelentéseit volt alkalmam elemezni és felhasználni a jogi modellek 
értékeléséhez.  
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Ma már a hazai szakirodalom számos jeles képviselője foglalkozik a határon átnyúló 
együttműködések különböző szegmenseinek tudományos vizsgálatával, de igen csekély a 
kifejezetten jogi vonatkozásokat tárgyaló tudományos elemzések száma. Ezek közül 
kiemelném Baller Barbara, Grúber Károly, Hegedűs Dániel, Kaiser Tamás és Orova Márta 
munkáit. A kutatási téma feldolgozása során szekunder forrásnak bizonyult a hazai 
tudományos élet kiválóságainak több tanulmánya: elsősorban Baranyi Béla, Éger György, 
Horváth Gyula, Hardi Tamás, Illés Iván, Kruppa Éva, Nárai Márta, Rechnitzer János és 
Szörényiné Kukorelli Irén eredményeit említem meg, akik a regionalizmus és a határ menti 
együttműködések nem elsősorban jogi, de más tudományterületet érintő kulcskérdéseivel 
foglalkoznak. A regionalizmussal párhuzamosan felmerülő közigazgatási kérdések 
tisztázásában nagy segítségemre voltak Kilényi Géza professzor előadásai, és Somlyódyné 
Pfeil Editnek a területi tervezés és a közigazgatás kapcsolatáról szóló vázlata. 

A kutatás alapjául szolgáló dokumentumokat 7 év alatt gyűjtöttem össze, azok jelentős 
részét közvetlenül az együttműködések résztvevőitől, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől, a 
Magyar Országgyűlés Külügyi Hivatalából, a Nemzetközi Visegrádi Alaptól és különböző 
szakkönyvtárakból szereztem meg. A szakmai gyakorlat alkalmával lehetőségem nyílt arra, 
hogy a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumában (Regionális Együttműködési Főosztály, 
Európai Integrációs Főosztály) hónapokon át, eredetiben tanulmányozhassam a magyar 
részvételű együttműködések alapító okiratait, és ezekről jegyzeteket, tudományos elemzéseket 
készítsek. Az így összegyűjtött dokumentumok jelenleg is a rendelkezésemre állnak. 

Az anyaggyűjtést segítette a 3 éves OTKA (Országos Tudományos Kutatási 
Alapprogram) kutatás is. Ez időszak alatt alkalmam nyílt a doktori kutatási témáját érintő 
hazai és nemzetközi tanulmányok széles körű megismerésére, amelyekről 
jegyzékgyűjteményeket is készítettem.  

A kutatás sajátossága, hogy a határon átnyúló együttműködések témaköre ma is a 
folyamatos fejlődés, részben még a kialakulás stádiumában van, ezért a kutatás során 
fokozottan szükséges volt a téma napi szintű és szélesebb körben beágyazott, más 
szakterületeket is érintő követése. Az aktuális információk megszerzése érdekében 
elengedhetetlen volt, hogy a megszokottnál talán nagyobb arányban támaszkodjam internetes 
dokumentumokra, továbbá tájékoztató anyagokra és a vizsgált időszakról, témáról tudósító 
újságcikkekre. 

A disszertáció jelentős részben a téma elméleti feldolgozására vállalkozik, de a 
jogtudományi kutatás ellenére a gyakorlati oldal is hangsúlyos, mert a magyar részvételű 
határon átnyúló regionális együttműködések bemutatása és az empirikus felmérés kiértékelése 
a kooperációk tényleges, gyakorlati működését tárja fel. 

Az interjúk elkészítésével és a kérdőíves felmérésekkel a magyar részvétellel működő, 
határon átnyúló együttműködések gyakorlati világába és működésébe nyerhettem betekintést. 

A magyar részvételű határon átnyúló együttműködések alapító okiratainak elemzése, az 
együttműködések jogi modellek alapján történő csoportosítása újfajta rendszerezés 
kidolgozását tette lehetővé (rendszertani megközelítés). 

