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ukrán hármashatár aktorainak együttműködési hálózata
Gerő Márton – Micsinai istván 

tanulMányunkban a határ szervezetközi fontosságát követően áttekintjük a szervezeti hálózatok irodalmának kutatá-
sunk szempontjából releváns eredményeit. Ezután térünk rá saját kutatásunkra, ismertetjük annak vizsgálati módszerét, 
a vizsgálati populációt, majd pedig sor kerül a hálózat bemutatására, a hálózati és szervezeti jellemzők, vélemények 
közötti összefüggések elemzésére. 

A szervezetközi hálózatok

A szervezetek közötti kapcsolatok fontosságát amerikai szerzők már korábban, az 1950-es években felismerték (Benson 
1975). A hatvanas-hetvenes években sokan foglalkoztak a fejlett indusztriális társadalmakban betöltött szerepükkel, 
ugyanakkor kapcsolathálózati elemzésük csupán a hetvenes-nyolcvanas években indult el. A szakirodalom elsősorban 
az üzleti szervezetek közötti kapcsolatokat vizsgálja, főként a vezető testületek, felügyelőbizottságok és a tulajdonosi 
kör átfedése mentén (Borgatti–Foster 2003, Müller-Seitz 2012), de a hetvenes években a téma vizsgálata a társadalmi 
mozgalmak területén is elindult (McCarthy–Zald 1977), mára már számos, a civil társadalom, a nonprofit szektor szer-
vezeteinek kapcsolataival foglalkozó cikket is találhatunk (Galaskiewicz–Bielefeld 1998, Diani 2003, Diani–Bison 2004, 
Anheier–Katz 2004, Galaskiewitz–Wolfgang–Myron 2006, Baldassari–Diani 2007, Müller-Seitz 2012). A közszféra hálóza-
tainak vizsgálata a hálózatok menedzselésének témájában alulreprezentált, a teljes hálózatok vizsgálatában a közszféra 
hálózatai jelennek meg dominánsabban (Provan et. al. 2007). 

A networkszemlélet tehát mára mind az üzleti, mind az állami és a civil szféra szervezetei közötti kapcsolathálózatok 
vizsgálatában meggyökeresedett. Az elemzések jellemzően olyan általános hálózati elméleteket alkalmaznak, amelyek 
nincsenek tekintettel a szektorok működési jellemzőire (Herranz 2008). Ráadásul viszonylag ritka az is, hogy a kutatások 
a különböző szektorokba tartozó szervezetek között létrejött hálózatokkal foglalkoznának.1 Egy másik gyakran emlege-
tett hiányosság a gazdasági-természeti környezet figyelmen kívül hagyása. A hálózatokat gyakran adottnak tételezik, 
nem pedig az azokat körülvevő tényezők emergens következményének (Benson 1975). A tanulmányunkban vizsgált 
hálózat esetében azonban ezeket a tényezőket is figyelembe kell vennünk. A vizsgált terület különlegességét éppen 
az adja, hogy a hármashatár egy földrajzilag is jól körülhatárolható mikrorégiót szabdal háromfelé. Az általunk vizsgált 

1 Például Müller-Seitz 2012-es összefoglalója negyvenből csupán két ilyen cikket talált.
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hálózat pedig egyértelműen multiszektoriális: fókuszunkban olyan szervezeti hálózat áll, amelyben mind üzleti, mind 
civil és állami szereplők is megtalálhatók. 

A következőkben négy megközelítést mutatunk be, amelyek a szervezetek közötti kapcsolatok létrejöttét magyaráz-
zák. A tanulmány során ezeket a magyarázati lehetőségeket a határon átnyúló kapcsolatok általunk tapasztalt sajátos-
ságaival vetjük össze. Az elméleti megközelítések egyben hipotéziseink kiindulópontjait is képezik.

Erőforrásfüggés1. 
Az erőforrásfüggés elmélete szerint a szervezetközi kapcsolatok kialakítása a környezeti bizonytalanságok kezelésének, 
pontosabban a szervezeten belül hiányzó erőforrások biztosításának igényével kapcsolódik össze (Guo–Acar 2005). 
A szervezetek igyekeznek biztosítani a szükséges készségeket, tudást, technológiát, de a szervezeten belül ezek nem 
állnak rendelkezésre. Ha sikerül stabil, jó kapcsolatokat kialakítani, az megkönnyíti az információáramlást, a kialakult 
bizalom pedig lehetővé teszi a nehézkesebb, a felek érdekeit védő szabályozások, formális eljárások rugalmasabb 
alkalmazását és a tranzakciós költségek csökkentését. 

Az erőforrásfüggés vizsgálata esetén a következő kérdéseket vizsgálhatjuk meg:
a) milyen erőforrásokra van szüksége egy szervezetnek, az rendelkezésre áll-e, hozzáférhető-e más szereplőknél;
b) megéri-e a kapcsolattal járó többletterhek vállalását a szükséges erőforrás beszerzése? 

Azt feltételezhetjük, hogy a határ menti régió jelentette lehetőségek, az európai uniós projektek sikeres lebonyo-
lításához szükséges különböző erőforrások (tudás, tőke, legitimáció) az eltérő szektorokba vagy országokba tartozó 
szervezetek kezében vannak, ami ezek megosztására sarkall, emellett a pályázati programok egy része kifejezetten 
előírja a különböző országbeli partnerek szereplését a projektekben. 

Az együttműködés kényszere: az európai uniós források2. 
A vizsgált terület határ menti régió, és mint ilyen, részt vesz az Európai Unió határ menti együttműködéseket erősítő 
programjaiban. A határ menti régió ideája az ötvenes évektől jelen van az Európai Gazdasági Közösség, Európai Unió 
életében, és a különböző programok során gyakorlatilag az uniós országokban található minden határ melletti terület 
bekapcsolódott valamilyen határ menti régiós programba (Perkmann 2003). Az EU bővítési folyamatai természetesen 
újabb és újabb uniós vagy európai határ menti régiókat hoznak létre. Az Európai Határrégiók Egyesülete 1971-ben 
alakult meg, amelynek jelenleg 85 határ menti régió a tagja, és 185 ilyen régiót tart nyilván.2 A régiók számának növe-
kedése mellett a határ menti régiók finanszírozására szánt programok anyagi ráfordításai sem elenyészőek: Perkmann 
szerint évi 700 millió euróról van szó (Perkmann, 2003: 153). E pályázatok célja rendszerint az országok közti együtt-
működés bátorítása, innovációk létrehozásának segítése, a versenyképesség növelése, a fenntartható fejlődés vagy  
a környezeti felelősség erősítése.3 A pénzek elnyeréséhez azonban természetesen határon átnyúló együttműködések-
re van szükség, hiszen a programok éppen ezt tűzik ki célul. Azt feltételezhetjük, hogy a határon átnyúló kapcsolatok 
egyik fő hajtóerejét az uniós erőforrások megszerzése jelentheti.

2 A 185 határ menti régió mellett ún. large-scale régiókat és mintegy 22 területi együttműködést tart nyilván. Forrás: Association of 
European Border Regions, http://www.aebr.eu/en/members/list_of_regions.php (utolsó letöltés: 2015. 04. 07.)

3 Lásd pl. a Central Europe Programme, a South-East Transnational Cooperation Programme, az Interreg III és IV, az INTERACT vagy az Euró-
pai Területi Együttműködés program leírásait.

http://www.aebr.eu/en/members/list_of_regions.php
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Legitimáció3. 
A költségkímélés és az erőforrások biztosítása mellett a szervezetközi kapcsolatok nagyobb mértékű legitimációs erőt 
is jelenthetnek (Borgatti–Foster 2003). Az állami és gazdasági szereplők számára a civil kapcsolatok nagyobb elfoga-
dottságot és hitelességet nyújthatnak (pl. a társadalmi párbeszéd, a társadalmi felelősségvállaláson keresztül), míg  
a civilek számára ugyanez a kapcsolat anyagi forrást biztosíthat, és a lakosság vagy a tagok felé való erősebb legitimá-
ció képzetét is keltheti. 

A legitimáció kérdése elsősorban a civil szervezeteket érinti. A térségben működő szervezetek a rendszerváltás után 
jöttek létre, kisméretűek, szűkösek az erőforrásaik, így a megfelelő legitimáció kulcsfontosságú lehet a céljaik elérésé-
ben, ezért megpróbálnak gazdasági és politikai szervezetekkel kapcsolatot kiépíteni.

Együttműködő versengés4. 
Miközben a versenyt a modern piacgazdaság egyik alapvető jellemzőjének tartják, a szervezeti kapcsolatok vizsgálata 
és a hálózatok kutatása elsősorban az együttműködésekre összpontosít. A verseny és az együttműködés többnyire 
egymást kizáró kategóriaként jelenik meg, holott számtalan vizsgálat mutatja, hogy ezek együttesen is felmerülnek 
egy kapcsolatban. 

A hasonló területen működő multinacionális cégeknél végzett vizsgálatok például arra utalnak, hogy míg a fo-
gyasztókért versengenek a vállalatok, a nagy költségigényű kutatásokat-fejlesztéseket közösen végzik. Ezt a jelenséget 
a szakirodalomban coopetitionnek – együttműködő versengésnek – nevezik (Walley 2007). 

Esetünkben az európai uniós forrás megszerzése az a terület, ahol a szereplők akkor is együttműködésre kénysze-
rülnek, ha egyébként versenyeznek egymással. Vizsgálatunkban azt feltételezhetjük, hogy az együttműködés elsősor-
ban az EU-s projektekhez és a pályázati pénzek megszerzéséhez (kötelező tevékenységek, pályázatírás) kötődnek.



270  Határon átnyúló kapcsolatok

11  Határok mentén, határok felett – A magyar–szlovák–ukrán hármashatár aktorainak együttműködési hálózata

Hipotézisek és módszertan

Az eddigiek alapján a térségben működő szervezetek hálózatáról az 1. ábrán látható modell alapján a következő hipo-
téziseket (H) fogalmaztuk meg.

1. ábra 
Határon átívelő 

kapcsolatok 
modellje

H1. Az unió és a három ország együttműködésében megvalósuló programok alapján arra számítunk, hogy 
a hármashatár térségében főleg központi, kormányzati szervezetek látják el a legfontosabb közvetítő 
szerepeket. 

H2. A szektorok közötti kapcsolatok elsősorban a civil-állami relációban jelentkeznek. 
H3. A három ország kapcsolatát meghatározza az a tény, hogy Szlovákiában és Ukrajnában is jelentős számú 

magyar kisebbség él. Hipotézisünk szerint mindkét országban komoly szerepet kapnak a kvázidiaszpórát 
képező magyar hátterű civil szervezetek.

H4. A magyar állam számára prioritás, hogy aktív diszpórapolitikát folytasson, és támogassa a határon túli 
magyarok kulturális tevékenységeit, ezért ugyancsak intenzív kulturális kapcsolatokat várunk civil és 
egyházi szereplők részvételével. 

H5 A magyar etnikum jelenlétéből következik az is, hogy Magyarország a szomszédos két országhoz ké-
pest érdekeltebbé válik a határon átívelő kapcsolatok működtetésében, a H3 és H4 hipotézisből adódik, 
hogy összességében Magyarország, a magyar szervezetek integrálják a térségben a határon átívelő 
együttműködéseket. 

H6. Logikusnak tűnik a feltételezés, hogy a határon átnyúló tevékenységekkel együtt jár a regionális együtt-
működés iránti elköteleződés (ha azt nem is tudjuk, hogy ez oka vagy következménye a tényleges 
kapcsolatoknak) – így azt várjuk, hogy a határon átnyúló kapcsolatok megléte, a határon átnyúló 
együttműködéssel kapcsolatos attitűdök és az EU- hoz való viszony között pozitív összefüggéseket 
tapasztalunk. 

Hálózatot meghatározó 
tényezők:

− Ország
− Tevékenységi kör
− Etnikai háttér

Hálózati tulajdonságok hatása 
a szervezeti cselekvésre:

− Centralitás
− Brokerage
− Határon átívelő kapcsolat

EU-s projektek 
hatása 

az együttműködésre

Hálózati pozíció 
hatása az EU-s

attitűdökre
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Módszertan

A határokon átívelő kapcsolatokat egy ajánláson alapuló, hólabdás mintavétel keretében vizsgáltuk (a módszer rész-
leteiről lásd az Annex 7 mellékletet)

A hálózat elemzése során a fő kérdésünk az volt, hogy a hálózat szerkezeti tulajdonságai alapján milyen csoportokat 
tudunk azonosítani. Ennek megválaszolására a modularitás módszerét alkalmaztuk. A modularitás célja, hogy olyan 
csoportokat azonosítson, amelyekben befelé maximalizálja, kifelé minimalizálja a kapcsolatok arányát. Az értéke –0,5 
és 1 között helyezkedhet el, ha negatív, akkor a kifelé tartó kapcsolatok vannak nagyobb arányban. 

A modularitás módszere egyszerre alkalmazható közösségek azonosítására és közösségek leírására is. Kutatásunkban 
az ország, a szektor és a tevékenységi kör hatásaira voltunk kíváncsiak, és négy mutatót alkalmaztunk. (1) Predefiniált 
csoporthatárok esetében a modularitás véletlen hálózattal hasonlítja össze adatainkat, és ennek fényében ad képet  
a hálózat átszőttségéről. (2) az E-I (External-Internal) index a csoporton belüli és a csoporton kívüli kapcsolatok arányát 
vizsgálja, értéke 1 és –1 között lehet. Ha nullánál nagyobb, akkor a csoporton belüli; ha nullánál kisebb, akkor a cso-
porton kívüli kapcsolatok vannak nagyobb arányban. (3) A kohézió (cohesion) a vizsgált dimenzión belül a kapcsolatok 
csoporton belüli vagy csoportok közötti eloszlásáról ad képet. 

A kapcsolatok kontextusa

A hálózatelemzés módszerén keresztül a határon átívelő kapcsolatok szerkezetét tárjuk fel, de nem szolgálunk informá-
ciókkal a kapcsolatok kialakulásáról, nehézségeiről, élettartamáról – a jelen kutatás is egy pillanatfelvétel. 

A különböző aktorok együttműködései minden esetben egy adott kulturális közegbe ágyazottan jönnek létre, 
szabályok határozzák meg az érintkezés módjait, az egymás felé nyújtott és elvárt erőforrások áramlását. A kutatásunk 
tárgyát képező határokon átívelő kapcsolatok kulturálisan és gazdaságilag nagyon eltérő hátterű szereplőket köt(het)
nek össze. Kulturálisan az egyik legfontosabb szempont a nyelv kérdése. Történelme során a térség különböző államok 
részét képezte, etnikailag vegyes terület. A nyelv mint identitásképző elem fontos tényező, és nem mindegy, hogy  
a térségben melyik nyelvet beszélik, vagy esetleg egy harmadik globális közvetítőnyelvet használnak. A civil szerve-
zetek körében készített interjúkból az derül ki, hogy nyelvi szempontból a leginkább problematikus együttműködés 
az ukrán szervezetekkel való kooperáció, mivel ők az angol nyelvben kevésbé járatosak. A közös és a közvetítőnyelv 
hiányában a határ menti régiókban, mint az alábbi interjúrészletből is kiderül, a tolmácsok közvetítő szerepe felérté-
kelődik: 

„A jó tolmács az nemcsak szakmailag [jó], hanem rendelkezik azokkal a hivatalos, nem hivatalos kapcsola-
tokkal, például a mi tolmácsunk, aki nekünk segít. A VÁTI-nak szokott tolmácsolni, tehát első kézből min-
den információ megvan, emellett Kárpátalján született, tehát az informális kapcsolatrendszere is megvan, 
és egyébként évek óta visz át csoportokat, tehát az ottani hivatali szervekkel is megvan a kapcsolata, 
egyébként minden hájjal megkent. Szóval egy ilyen ember kell, aki a mi részünkön van, megbízható, és 
nekem dolgozik.” (civil szervezet vezetője)
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A szervezetek formális együttműködését ugyancsak meghatározza az anyaország gazdasági, politikai kultúrája. 
Ukrajnában jóval centralizáltabb az állam működése, ami lassítja a folyamatokat, növeli a korrupció lehetőségét, bi-
zonytalanságot idéz elő. Ezek a bizonytalanságok azonban ugyanúgy érintik a másik felet is, mivel a projektért közös 
felelősséggel tartoznak. Az ukrajnai centralizált folyamatokra álljon itt az alábbi példa: 

„…ahhoz, hogy egy iskola ötezer eurót felhasználhasson egy pályázat finanszírozására, amit utóelszámo-
lásban kap majd meg, lehet, hogy Kijevből kell egy minisztériumi engedély.” (civil szervezet vezetője)

A centralizáció mellett jelentős különbség mutatkozik a személyközi kapcsolatok működésében. Ukrajnában gya-
koribb, hogy több szervezet mögött is ugyanaz a személy áll. A szervezeti hálózat mellett tehát mindenképpen figye-
lembe kell venni a helyi közösségek kulcsembereinek kapcsolatait.4

A személyközpontúságnak az ellentétét is megtapasztaltuk. Egyes interjúkban ugyanis kiderült, hogy a szervezetek 
vezetői a partnerek képviselőinek a nevét csak részben vagy egyáltalán nem tudják. 