Az interjú és a kérdőíves felmérés, valamint a tudományos konferenciákon elhangzott 
előadások anyagának feldolgozása olyan összefoglaló, értékelő munka kidolgozását segítette, 
amely a szakirodalomban mintegy hiánypótló jelleggel, részletesen foglalkozik a határon 
átnyúló kooperációk jogi vonatkozásaival, valamint a jog és a gyakorlat kapcsolatát érintő 
lényeges kérdésekkel.  
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III. A hipotézisek igazolása és a kutatás eredményeinek értékelése  
 

A doktori disszertáció hipotézisei a kutatás folyamatában kerültek megfogalmazásra. A 
több éves kutatás előrehaladtával fokozatosan gyűjtöttem össze azokat a tapasztalatokat, 
amelyek lehetővé tették a téma köré épülő doktori feltevések rögzítését. 
 
1. Hipotézis: Szükségessé és időszerűvé vált az intézményesített határon átnyúló 
együttműködések eurokonform, standard jogi modelljének kidolgozása. 

 
A határon átnyúló regionális együttműködések történeti folyamatának részletes 

vizsgálata feltárta, hogy milyen komplex társadalmi/gazdasági viszonyok között és milyen 
szerves fejlődés eredményeként alakultak/alakulnak a határon átnyúló együttműködések 
egyes aspektusai. 

Gyakorlatilag az 1960-as évektől egészen a közelmúltig nem állt rendelkezésre egységes 
jogi keretszabályozás, ez okozta a tapasztalható legfőbb működésbeli akadályokat. A jogi 
szabályozás hiánya, majd a későbbiek folyamán annak hiányossága miatt sokszor tisztázatlan 
maradt az együttműködések felépítése, a szereplők hatásköre, mozgástere, a döntések 
végrehajthatósága, az eurorégió jogi személy mivolta. A határon átnyúló együttműködést 
nehezítette az is, hogy a határ mentén különböző jogi és közigazgatási rendszerek ütköztek, 
amellyel a résztvevő partnerek a maguk kompetencia körében és illetékességi területén 
érthetően nem tudtak megbirkózni. 

A meglévő határon átnyúló együttműködések elemzéséből kitűnik, hogy a felek sokféle 
működési, szervezeti próbálkozás mentén igyekeztek keretet adni az együttműködéseknek. 
Ugyanakkor világossá vált, hogy megfelelő és egységes jogi szabályozás hiányában nehezen 
alakíthatók ki jogilag biztonságos keretek, átlátható, működőképes és főleg kompatibilis 
szervezeti struktúrák, amelyek valamennyi fél számára a határok mindkét oldalán 
alkalmazhatók lennének. 

Az együttműködések alapító okiratainak (létesítő okiratainak) vizsgálata és az empirikus 
kutatás egyértelműen bizonyította, hogy szükségessé vált a korábbi szabályozás 
újraértékelése, amelyet külön is sürgetett a határokon szabadon átlépő területi 
együttműködések terjedése, fontosságának növekedése. Az uniós elvárások változása, illetve 
a támogatási rendszerekben való sikeres részvétel is egy koherensebb szabályozás és 
átláthatóbb működési feltételrendszer megteremtését igényelte.  

Az egységes jogi szabályozás megalkotásának időszerűségét mutatta, hogy az 
együttműködő partnerek a több éves működés hiányosságait/akadályait kiküszöbölendő már 
2000. után igyekeztek hatékonyabb struktúrákat kialakítani. Ezek a törekvések azonban 
kizárólag az akkori szabályozás keretein belül valósulhattak meg, a problémát átfogóan 
kezelni képes modellalkotásra akkor még nem volt lehetőség.  

Az új egységes jogi szabályozás megalkotását, egy standard keretmodell kidolgozását az 
is sürgette, hogy olyan egyértelmű, az adott nemzeti szabályozási környezettől bizonyos 
mértékig függetlenedő jogi keretre volt szükség, amely a helyi szint szereplői számára 
megfelelő önállóságot biztosít, és jogszabályban rögzített jogosítványokkal ruházza fel az 
együttműködő partnereket. 

 
2. Hipotézis: Az inhomogén szabályozási környezetben is kialakítható olyan keretjellegű 
standard modell, amely egyszerre tesz eleget egyrészt – kógenciájából eredően – a 
jogbiztonság és az egységes alkalmazhatóság, másrészt – diszpozitivitásából eredően – a helyi 
sajátosságokhoz is igazítható rugalmas alkalmazhatóság kettős követelményének. 
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A határon átnyúló együttműködések jogi alapját évtizedeken keresztül a Madridi 
Konvenció adta, amely a jogi fejlődés kezdeti lépése volt. Hiányosságait a kiegészítő 
protokollokban igyekeztek korrigálni. A jegyzőkönyvek azonban nem váltották be a hozzájuk 
fűzött reményeket, mert azok ratifikálása több ország részéről elmaradt, ezért a határon 
átnyúló együttműködések kielégítő jogi rendezésére átfogóan nem került sor.  

A megfelelő egységes szabályozás kialakíthatóságával kapcsolatosan sokáig 
alapkérdésként felmerülő aggályokat mára jórészt megválaszolták az utóbbi időszaknak a 
kutatással párhuzamosan bekövetkezett eseményei. 2006-ban az Európai Unió megalkotta a 
határon átnyúló kooperációk egységes jogi keretszabályozását, így a 2000 óta tartó kutatásom 
ezen feltevései időközben megerősítést nyertek.  

Egy ilyen átfogó jellegű jogi szabályozás sikere azon múlik, hogy mennyire képes úgy 
biztosítani konkrét jogi kereteket, hogy emellett a konkrét modellbe be lehessen építeni a 
sokszínűségből adódó, sokszor erősen eltérő helyi sajátosságokat is. Az uniós szabályozás 
egyértelmű, világos keretet határoz meg az intézményesített, regionális határon átnyúló 
együttműködések létrehozására, és emellett sikeresen elkerüli a merev túlszabályozást. A 
modell a nemzeti jogszabályok alapján a helyi specifikumoknak ténylegesen megfelelő 
szervezeti struktúra kialakítását teszi lehetővé. 

A rendeleti szabályozás kógenciájának köszönhetően biztosítható az együttműködési 
struktúrák megfelelő egységessége. Alkalmazása esetén a kötelező keretszabályok egységesen 
rendezik a jog által korábban szabályozatlan, vagy hiányosan szabályozott területek jelentős 
részét. A diszpozitivitás lehetővé teszi, hogy a megfelelő jogi szabályozottság és egységesség 
fenntartása mellett a struktúrákban a helyi sajátosságok is a kívánt mértékben 
megjelenhessenek. 

A kialakult szabályozás egy sok éves szerves fejlődés eredménye, és annak fontos 
állomása. A regionális fejlődés sürgette egy ilyen jellegű szabályozás kialakítását és a határnál 
érintkező jogi szabályozó-, illetve közigazgatási rendszerek jelentős közelítését, melyek 
kutatásom alaptéziseit jelentették. A létrejött jogi eszköznek meg kell teremteni az olyan 
jellegű alkalmazási környezetét, amely a standard modell problémamentes, a nemzeti 
szabályozással harmonizáló alkalmazását teszi lehetővé. Másrészt az európai szint felé olyan 
átlátható struktúra biztosítható, mely eleget tesz a közös értékelhetőség, az 
összehasonlíthatóság, a kiszámítható és biztonságos működés, valamint a jogi kezelhetőség 
követelményének.  

A fejlődés során egyre több, a jogegységesítés irányába mutató dokumentum, 
egyezmény került megfogalmazásra, és a működő minták széles körű alkalmazása is az 
egységesedés felé vezetett. Az egységes jogi modell megszületését a gyakorlati élet 
kényszerítette ki, mindazonáltal ennek szakmai és társadalmi kommunikálása ma az egyik 
legfőbb feladat. 

 
3. Hipotézis: Az európai uniós előnyök kihasználhatósága érdekében ajánlott a standard jogi 
modell (EGTC modell) alkalmazása, illetve lehetséges és javasolt a már meglévő határon 
átnyúló struktúrák ennek megfelelő átalakítása. 

 
A disszertáció részleteiben foglalkozik annak feltárásával, hogy az EGTC modell 

milyen előnyöket biztosít a korábbi együttműködési formákhoz képest. Egyszerűsödik és 
gyorsabbá válik az együttműködés létrehozása, hatékonyabbá és átláthatóbbá válik a szervezet 
működése. Ugrásszerűen megnő a jogbiztonság, szabályozottabbá válik a működési rendszer, 
térségi együttműködések jöhetnek létre. Az ilyen szervezetek jogi személyként működnek, és 
alkalmasak az uniós támogatások fogadásra, felhasználására és a projektek menedzselésére. 