A határokon átívelő együttműködések egy jelentős részét a kényszer szüli, az EU a támogatásainak feltételéül szabja 
a szervezetek kooperációját. A projektek megvalósítása jelentős adminisztratív munkát von maga után, ami ugyan-
olyan felkészültséget igényel, mint magának a projektnek a megvalósítása. A magyarországi civil szervezetek szerint  
a magyar–ukrán kapcsolatokat nagyban megnehezíti, hogy az ukrán szervezetek nem rendelkeznek a szükséges kész-
ségekkel, s ezek hiányában a kapcsolatok fenntartása feszültségekkel teli, gyakran aszimmetrikus. 

Az EU-s külső határnak óriási jelentősége van, mivel az ukrán oldalról a vízumkényszer költségessé teszi a határokon 
való átjárást. A kapcsolatok fenntartását szintén befolyásolja a határőrségnek a határátlépéssel kapcsolatban kialakított 
gyakorlata. (A határ működéséről és az informális gazdaságról lásd Sik „Adalékok a hármashatár háromszoros beágya-
zottságához” c. írását kötetünk 2. fejezetében.)

Az aktorok bemutatása

A kutatásban részt vevő szervezeteket két csoportra bontottuk. A minta tágabb körét az a 486 szervezet alkotja, akik a 
hólabdás mintavétel során akár megkérdezettként, akár ajánlott szervezetként az adatbázisunkba kerültek. Az azono-
sított szervezetek információt nyújtanak a határ menti térségben működő aktorok szervezeti hátteréről, tevékenységi 
köréről. A szűkített minta a megkérdezett szervezeteket (138, a teljes minta 32%-a) tartalmazza. A szűkítésnek a háló-
zatkutatás szempontjából van jelentősége: az ajánlott szervezetek esetében csak a bejövő kapcsolatok azonosíthatók, 
míg a megkérdezettek esetében mindkét irány, a kimenő és a bejövő is vizsgálható.

Az aktorok ország szerinti megoszlását nézve a magyar szervezetek vannak többségben (52%), második legna-
gyobb arányban az ukrán (30%), végül a szlovák szervezetek (18%). Az 1. táblázatban a teljes minta és a megkérdezettek 
körében látható a szervezetek szektor szerinti megoszlása. Mindhárom országban az állami szereplők vannak jelen 
legnagyobb arányban, Szlovákiában némileg több az állami és kevesebb a civil szervezetek aránya, Magyarországon és 
Ukrajnában nagyságrendileg hasonló értékek figyelhetőek meg. (Az eloszlás nem mutat szignifikáns különbséget.) 

4 A személyközi kapcsolatok fontosságát egy ungvári konferencián éltük át, ahol a résztvevők, többnyire idősebb tudósok, intézményveze-
tők a konferencia szervezőjét külön név szerint megemlítették előadásaikban, minden egyes esetben, olyan kontextusban, amely kifejezte 
azt, hogy ők már korábban is kapcsolatban álltak egymással, és részükről a vezető irányában a tisztelet és az elismerés a meghatározó.
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A megkérdezettek mintájában Magyarországon és Szlovákiában nőtt az állami szereplők aránya, és csökkent a civil 
szervezeteké, míg Ukrajnában fordított folyamat figyelhető meg, csökkent az állami szervezetek aránya, és nőtt a civi-
leké. (A különbség ebben az esetben sem szignifikáns.) 

A kutatásban részt vevő szervezetek szektor szerinti megoszlása a teljes mintában és a 1. táblázat 
kérdezettek körében (%) 

Minta Ország N Civil, 
egyház Gazdasági Állami Összesen

Teljes minta 
(N = 486)

Magyarország 253 30 13 56 100

Szlovákia 86 23 12 65 100

Ukrajna 147 31 14 54 100

Összesen 486 29 13 57 100

Megkérdezettek 
(N = 138)

Magyarország 62 24 10 66 100

Szlovákia 28 21 7 71 100

Ukrajna 48 40 17 44 100

Összesen 138 29 12 59 100

Teljes minta: khí-négyzet: 0,583; megkérdezettek: 0,1. 

A 2. táblázatban a két vizsgált mintában található szervezetek tevékenység szerinti megoszlása látható, amelyből 
kutatásunk során tizenkét különböző területet azonosítottunk. Magyarországon és Szlovákiában az önkormányzati 
szervezetek, Ukrajnában a vállalkozásfejlesztő tevékenységgel foglalkozó szervezetek (20–27% közötti értékkel) vannak 
jelen a legnagyobb arányban. Tíz százalék feletti arányban találhatók még meg Magyarországon a kultúrával, vállal-
kozással és vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó szervezetek, Szlovákiában a kultúrával (20% feletti arányban) és vállal-
kozásfejlesztéssel (itt a szociális ellátással foglalkozó szerveztek aránya elenyésző), Ukrajnában a kutatás-felsőoktatás,  
a szociális ellátás és a vállalkozásfejlesztés terén (ugyancsak 20% feletti arányban) vannak működő aktorok. A szektoriá-
lis értékekhez képest a teljes mintára vonatkozó adatok szignifikánsnak bizonyultak. 
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A kutatásban részt vevő szervezetek tevékenység szerinti megoszlása a teljes mintában 2. táblázat 
és a megkérdezettek körében (%)
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) Magyarország 253 2 14 8 3 3 9 13 2 11 11 4 21 100

Szlovákia 86 3 22 8 0 3 9 1 1 8 13 3 27 100

Ukrajna 147 1 10 13 3 2 3 14 4 10 21 3 16 100

Összesen 486 2 14 9 2 3 7 11 2 10 14 4 20 100
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Magyarország 62 3 6 10 5 2 10 11 2 5 24 3 19 100

Szlovákia 28 7 14 11 0 0 7 4 4 7 11 4 32 100

Ukrajna 48 0 15 13 2 2 0 13 2 10 29 6 8 100

Összesen 138 3 11 11 3 1 6 10 2 7 23 4 18 100

Teljes minta: khí-négyzet: 0,005; megkérdezettek: 0,344.

A határon átívelő kapcsolatok megoszlása a teljes mintára vonatkozóan a 3. táblázatban látható. Magyarország és 
Ukrajna kapcsolatainak kb. 60 százaléka a kiinduló országba mutat, a szlovák aktorok esetében ugyanez csak kb. a fele 
az említett két országnak. A három ország között egyenlőtlenül oszlanak meg a kapcsolatok, Ukrajna és Szlovákia kö-
zött gyakorlatilag hiányzik az együttműködés, ennek következménye, hogy Szlovákia és Ukrajna felől a Magyarország 
irányába mutató kapcsolatok aránya magasabb, mint fordított irányba (Magyarországról Ukrajna irányába mutat több 
kapcsolat, mint Szlovákia felé.) Az adatokból tehát az látható, hogy a határon túli kapcsolatokban Magyarországnak 
központi és összekötő szerepe van a hármashatár térségében, és a három ország viszonylatában. A térség etnikai 
hátterének fényében várható volt ez a szerep, a következőkben bemutatjuk, hogy tartalmilag milyen elemek vannak 
jelen.