A Régiók Bizottsága részéről megfogalmazódó állásfoglalások, nyilatkozatok, és az 
együttműködő partnerek oldalán felmerülő elvárások értékelése alapján egyértelműen 
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bizonyítható, hogy az új jogi keret a területi együttműködések számának gyorsuló 
növekedését, így az európai kohézió megerősítését fogja maga után vonni. 

A meglévő határon átnyúló együttműködések is átalakíthatók az EGTC új struktúrájába. 
Ennek alapfeltétele, hogy az együttműködést létrehozó partnerek a dolgozatban részletesen 
bemutatott uniós szabályozásban és a nemzeti szintű rendelkezésekben foglalt 
részletszabályokban rögzített követelményeket és feltételeket teljesítsék. A dolgozat IV. rész 
3. fejezetében összegzésre kerülnek azok a javaslatok, amelyek mentén célszerű a már 
működő együttműködések EGTC-vé történő átalakítása. 

A disszertáció véglegesítésének fázisban a 3. hipotézis is egyértelműen bizonyítást nyert 
azzal, hogy az euroregionális modellben működő Ister-Granum Eurorégió a 
szervezetrendszerét átalakította a hatékonyabb együttműködést biztosító, és a jog által is 
kielégítően szabályozott EGTC struktúrába. A több éve működő euroregionális modellből 
megtartottak néhány szervezeti egységet, amelynek feladatköre részben módosult, bevonták a 
gazdasági és a civil szféra szereplőit, és – eleget téve az egységes uniós szabályozásnak – 
újabb elemekkel egészítették ki az együttműködés modelljét. 
 
A kutatás eredményeinek értékelése 

 
A disszertáció az Európai Unió fejlődése szempontjából alapvető fontosságú, gyors 

fejlődésen átmenő témát dolgoz fel. A határon átnyúló regionális együttműködések tömegessé 
tétele az Unió egyik fő prioritását képezi. A határon átnyúló regionális együttműködések a 
szervesen összetartozó térségek és térségi szereplők hosszú távú, intézményesített 
együttműködését teszik lehetővé, amelyek ma már – a globalizáció ellensúlyozásaként – 
hatékony válaszokat tudnak adni a lokális szint gazdasági, társadalmi problémáira. Annak 
ellenére, hogy egy 30-40 éves szerves fejlődési folyamat után vagyunk, csak a legutóbbi 
időkben alakulhatott ki az együttműködések megfelelő szintű jogi szabályozórendszere. Az 
Európai Parlament és a Tanács által kidolgozott standard jogi modell (EGTC) a szabályozás 
kialakításának egy fontos állomását képezi, ugyanakkor több fontos kérdést hagy 
megválaszolatlanul. Nem ad például iránymutatást a már létező szervezeti struktúrák 
átalakíthatóságára. 

A kutatás során részletesen vizsgáltam a több évtizedes fejlődési folyamatot, amely 
alapvetően fontos ahhoz, hogy a jelenlegi helyzetet helyesen tudjuk értékelni, és gyakorlati 
javaslatokat tehessünk a további fejlődésre. A hipotézisek átfogják a határon átnyúló 
együttműködések problémakörét és a standard jogi modell beágyazottságára koncentrálnak. 

Az első hipotézis a standard jogi modell előzményeinek történeti vizsgálata alapján 
bizonyítja a standard modell kidolgozásának szükségességét és időszerűségét. A lokális 
struktúrák és az európai szabályozási szint összekapcsolhatósága egyre határozottabb 
igényként merült fel, miközben rendszeresen összeütközésbe került a nemzeti szintű 
szabályozórendszerekkel. A problémákat csak egy eurokonform standard jogi modell (EGTC) 
kidolgozása oldhatta meg, mert a megfelelő jogi szabályozás megteremti a lokális struktúrák 
egymás felé és az Európai Unió felé történő zökkenőmentes együttműködését, és lehetővé 
teszi a nemzeti szervezetekkel és jogszabályokkal való ütközések kiküszöbölését. 