A határon átívelő kapcsolatok megoszlása a teljes mintában (%) 3. táblázat 

Ország N Magyarország Szlovákia Ukrajna Összesen

Magyarország 296 56 18 26 100

Szlovákia 137 61 34 5 100

Ukrajna 250 36 4 60 100

Teljes minta: khí-négyzet: 156, p < 0,000.
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A teljes mintára vonatkoztatva az országon belüli és a határon átívelő kapcsolatok megoszlását a szervezeti tulaj-
donságok mentén a 4. táblázatban ismertetjük. Az adatok azt mutatják, hogy a határon átívelő kapcsolatok a szektorok 
esetében nagyobbrészt az azonos szektorhoz tartozó szervezetekhez mutatnak, a tevékenységi kör tekintetében azon-
ban ez a tendencia nem figyelhető meg, azonos arányban vannak a tevékenységi körön belül és azon kívül található 
szervezetek is. (A különbséget részben magyarázza az alkalmazott kategóriák száma – szektorból hármat, tevékenységi 
körből tizenkettőt azonosítottunk –, ezzel együtt nem lepődünk meg azon, hogy a szervezetek azonos jogállása erő-
sebben befolyásolja a határon átívelő kapcsolatok valószínűségét.) Tanulságos, hogy a megszemélyesített kapcsolatok 
aránya csökken a határon átívelő kapcsolatok esetében. Ennek hátterében feltehetően az állhat, hogy a távolság és 
az esetleges ritkább kapcsolattartások miatt könnyebb a partnerszervezet, mint a kapcsolattartó vagy a vezető mun-
katárs nevét felidézni. Az országon belüli kapcsolatok tekintetében még egy fontos eredmény tűnik ki: a kapcsolatok 
jelentős része (40%) helyben, azonos településen van. 

Az országon belüli és a határon átívelő kapcsolatok megoszlása szervezeti  4. táblázat 
tulajdonságok mentén (%) 

Szervezeti tulajdonság Országon belüli 
kapcsolat

Határon átívelő 
kapcsolat Khí-négyzet

Összes kapcsolat 53 47 –

Szektor (azonos) 51 69 22,5*

Tevékenységi kör (azonos) 37 51 27,7*

Megszemélyesített kapcsolat (van) 47 34 11,4*

Település (azonos) 38** – –

** p < 0,01 szinten szignifikáns.

** A szervezet központját nem mindig találtuk meg.

A hálózat bemutatása

A szervezetek leíró bemutatása után térjünk át a térségben tevékenykedő szervezetek hálózatának sajátosságaira. 
A 2. ábra a megkérdezett szervezetek klaszterezett5 mintázatát mutatja. (Az ábrán az egyes pontok a szervezeteket 

jelölik, kapcsolat közöttük abban az esetben van, ha megemlítették egymást; a kapcsolatokat szimmetrikusnak, kölcsö-
nösnek tekintjük.) A már említett 138 szervezetből 124 szervezetnek van egymással kapcsolata.6 Az ábra jobb oldalán 
található két önálló komponens is (kettő és öt), az itt látható legnagyobb komponens 117 aktorból áll.

5 A klaszter fogalma alatt kohezív csoportokat értünk, tudatosan kerüljük a közösség fogalmát
6 A megkérdezett szervezetek között találhatók olyanok, amelyeknek nincs megkérdezett szervezettel kapcsolata, és őket sem említették 

meg.
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2. ábra 
A szervezeteket 

összekötő hálózat 
klaszterei (N = 117;  

modularitás: 0,635)

Forrás: saját 
szerkesztés.

Jelmagyarázat: piros – magyar; sárga – szlovák; kék – ukrán. A pontok mérete a kapcsolatok számával arányos.

A hálózaton belül csoportok azonosítására a modularitás módszerét alkalmaztuk, amivel kilenc klasztert találtunk. 
Országok viszonylatában közülük egyik sem homogén, de gyakori, hogy csak egy-egy más országhoz tartozó szerve-
zet van a klaszterben. Négy olyan van közöttük (az ábrán 17, 21, 24, 25), ahol kiegyensúlyozott az eltérő országokhoz 
tartozó aktorok aránya, a legszorosabb együttműködés a 21-es klaszterban figyelhető meg, ahol az ukrán–magyar 
határhoz közeli állami és vállalkozásfejlesztő szervezetek együttműködése különösen gyakori.

Az 5. táblázat a 2. ábrán azonosított klaszterek adatai foglalja össze. A hálózati struktúra alapján azonosított 
klaszterekben egy kivételével mindig valamelyik ország szervezeteinek döntő többsége (három-három esetben Ma-
gyarország és Ukrajna, egy esetben Szlovákia) figyelhető meg. A hét klaszterből csak három olyat találtunk, ahol mind 
a három ország jelen van, tehát a klaszterek kétharmadában két országnak a szereplői azonosíthatók. A táblázatból az 
is látható, hogy három klaszterben a vállalkozásfejlesztő aktorok, egy-egy esetben a vállalkozások, kulturális szereplők, 
a kutatás-fejlesztés szereplői és az önkormányzati aktorok vannak többségben. (Két klaszterben a szereplők tevékeny-
ségi köre alapján nem kristályosodik ki egyértelmű klaszterprofil.)

A klaszterek meghatározása során azt tapasztaljuk, hogy két fő szempont alapján különböztethetjük meg őket: az 
első, hogy az egyes országok milyen arányban vannak jelen (egyenlően, vagy valamelyik ország szereplői többségben 
vannak), a második, hogy mely tevékenységi körhöz tartozó szervezetek többsége azonosítható a csoporton belül.
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A klaszterek összetétele (N)5. táblázat 

Szervezetek
A klaszterba tartozó szervezetek száma 

országonként Összesen
Magyarország Szlovákia Ukrajna

Magyar vállalkozásfejlesztő 
szervezetek

12 4 2 18

Magyar kutatásfejlesztéssel 
foglalkozó szervezetek

8 3 1 12

Magyar–ukrán vállalkozásfejlesztő 
szervezetek

12 0 13 25

Ukrán vállalkozások 1 0 14 15

Ukrán vállalkozásfejlesztő 
szervezetek

2 0 4 6

Ukrán kulturális szervezetek 1 0 8 9

Szlovák önkormányzati szervezetek 5 12 0 17

A hét klaszter között egy olyan van, ahol az ukrán és a magyar szervezetek kiegyenlített arányban vannak jelen 
(egyben ez a legnagyobb azonosított csoport). Úgy gondoljuk, ezt érdemes alaposabban is megtekinteni, mivel  
a kiinduló kérdés arra vonatkozott, hogy a határ mennyiben befolyásolja a kapcsolatokat. A korábbiak során azt már 
láthattuk, hogy intenzív határon átívelő kapcsolatok figyelhetők meg a térségben, de arra vonatkozóan még nincs 
információnk, hogy ezek a kapcsolatok csoportokba szerveződnek-e. A 3. ábra bal oldali részén az ukrán–magyar vál-
lalkozásfejlesztő klaszter látható. A csoportban 25 szervezet található, közülük 13 ukrán, 12 magyar. A középpontban 
egy civil szervezet, a záhonyi KIÚT helyezkedik el. Ennek a szerkezeti egységnek a vizsgálata kvalitatív módszerekkel 
egészen biztosan további hasznos információkat adna a határon átívelő kapcsolatok kutatásához, a megszemélyesí-
tett kapcsolatok tekintetében ugyancsak a szervezet vezetője kapta a legtöbb választást (erről később). Azt minden-
esetre ezen klaszter esetében megállapíthatjuk, hogy a határnak a szerepe az idetartozó szervezeteknek a körében 
gyakorlatilag eltűnik. Ez az eredmény viszont arra is felhívja a figyelmünket, hogy az a kiinduló kérdés, hogy mekkora  
a határnak a szerepe a határ menti térségben működő szervezetek kapcsolataiban, átfogalmazható úgy is, hogy van-e 
szervezeteknek olyan csoportja (közössége), ahol a határ szerepe nem a megkülönböztetés, ahol az együttműködé-
sük (természetesen a határ meglétének köszönhetően) határok feletti. Az itt azonosított klaszter azért is fontos, mert 
ez alapján a határon átívelő együttműködések két típusát különböztethetjük meg: az első a szervezetek egyéni szintű 
határon átívelő együttműködése, ami különböző attribútumok mentén makroszinten aggregálható. A második a határ 
két oldalán megmutatkozó csoportszintű együttműködés, ami a hálózat struktúrájában domborodik ki.

Még egy kérdésre szeretnék kitérni: mitől lesz egy civil szervezet centrális helyzetű a határ menti együttműködések 
hálózatában? A válasz egyrészt földrajzi adottságokra vezethető vissza – Záhony közvetlenül a határ mellett fekszik, 
Nyíregyházától és Ungvártól körülbelül azonos távolságra –, másrészt a szervezet vezetőjének a személyes kapcsolat-
hálózatára. Az elemzés innentől kezdve már az antropológia területére helyeződik át, ott-tartózkodásunk során mi azt 
tapasztaltuk, hogy a vezető bár ukránul nem beszél, karján az óra a magyar, autójában az ukrán időt jelzi. 
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A 3. ábra jobb oldali részén az ismertetett klaszter településszintű hálózata látható. A 25 szervezet 8 településhez 
kötődik (5 magyar, 3 ukrán), a földrajzi hálózat középpontja az Ungvár–Záhony–Nyíregyháza háromszög.

3. ábra 
Kohezív klaszter* és 

annak települési 
szintű hálózata

Forrás: saját 
szerkesztés.

* A pontok mérete a fokszámmal arányos, N = 25. 

Jelmagyarázat: piros – magyar; kék – ukrán.

Az ábra még egy tekintetben tanulságos. A határ menti szervezetek kapcsolati hálózatát tizenkét bejövő kapcsolat-
tal a már említett Kiút integrálja (a klaszterbe tartozó szervezetek felével van kapcsolata). A kapcsolatok eloszlásában 
ugyanúgy megfigyelhető az a jelenség, amit Barabási Albert-László (2003) a nagyméretű hálózatokban a skálafügget-
lenség fogalmával írt. Az elképzelés lényege abból áll, hogy egy hálózatban a pontok többségének csak néhány (egy-
két) kapcsolata van, és csak néhány olyan pont van, amikhez nagyszámú kapcsolat tartozik.

A 4. ábra bal oldali részén a kimenő, a jobb oldali részén a bejövő kapcsolatok alapján az adott számú határon át-
ívelő és országon belüli kapcsolatokkal rendelkező szervezetek százalékos megoszlása látható. A tendencia mind a két 
mintában a határon túli és az országon belüli kapcsolatok esetében is azonos: többségben azok a szervezetek vannak, 
akiknek kevés kapcsolatuk van, és ahogy növeljük a kapcsolatok számát, úgy csökken az adott kapcsolattal rendelke-
zők aránya (mindkét esetben magasabb azon szervezetek aránya, amelyeknek nincs határon átívelő kapcsolata). A két 
kapcsolattípus eloszlása tehát megfeleltethető a Barabási Albert-László által leírt skálafüggetlen eloszlás logikájának.7 
(A kimenő kapcsolatok számában a lehetséges válaszok száma (12) felső korlátot képez, emiatt különbözik a két elosz-
lás meredeksége.)

7 Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy Barabási a skálafüggetlenség fogalmát azokban az esetekben tartja alkalmazhatónak, 
ahol legalább ezres nagyságú kapcsolatszám figyelhető meg, jelen helyzetben a tendenciára hívjuk fel a figyelmet.
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4. ábra 
A szervezetek 

kimenő (N = 138)  
és bejövő (N = 451)  

kapcsolatai 
számának eloszlása 

(%)

Forrás: saját 
szerkesztés.

Csoportszintű mutatók

Az eddigiek során láthattuk, hogy a létrehozott klasztereket a szervezetek tevékenysége felől tudtuk értelmezni. A 6. 
táblázatban három csoportmutató segítségével vizsgáljuk az ország, a szektor és a tevékenységi kör hatását. Mind  
a négy mutató a csoportok tagolódását vizsgálja, különböző fókusszal. 

Csoportosulást vizsgáló mutatók és szervezeti attribútumok6. táblázat 

Teljes minta Megkérdezett szervezetek

E-I Cohesion Modularity E-I Cohesion Modularity

Ország

Magyarország 0,294 0,505 0,027 0,226 0,786 0,042

Szlovákia 0,535 1,424 0,035 0,385 1,811 0,046

Ukrajna 0,099 1,905 0,096 0,070 1,665 0,102

Szektor

Állami –0,057 0,842 0,052 0,066 0,606 0,024

Gazdaság 0,622 1,535 0,021 0,486 2,815 0,028

Civil, egyház 0,340 1,190 0,059 0,528 0,707 0,014
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Teljes minta Megkérdezett szervezetek

E-I Cohesion Modularity E-I Cohesion Modularity

Tevékenységi kör

Egyház 0,286 29,383 0,007 0,600 11,167 0,004

Kultúra 0,739 0,920 0,013 0,822 0,857 0,004

Kutatás-felsőoktatás 0,467 3,645 0,032 0,471 3,163 0,031

Környezetvédelem 0,722 7,661 0,005 0,800 4,963 0,003

Média* 0,680 7,508 0,006

Oktatás 0,208 8,438 0,029 0,250 11,143 0,013

Szociális ellátás 0,371 3,658 0,039 0,875 0,636 0,004

Turizmus* 0,789 5,588 0,005

Vállalkozás 0,600 2,276 0,017 0,250 8,533 0,020

Vállalkozásfejlesztés 0,445 2,353 0,045 0,338 1,690 0,047

Államigazgatás 0,551 7,51 0,013 0,800 2,933 0,003

Önkormányzat 0,346 1,919 0,058 0,562 1,322 0,026

* Az adott tevékenységi körben csak egy-egy szervezet található.

Az E-I index tekintetében Szlovákia a legzártabb ország, míg Ukrajna kapcsolatai szinte már inkább kifelé irányulnak, 
mint az országon belülre. A szektorok tekintetében az tapasztalható, hogy az államigazgatás (erőforrás, információs 
központ) kapcsolatai más szektorok irányába mutatnak, a gazdaság szektorát pedig meglehetős zártság jellemzi. Te-
vékenységi körök mentén inkább a csoporton belüli kapcsolatok az általánosak (kiemelkedik a kultúra, környezetvéde-
lem, turizmus), más területeken leginkább az egyházi és civil szervezetek aktívak.

A kohéziós adatokat vizsgálva az látható, hogy Magyarország hálózata a legkevésbé kohezív (ez a vizsgált határsza-
kasz méretéből is következik), és az ukrán szervezetek hálózata a legkohezívebb. Szektorok szerinti bontásban a gazda-
sági aktorok alkotnak összefüggő csoportot. Tevékenységi kör szerint az egyházi szervezetek kohezivitása kiemelkedő. 
Magas értékű még a környezetvédelem, média, oktatás és államigazgatás – ezek azok a területek, ahol a szervezetek 
összetartó hálózatot képeznek.  

A 6. táblázat modularitásértékeit összehasonlítva az is kiderül, hogy bármilyen vizsgált attribútumhoz képest  
a hálózati struktúra alapján meghatározott csoportok ragadják meg jobban a hálózat önmagában rejlő tagoltságát. 
Azt természetesen nem tudjuk, hogy az így meghatározott határok vajon a vizsgált szereplők közül mindenki számára 
is ismert-e; egyéni szintű hálózatok esetében korábbi kutatások azt találták, hogy minél centrálisabb egy hálózati sze-
replő, annál inkább reálisan látja a saját helyzetét, és a hálózat többi tagjainak egymás közötti kapcsolatait, valamint 
azok helyzetét.

Az 5. ábrán a szektorok és a tevékenységi körök közötti kapcsolatok, a 6. ábrán a tevékenységi körök közötti kapcso-
latok láthatók. A szektorok esetében szinte minden szereplőnek van mindenkivel kapcsolata, különbség csak a kapcso-
latok intenzitásban mutatkozik meg. A tevékenységi körök tekintetében a kapcsolatok döntően homofilek, az ukrán–
magyar határtérségen belül a kapcsolatok a magyar önkormányzati-vállalkozásfejlesztési és ukrán vállalkozásfejlesztési 
szereplők köré épülnek, a vállalkozás, oktatás, környezetvédelem, kultúra tevékenységi körhöz tartozó szervezetek csak 
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szigetszerűen jelennek meg. A legtöbb tevékenységi kör Magyarországon található, az azonosított tizenkét terület 
közül kilencnek, Ukrajnában hétnek, Szlovákiában négynek van számottevő szerepe. Az előbbiekben már ismertetett 
magas kohézióval rendelkező tevékenységi körű szervezetek, mint például az egyház, a média, valamint a turizmus 
aktorai nem is jelennek meg a 6. ábrán.