A jog kezdetben azzal segítette a határon átnyúló együttműködések létrehozását, hogy 
mintaszerződéseket, keret-megállapodásokat, szabályzatokat és szerződéseket ajánlott az 
államok és a határ menti helyi szervezetek számára. A kutatás részleteiben elemezte, hogy a 
jogi szabályozás ebben a szakaszában még csak ajánlás jellegű volt, kötelező struktúrákat nem 
határozott meg, és a minták alkalmazása is kizárólag az állami akarat függvénye maradt. A 
disszertáció a releváns jogi dokumentumok elemzésén keresztül feltárta, hogy a határon 
átnyúló együttműködések jogi szabályozása évtizedeken keresztül hiányos, több aspektust 
érintően rendezetlen maradt. A határon átnyúló struktúrák jogalanyiságának, jogi személy 
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mivoltának szabályozatlansága önmagában jogbizonytalansághoz vezetett. Ezek a 
hiányosságok, és a működésbeli akadályok a nemzeti jog keretein belül létező szereplők által 
nem voltak feloldhatók. 

A disszertáció az Európai Bizottság és a Régiók Bizottságának dokumentumain, 
állásfoglalásain keresztül bemutatta azokat az európai folyamatokat, amelyek az európai 
szintű kohézió erősítése és a versenyképesség növelése érdekében a határon átnyúló regionális 
fejlesztések megfelelő koordinációja felé fordította a fejlődés irányát. A regionális 
együttműködésekre vonatkozó jogi szabályozás egységesítésének lépéseit a dolgozat 
részleteiben feltárta. 

Az Európa Tanács alapjaiban járult hozzá a jól nyomon követhető jogegységesítési 
folyamatokhoz, és a közelmúltban kifejezett feladatként fogalmazta meg az együttműködési 
megállapodások jogi felülvizsgálatának szükségességét. A disszertáció egyik fontos értéke, 
hogy a határon átnyúló együttműködésre vonatkozó jogi szabályozás fejlődését koherens 
egészében tárja fel, és a megismert szakirodalom alapján egyedülálló abban, hogy a fejlődés 
egyes lépéseit egyértelműen jogegységesítési folyamatként mutatja be. 

A magyar részvételű határon átnyúló együttműködések alapító (létesítő) okiratainak jogi 
értékelésén keresztül a kutatás levezette, hogy az euroregionális együttműködések 
gördülékeny kialakítása elsősorban jogi oldalról számos akadályba ütközik. A határon átnyúló 
struktúrák működése korlátozott, az eurorégió – amellett, hogy jogalanyisága sem 
szabályozott – nem nyújt kellően rugalmas és hatékony megoldást a kooperációk 
létrehozásához, és nem biztosít a határ mindkét oldalán lévő partnerek számára jogilag is 
könnyen kezelhető szervezeteket. Az euroregionális együttműködés nehézkes, elavult, nem 
feltétlenül szolgálja a helyi érdekeket, túlzottan személyfüggő és nem alkalmas az uniós 
források menedzselésére. Az együttműködés partnereinek hatásköre, kompetenciája 
alapvetően különbözik, amely megfelelő jogi szabályozás hiányában áthidalhatatlan 
nehézségeket eredményezett. Az empirikus kutatás során megfogalmazódó vélemények is 
kritikával illeték az eurorégió modelljét. Elsősorban ezek az indokok vezettek annak 
felismeréséhez, hogy az euroregionális struktúra továbbfejlesztésre szorul, a határon ütköző 
jogi szabályozások közelítése szükséges. Az együttműködő partnerek a jog által kielégítően 
szabályozott szervezetek kialakítását igényelték. Ilyen jellegű, kifejezetten jogi vonatkozású 
feldolgozás a magyar részvételű határon átnyúló együttműködésekre vonatkozóan korábban 
nem állt rendelkezésre. 

Az Európai Unió 2006-ban alkotta meg az eurorégiók fejlődését elősegítő, uniós szinten 
egységes szabályozását, amely a tagállamok számára szabadon választható megoldást kínál 
intézményesített határon átnyúló együttműködések létrehozására. A kutatás széleskörűen 
feltárta, hogy a standard modell (EGTC) alkalmazása esetén a meghatározott keretek 
kötelezőek, de a korábbi gyakorlatot meghaladóan az új szabályozás jogbiztonságot teremt, és 
a működésre garanciákat épít be.  

A második hipotézis azt vizsgálja, hogy az uniós szinten megszületett szabályozás 
amellett, hogy eleget tesz a kialakítandó együttműködések jogbiztonsági és egységes 
alkalmazhatósági igényének, alkalmas-e a helyi sajátosságokhoz történő rugalmas 
hozzáigazításra.  