5. ábra 
Szektorok és 

tevékenységi körök 
közötti kapcsolatok

Forrás: saját 
szerkesztés.

Megjegyzés: A pontok mérete arányos az adott szektorból kiinduló kapcsolatok számával. Az ábrán csak azok a kapcsolatok 
láthatók, amelyek az adott szektor kapcsolatainak legalább tíz százalékát magukban foglalják. A vonalvastagság a kapcsolatok 
erősségét jelzi, vékonyabb vonal esetében a kapcsolatok 10–19, vastagabb vonal esetében a kapcsolatok 20+ százaléka mutat 
adott szereplő felé.

6. ábra 
Tevékenységi körök 
közötti kapcsolatok

Forrás: saját 
szerkesztés.

Megjegyzés: Az ábrán azok között a tevékenységi körök között van kapcsolat, ahol legalább négy reláció található. A pontméret  
a területről kiinduló kapcsolatok számával arányos.
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Brokerage

A szociológiai szakirodalmon belül az egyik legtöbbet hivatkozott cikk Mark Granovetter (1972) gyenge kötések ere-
jéről szóló írása. Ennek lényege, hogy a társadalom sűrűn átszőtt, erős kötésekkel kapcsolódó csoportokból áll, ame-
lyek között gyenge kötéseiken keresztül brókerek közvetítenek (a hatékonyság érdekében minden egyes csoporttal 
csak egy-egy kapcsolatot tartanak fent). A 7. ábrán éppen ez a granovetteri koncepció figyelhető meg: a csoportok 
nem úgy jöttek létre, hogy a szervezeti attribútumok menték határoltuk volna el őket, hanem a hálózat struktúrája 
alapján váltak azonosíthatóvá. Granovetter írásának óriási hatása lett a társadalomtudományok különböző területe-
in, elképzelése további modelleknek lett a kiindulópontja. Ezek közé tartozik Gould és Fernandez (1989) koncepciója  
a brokerage-modellről, amiben öt típust különböztettek meg  A koordinátor szereplő egy csoporton belül rendelkezik 
magas bejövő és kimenő kapcsolatokkal, a csoport működése szempontjából központi szerepe van. A külső koordiná-
tor esetén már két csoport különíthető el, a szerepet betöltő aktorok a másik csoport tagjaival nagyszámú be- és kime-
nő kapcsolatot tartanak fenn.. A reprezentatív szereplők azok, akiket másik csoport tagjai nagy számban megkeresnek, 
ennek logikáját tekintve fordítottja a kapuőr, aki a másik csoporttól érkező kapcsolatokat fogadja. Végül az utolsó típus, 
ahol már három különböző csoport megkülönböztetése szükséges, a közvetítő, aki két másik csoport tagjai között 
teremti meg az összeköttetést. Az ismertetett szerepek természetesen nem kizárólagosak, egy aktor több szerepet is 
betölthet egyszerre. (A brokerage-szerepek azonosítása a bejövő és kimenő kapcsolatok száma alapján meghatározott 
brokerage-pontszámok alapján lehetséges.)

7. ábra 
Brokerage-tipológia

Forrás: saját 
szerkesztés.

A határon átívelő kapcsolatok számának a meghatározása, ahogyan azt az előbbiekben is tettük, lehetőséget ad az 
egyes szereplők fontosságának megítélésére, de hogy ez a fontosság milyen szerepet takar, önmagában a kapcsolatok 
számából még nem derül ki. A fenti tipológia ismertetését tehát azért is tartjuk fontosnak, mert egyrészt azonosítha-
tók az egyes szerepek a térségben megtalálható aktorok körében, másrészt a határon átívelő kapcsolatok mindegyike 
elhelyezhető a bemutatott logika mentén. 

A határ menti térségben egyes szereplők, mint például a konzulok vagy a vegyes kamarák, működésének fő célja  
a közvetítés két ország szervezetei között, dedikált szerepük van a határon átívelő kapcsolatokban való részvételben. 
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A 7. táblázatban a térség dedikált közvetítőinek brokerage-pontszámai találhatók. Kiemelkedik közülük az ungvári 
főkonzul, aki az öt szerep közül négyet is betölt. A Magyar–ukrán Kereskedelmi és Fejlesztési Iparkamara küldöttként,  
a Novico Kft. (a kassai konzul megbízottja) koordinátorként és küldöttként is magas pontszámot kapott. Felmérésünk-
ben a kassai konzulátus, az ukrán konzul és a beregszászi konzul egyáltalán nem jelenik meg, az adatokból az derül ki, 
hogy a határon átívelő együttműködés tekintetében láthatatlanok.

A közvetítő aktorok szerepe a hálózatban7. táblázat 

Aktor/szervezet neve Város Koordinátor Kapuőr Küldött Külső 
koordinátor Közvetítő

Magyar–ukrán Kereskedelmi és 
Fejlesztési Iparkamara

Nyíregyháza 3 1 14 4 0

Ukrán főkonzul Nyíregyháza 0 0 0 0 0

Novico Kft. (Gömör Expo) Kassa 14 0 12 0 0

A Magyar Köztársaság 
Főkonzulátusa

Kassa 0 0 0 0 0

Ungvári főkonzul Ungvár 19 30 22 28 0

Beregszászi konzul Beregszász 0 0 0 0 0

Vállalkozásfejlesztés

Az előzőekben kiderült, hogy a vállalkozásfejlesztő szervezetek mind számban, mind a szervezetek hálózatában kulcs-
fontosságú szerepet játszanak. A 8. ábrán a terület aktorainak a konzulokkal kiegészített hálózata látható. 

Az ábrán hat klaszter található, közülük öt alkot összefüggő egységet. Az öt csoportot a Magyar–ukrán Kereskedel-
mi Kamara választja szét (az ábra közepén piros csillaggal), ennek mentén a hálózat két csoportra bontható: az ábra bal 
oldali részén magyar szervezetek többségével, néhány szlovákkal és ukránnal kiegészülve van egy tömb, a jobb oldali 
részen ukrán szervezetek többségével látszik egy nagyobb tömb. Az Magyar–Ukrán Kereskedelmi Kamara és az ukraj-
nai magyar főkonzul kapcsolata különösen hangsúlyos, ők kötik össze a két csoportot. A tanulság ebben a hálózatban 
az, hogy bár megvannak a határon átívelő kapcsolatok tevékenységi szinten mégis kialakul egy ukrán és egy magyar 
blokk.
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8. ábra 
Vállalkozásfejlesztő 

tevékenységgel 
foglalkozó 

szervezetek 
csoportjainak 

kapcsolatai 

Forrás: saját 
szerkesztés.

Jelmagyarázat: csillag: kék – ukrajnai magyar konzul; sárga – szlovákiai magyar; piros – Magyar–ukrán Kereskedelmi Kamara) 
(hálózaton kívül piros – beregszászi magyar konzul, nincs vállalkozásfejlesztő szereplővel kapcsolata). 

Pontméret: bejövő kapcsolatszámmal arányos; modularitás: 0,617.

Megszemélyesített kapcsolatok

Ugyancsak említettük már, hogy a kutatásunkban vizsgáltuk a megszemélyesített kapcsolatokat is. Ennek három szem-
pontból van jelentősége. Elsőként képet kapunk arról, hogy a térségben kik a legfontosabb személyek, másodsorban 
nyomon követhető, hogy egy-egy szervezet bejövő kapcsolatainak mekkora része kötődik az adott személyhez, végül 
képet kaphatunk azokról a személyi összefonódásokról, ahol több szervezet mögött ugyanaz a személy áll.