Kimutattuk, hogy a rendeleti szabályozás kógenciájának köszönhetően biztosítható az 
együttműködési struktúrák megfelelő egységessége, ugyanakkor alkalmazása esetén a 
kötelező keretszabályok egységesen rendezik a jog által korábban szabályozatlan, vagy 
hiányosan szabályozott területek jelentős részét. A diszpozitivitás lehetővé teszi, hogy a 
megfelelő jogi szabályozottság és egységesség fenntartása mellett a struktúrákban a helyi 
sajátosságok is a kívánt mértékben megjelenhessenek. 
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Szükséges továbbá megteremteni a modellnek egy olyan alkalmazási környezetét, amely 
ütközőmentes a nemzeti szint felé, és a határon átnyúló szervezeteket alkalmassá teszi az 
uniós források fogadására, menedzselésére. 

A harmadik hipotézis annak a kérdését járja körbe, hogy az EGTC modell szerint 
újonnan létrejövő szervezetek mellett a már meglévő határon átnyúló struktúrák képesek-e, és 
milyen eljárás mentén áttérni az új modellre. Emellett a disszertáció részletesen foglalkozik az 
EGTC modell alkalmazásából származó előnyök vizsgálatával, és esettanulmányon, valamint 
példákon keresztül mutatja be ennek pozitívumait. 

A jogi szabályozás kiértékelése alapján megállapítható, hogy az euroregionális modellel 
szemben az EGTC átláthatóbb, a működés hatékonyságát elősegítő, az operatív működést 
jelentősen támogató struktúra, amely – mint jogi személy – egységes szervezetként képes az 
uniós források fogadására, kezelésére. Az EGTC modelljén belül rendeződnek a felelősségi 
szabályok, a közös döntések kikényszeríthetővé válnak. A csoportosulás ténylegesen teret ad 
ahhoz, hogy a működésben és a projektmegvalósításban is mindkét oldal jelen legyen. A 
struktúra – a kötelező kereteken belül – tetszőlegesen alakítható, így lehetővé válik a 
társadalmi szereplők más szegmeseinek, így különösen a civil és a gazdasági szféra 
szereplőinek deklarált bevonása az együttműködésbe. 

A doktori kutatás hipotézisei az elméleti és az empirikus kutatás alapján nyertek 
megerősítést. 

A már létező határon átnyúló együttműködéseket támogatni szükséges a standard jogi 
modellre történő áttérésben. A disszertációban összegyűjtésre és kidolgozásra kerültek azok a 
szempontok és javaslatok, amelyek útmutatóként használhatók és megfontolásra érdemesek a 
hatékonyabb, költségtakarékosabb struktúra létrehozása érdekében: 

 
1. Szükséges, hogy a felek értékeljék, és pontosan megfogalmazzák azokat a 

célokat és szükségleteket, amelyeket az együttműködés keretében kívánnak 
megvalósítani. E célokat, igényeket hozzák összhangba az EGTC lehetséges 
céljaival, feladataival. 

2. Tekintsék át a tervezett együttműködés megvalósításához szükséges 
szakismeretet, az eddigi tapasztalatokat. 

3. Javasolt, hogy jelöljék ki azokat a partnereket, akik rendelkeznek az 
együttműködés egyes részterületeit érintő szakmai ismeretekkel, és ellenőrizzék, 
hogy ezek a partnerek potenciálisan az EGTC tagjává válhatnak-e. 

4. Vizsgálják meg a rendelkezésre álló nemzeti szintű jogi szabályozást, annak 
érdekében, hogy - figyelemmel a felek célkitűzéseire - kiválaszthassák azt az 
államot, amelynek területén a legcélszerűbb székhelyet választani és a 
legitimációt lebonyolítani. 

5. Igazolják a tervezett célok jogi megvalósíthatóságát az érintett tagállam(ok) 
nemzeti hatóságai/szervei útján. 

6. Készítsenek egy költség-haszon kimutatást, amely alapján összevethető, hogy 
az EGTC-nek, vagy a határon átnyúló együttműködés egyéb módozatának, 
formájának a létrehozása költséghatékonyabb-e. 