A 8. táblázatban a megszemélyesített kapcsolatok országonkénti megoszlása található. Korábban már bemutattuk, 
hogy az egyes országokon belül magasabb a név szerint is ismert szereplők aránya, itt most annyival látunk tovább, 
hogy egyrészt kiderül, hogy a személyes kapcsolatoknak a legnagyobb jelentősége Ukrajnában van (58%), közel 20 
százalékkal magasabb Magyarországhoz és Szlovákiához képest. Ukrajna a határon átívelő kapcsolatok tekintetében is 
kiemelkedik: Magyarországra a kapcsolatok 52 százaléka, Magyarországról Ukrajnába a kapcsolatok 49 százaléka meg-
személyesített. Magyarország és Szlovákia között, valamint Ukrajna és Szlovákia között gyakorlatilag elhanyagolható 
ez az érték. 
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A megszemélyesített kapcsolatok aránya az országok közötti kapcsolatokhoz képest (%)8. táblázat 

Magyarország Szlovákia Ukrajna Összesen

Magyarország 41 22 49 40

Szlovákia 13 37 14 21

Ukrajna 52 22 58 54

Összesen 37 28 54 41

Azok az esetek, amikor valaki több szervezetben is részt vesz, nagyobb arányban figyelhetők meg Kárpátalján, 
mint Magyarországon vagy Szlovákiában. Néhány szervezet nevének az említésén keresztül már nyomon követhető, 
hogy milyen stratégiák vannak ezen megfontolások mögött. Az egyik ajánlott személyt megemlítették az Ukrán–ma-
gyar Területfejlesztési Iroda, a Beregszászi Tourinform, a Kárpátaljai Megyei Turisztikai Tanács, valamint a Tanítani Alapítvány 
kapcsán. A fenti szervezetek nagyon hasonlóak, a vállalt pozíciók egy szektoron belüliek. Ugyancsak szektoron belüli 
aktivitás mutatkozik meg az alábbi eset mögött, amikor a megemlített személy a Kárpátaljai Katolikus Szent Márton 
Egyesület, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszászi Főiskola) Felnőttképzési Központ és a Géniusz Ala-
pítvány képviselője egyaránt. Magyarországi példát is megemlítünk, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 
és az EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány szervezetek mögött található meg azonos személy. Összességében tehát azt 
találtuk, hogy az állami-közigazgatási szervezetek között van egy olyan átfedés, ami lehetővé teszi a pozícióhalmozást, 
valamint az állami és civil (alapítványi) szervezetek kínálnak lehetőséget arra, hogy valaki több területen is képviseljen 
érdekeket. 

Etnikai háttér

A kárpátaljai szervezetek esetében az ajánlásokon keresztül képet kaptunk, hogy az egyes szervezeteknek milyen az 
etnikai háttere. (Ha a szervezetek nevét is figyelembe vesszük, akkor a be nem azonosított aktorok többsége is magyar 
hátterű.) A 9. ábrán a teljes hálózat adatai alapján az ukrajnai szervezetek etnikai hálózata látható, benne a szervezetek 
többségével. A 9. táblázatból pedig kiderül, hogy az ukrajnai szervezetek több mint 40 százaléka magyar hátterű, me-
lyek összefüggő egységet alkotnak. 
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9. ábra 
 Az ukrajnai 

szervezetek etnikai 
háttere (N = 116)

Forrás: saját 
szerkesztés.

Jelmagyarázat: piros – magyar, kék – ukrán.

Az ukrajnai szervezetek etnikai háttere9. táblázat  (%)

Ajánlott személy Teljes minta (N = 486) 
Ukrán szervezetek száma: 147

Megkérdezettek (N = 138) 
Ukrán szervezetek száma: 48

Ukrán 16 19

Magyar 41,5 44

Ukrán és magyar 1 4

Ismeretlen 41,5 33

A kiinduló hipotézisünk tehát igaznak bizonyult, az ukrajnai szervezetek döntő többsége magyar hátterű, és elkü-
lönült blokkot alkot (10. ábra).
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10. ábra 
Ukrajnai 

szervezetek etnikai 
háttere (N = 116)

Forrás: saját 
szerkesztés.

Jelmagyarázat: piros – magyar, kék – ukrán.

Településhálózat

Noha a tanulmányban a határ szerepére vagyunk kíváncsiak az együttműködések kialakulásában, ám ehhez figyelem-
be kell venni a térség társadalom-földrajzi adottságait is.8 Az ország keleti határtérségének domborzata hegyvidéki, 
a nagyvárosok Miskolc, Nyíregyháza egyaránt 70 kilométerre vannak a határtól. (Szlovákiában Kassa 20, Ukrajnában 
Ungvár 30 kilométerre található a határtól, a térség központi városai között a távolság átlagosan közel 100 kilométer.)

Korábban már ismertettük, hogy a kapcsolatok 38 százaléka településen belül található meg, országon belül  
a kapcsolatok 53 százaléka, ebből adódóan a határon átívelő kapcsolatok aránya 47 százalék. A kapcsolatok települési 
szinten aggregált hálózatát a 11. ábra mutatja. Magyarországon 25, Szlovákiában 13, Ukrajnában 9 település jelent meg 
a hálózatban. Az ábrán összesen 47 pont jelöli a településeket. Az önmaguk felé mutató nyilak azt jelzik, hogy az adott 
településen belül is vannak kapcsolatok, a pontok mérete a településen megtalálható szervezetek számával arányos.

8 Kelet- és Nyugat-Magyarországot összehasonlítva az ország egyik fontos különbsége jelenik meg a határok tekintetében. Nyugaton 
Szlovákia felé a Duna a két ország közti (természetes) határ, a folyó mentén vagy a határ közelében több nagyváros (Győr, Komárom, 
Esztergom) is található, ami lehetőséget teremt a két ország közötti együttműködésre. (Pl. az esztergomi kórház szlovák betegeket is ellát, 
a győri vállalatoknál – Audi – szlovák munkavállalók is dolgoznak.)
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11. ábra 
Az aktorok földrajzi 

hálózata

Forrás: saját 
szerkesztés.

A teljes hálózatra vetítve Magyarországon Miskolcnak, Sátoraljaújhelynek és Nyíregyházának van jelentős szerepe. 
Miskolc és Sátoraljaújhely Szlovákiával (bár előbbinek Ungvárral is van kapcsolata), Nyíregyháza Ukrajnával tart fenn 
kapcsolatot. Szlovákiában meglepő, hogy Királyhelmecnek több kapcsolata van, mint Kassának. Legtöbb bejövő kap-
csolata Budapestnek (8), Ungvárnak (7), Nyíregyházának és Beregszásznak van (7 és 6), legtöbb kimenő kapcsolata 
Királyhelmecnek és Miskolcnak (14–14), illetve Nyíregyházának (12). 

A bejövő kapcsolatok alapján a hálózat középpontjában Budapest, a kimenő kapcsolatok alapján Királyhelmec talál-
ható. A településen belüli kapcsolatok tekintetében legtöbb kapcsolat Beregszászon (39), Nyíregyházán (38), valamint 
Miskolcon és Ungváron figyelhető meg (12–12).

A 12. ábra a térség településeinek testvér-települési kapcsolatait mutatja. Az ábrán csak azok a kapcsolatok vannak 
jelölve, amelyek a szomszédos országok határ menti térségében találhatók. 
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12. ábra 
Testvér-települési 

kapcsolatok

Forrás: saját 
szerkesztés.

A testvér-települési kapcsolatoknak egy típusa, amikor az adott település a határ közvetlen túloldalán található te-
lepüléssel ápol kapcsolatot. (Erre nagyon jó példa az ukrán–szlovák–magyar határ háromszögében található Záhony, 
amely Csappal (Ukrajna) és Tiszacsernyővel (Szlovákia) tart kapcsolatot.) A határon átívelő kapcsolatok hálózatával ösz-
szehasonlítva azt tapasztaljuk, hogy mindkét esetben kitűnik egy sűrű klaszter, csak amíg a kutatásunkban vizsgált 
együttműködési kapcsolatok esetében ez a szlovák határ délkeleti része, addig a testvértelepülések esetében a Kassá-
tól délnyugatra található térségben elhelyezkedő településeknek van számos kapcsolata. Külön érdemes megemlíteni, 
hogy Ukrajna legnagyobb magyar lakta településeivel (Ungvár, Munkács, Beregszász) Mátészalkának van kapcsolata, 
míg az ukrán irányban, a térségben regionális vezető szerepű Nyíregyházának egyáltalán nincs. Miskolc esetében ha-
sonló tapasztalható, a városnak nincs Szlovákia irányában testvér-települési kapcsolata. 