7. Valamennyi érdekelt féllel folytassák le a tárgyalásokat, és fogalmazzák meg az 
EGTC alapszabályát és egyezményét. 

8. Az egyeztetések alkalmával tisztázzák a felelősségi kérdéseket. 
9. Miután a felek között megállapodás jött létre az EGTC alapszabályáról és 

egyezményéről, megindítható a nyilvántartásba vételi eljárás a székhely szerinti 
tagállam illetékes hatósága/szerve előtt.  
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A disszertáció részleteiben foglalkozik az egységes uniós szabályozás kritikus 
pontjaival. Ezzel összefüggésben felveti, hogy a szabályozás további kiegészítésre, 
módosításra szorul. Különösen fontos lenne a harmadik országok jogalanyainak az EGTC-ben 
történő részvételének megnyugtató rendezése. 

A dolgozat a standard modell és a határon átnyúló együttműködések történelmi 
folyamatába illeszti és felvázolja a fejlődés várható további irányait: az integrációs folyamat, 
mindenekelőtt a határokon átívelő közigazgatás megteremtését, valójában a határok 
„légiesítésének” következő fázisát.  

 A disszertáció eredményeinek bemutatásával az volt a célom, hogy az együttműködések 
résztvevői iránymutatást és eszközöket kapjanak a megfelelő jogi lehetőségek felismerése és 
alkalmazása terén, hogy eredményesebb, az Európai Unió által is támogatott határon átnyúló 
struktúrák megalakításával segíthessék a helyi érdekek érvényre jutását. 
 
IV. A kutatás eredményeinek társadalmi hasznosíthatósága  

 
A dolgozat általános része segít a regionalizmus, mint a fő európai prioritás eredetének, 

a jelenbeli helyzetének és a jövőbeli szerepkörének megértésében, és az egyéb fő társadalmi 
folyamatokhoz való illeszkedésének feltárásában. Ezen keresztül segíti a határon átnyúló 
együttműködések meglévő, vagy szándékolt működési modelljének specifikálásához és 
kidolgozásához. A folyamatok jobb megértésén keresztül a nem jogi szakemberek számára is 
hasznos, alkalmazhatják az együttműködések megfelelő színvonalú előkészítésére és 
kialakítására. 

A meglévő együttműködési formák értékelésén és hibáinak feltárásán keresztül 
megelőzhető a nem megfelelő, vagy hibás modellek létrehozása, a meglévő hiányosságok 
pedig időben kiküszöbölhetővé válnak. A jogi vonatkozású vizsgálatok tisztázzák az 
együttműködés egységes standard modelljének lehetséges tartalmát és kereteit. A kutatás 
szempontokat ad a standard modell konkrét helyzetekre való alkalmazásához, és az új jogi 
struktúra bemutatásán keresztül segíti a meglévő modellek kijavítását és hatékonyabbá tételét. 

A doktori kutatás egyértelműen olyan témát dolgoz fel, amelyről – bár európai szinten, 
alapjaiban érinti a különböző gazdasági, társadalmi folyamatokat –, nem mondható el, hogy 
ismerete, társadalmi beágyazottsága kielégítő lenne. A téma jellemzője, hogy csak elvétve 
találunk kifejezetten az együttműködések jogi vonatkozásait elemző kutatási eredményeket, a 
témakör jelen állapotában még részletes kidolgozásra szorul. A folyamatok követését nehezíti 
az is, hogy az együttműködések rendszere, jogi szabályozása folyamatosan és jelentős 
mértékben változik, fejlődik. A kutatás során megszerzett ismeretek hasznosítása jelentősen 
előrelendítheti a határon átnyúló együttműködések ügyét, a dolgozat a jelenlegi helyzetből 
kiinduló a lehetséges továbbfejlődési irányokat és az új jogi modell meghatározó szerepét is 
bemutatja. 

 
A disszertáció a jogalkotók, a gyakorlati szakemberek és az együttműködő 

partnerek számára jól használható, átfogó forrásanyagot kíván nyújtani, ezen keresztül 
is segítve az (újfajta) regionális gondolkodásmód tudományosan megalapozott 
terjesztését, a „helyi cselekvőképesség” megerősítését és az együttműködések 
hatékonyságának növelését. 

A disszertáció ugyanakkor rámutat arra, hogy a határon átnyúló, regionális 
együttműködések létrehozásában, az alapító okiratok megfogalmazásában, a működő 
kooperációk más szervezeti formába történő átalakításában jogi képviselő 
közreműködése mindenképpen javasolt, az új EGTC modell létrehozása során pedig 
már kötelező is. A jogi, illetőleg szakmai tanácsadásban is felhasználhatók a disszertáció 
eredményei.  
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