Az együttműködési és a testvér-települési hálózat esetében is azonosítottunk egy-egy sűrűbb, de földrajzilag eltérő 
klasztert. A két hálózat különbsége szemmel felismerhető, a kapcsolatok összehasonlítását követően az derült ki, hogy 
mindössze két kapcsolat esetében van átfedés: Miskolc és Kassa, valamint Nyíregyháza és Ungvár között. Ezek a váro-
sok régiós központok a vizsgált három országban, az együttműködésük várható volt. Meglepő azonban, hogy a tele-
pülési/önkormányzati szinten mozgó testvér-települési kapcsolatoknak –amelyeknek szimbolikus, gazdasági, kulturális 
tartalma van/lehet – nincs átfedése (61 testvér-települési kapcsolat van, 47 magyar, 60 szlovák és ukrán településsel).

A 13. ábrán a megkérdezett szervezetek településszintű kapcsolatainak hálózata látható, modularitás alapján klasz-
te rezve. A négy klaszter mindegyikében vannak határon átívelő kapcsolatok (a klaszterközi kapcsolatokban is), 6–12 te-
lepülés található meg az egyes csoportokban. Miskolc, Királyhelmec–Sátoraljaújhely–Sárospatak és Budapest határoz-
za meg az első három klasztert, Nyíregyháza–Ungvár–Beregszász az ukrán–magyar kapcsolatoknak a középpontja.
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13. ábra 
A megkérdezett 

szervezetek 
településszintű 
kapcsolatainak 

klaszterezése

Megjegyzés: A pontméret a kapcsolatszámmal arányos.

Attitűd és aktorok

A tanulmány záró részében a határ menti térségben működő szervezetek attitűdjeit tárjuk fel három szempont alap-
ján. Elsőként a határ menti térség elmúlt öt évben történt változásának megítélését mutatjuk be az egyes szereplők 
szemszögéből (10. táblázat). A szektorok szerepe az attitűdök viszonylatában gyengének mutatkozik, de általános-
ságban elmondható, hogy a privát nem üzleti szereplők a legpozitívabbak és a civil szervezetek a legnegatívabbak 
e tekintetben.

Másodikként a két másik ország határának a közelségéből adódó hatásokat nézzük meg a különböző szereplők atti-
tűdjeire (11. táblázat). Itt az országnak van a legjelentősebb hatása: míg a magyarok úgy gondolják, hogy az ukránok és 
a szlovákok előnyökben részesülnek a határ közelségéből, az ukrán szereplők úgy látják, hogy a másik két ország nem 
tekint pozitívan a határ közelségére.
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Az ország és a szektor hatása a határ menti térség fejlettségére vonatkozó attitűdökre 10. táblázat 
(megkérdezett szereplők, ANOVA, N = kb. 50–60**) 

Ország/szektor

Ön szerint a határ menti térségben általában a helyzet az elmúlt öt évben javult  
vagy romlott…

az átlagemberek 
számára?

a helyi 
önkormányzatok 

számára?

a civil 
szervezetek 

számára?

az állami 
hatóságok 
számára?

a vállalkozások 
számára?

Kumulált hatáserősség (F-érték, szignifikanciaszint)

Ország

Szektor

Korrigált R2 0,28 0,16 0,17 0,17 0,18

Átlagtól való eltérés

Ország (korrigált éta)***

Magyarország

Szlovákia – – – – –

Ukrajna

Szektor (korrigált éta)*** 0,38 0,21 –0,25 0,24 0,33

Állami 0,22 0,01 –0,20 0,17 –0,12

NGO –0,17 –0,11 –0,05 –0,29 –0,10

Privát, nemprofit 0,64 0,76 0,82 0,11 1,10

Üzleti –0,87 –0,18 0,30 0,36 –0,11

Jelmagyarázat:

* 1 és 5 közötti értékek, minél magasabb az érték, annál pozitívabb az értékelés.

** A nem válaszolók számának a függvénye.

*** Ha a korrigált éta értéke 0,20 feletti.

– Adathiány vagy alacsony esetszám.

A magyarok pozitívan tekintenek a határ közelségére politikai és kulturális értelemben, az ukránok ezzel szemben 
ellentétes állásponton vannak. A gazdasági kapcsolatok tekintetében fordított helyzet állt elő: a magyar szereplők látják 
negatívan és az ukrán aktorok látják pozitívan a helyzetet. 

Amíg az állami és a privát nem profit szervezetek pozitívan értékelték minden tekintetben a határtól való távolsá-
got, és az üzleti szereplők egyetértenek velük, a civil szervezetek ellentétes állásponton vannak.
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Az ország és a szektor hatása a határ menti térség egyes attitűdjeire (megkérdezett 11. táblázat 
szereplők, ANOVA, N = kb. 50–60**)

Ország/szektor

Mit gondol, a szomszédos két ország határához való közelség befolyásolta-e az elmúlt öt évben a…

gazdasági 
fejlettséget?

vállalkozások 
nyereségét?

foglalkozta-
tottságot?

politikai 
kapcsolatokat?

kulturális 
kapcsolatokat?

a régió képét 
a szomszédos 

országban?

Kumulált hatáserősség (F-érték, szignifikancia szint)

Ország 4,6 (0,004)

Szektor

Korrigált R2 0,09 0,22 0,16 0,16 0,25 0,40

Átlagtól való eltérés

Ország (korrigált éta)*** 0,32 0,30 0,41 0,43

Magyarország –0,31 0,30 0,36 0,49

Szlovákia – – – – – –

Ukrajna 0,24 –0,21 –0,28 –0,30

Szektor (korrigált éta)*** 0,21 0,38 0,36 0,28 0,39 0,27

Állami 0,18 0,13 0,35 0,12 0,16 –0,03

NGO –0,25 –0,29 –0,29 –0,21 –0,27 –1,70

Privát, nem profit 0,35 0,0 0,45 0,14 0,63 0,47

Üzleti 0,14 0,85 –0,50 0,73 0,02 0,52

Jelmagyarázat:

* 1 és 5 közötti értékek, minél magasabb az érték, annál pozitívabb az értékelés.

** A nem válaszolók számának a függvénye.

*** Ha a korrigált éta értéke 0,20 feletti.

– Adathiány vagy alacsony esetszám.

Végül pedig a határon átívelő projektek megítélését vizsgáltuk (12. táblázat). Itt két változó, a politikai és kulturális 
kapcsolatok jelenléte mutatkozott kiemelkedőnek. Mindkét esetben a szektornak van a legerősebb hatása: az üzleti és 
az állami szereplők értékelik legpozitívabban a határon átívelő projekteket politikai, a privát nem üzleti szereplők pedig 
kulturális tekintetben. A civil szervezetek mindkét szempontot negatívan látják.
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Az ország és a klaszter hatása a határon átívelő projektek hatására vonatkozóan* 12. táblázat 
(megkérdezett szereplők, ANOVA, N = kb. 50–60**)

Ország/szektor

Mit gondol, hogy a határon átívelő együttműködések az elmúlt öt évben (EU és más 
támogatások) befolyásolták-e…

a régió 
gazdasági 

fejlettségét?

a vállalkozások 
nyereségét?

a foglalkozta- 
tottságot a 
régióban?

a politikai 
kapcsolatokat 
a határ rmenti 
régiók között?

a kulturális 
kapcsolatokat 
a határ menti 
régiók között?

Kumulált hatáserősség (F-érték, szignifikanciaszint)

Ország

Szektor 4,1 (0,01) 3,0 (0,05)

Korrigált R2 0,09 0,31 0,31 0,43 0,21

Átlagtól való eltérés

Ország (korrigált éta)*** 0,25 0,41 0,25

Magyarország 0,26 0,40 0,17

Szlovákia – – – – –

Ukrajna –013 –0,25 –016

Szektor (korrigált éta)*** 0,26 0,45 0,44 0,54 0,47

Állami 0,11 0,23 0,04 0,40 0,13

NGO –0,20 –0,35 –0,14 –0,24 –0,22

Privát, nem profit 0,39 0,55 0,90 –0,52 0,59

Üzleti 0,16 –0,08 –0,41 0,58 0,13

Jelmagyarázat:

* 1 és 5 közötti értékek, minél magasabb az érték, annál pozitívabb az értékelés.

** A nem válaszolók számának a függvénye.

*** Ha a korrigált éta értéke 0,20 feletti.

– Adathiány vagy alacsony esetszám.
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Összegzés

Az ismertetett adatok kiinduló hipotézisünk közül igazolták azt, hogy a határ menti kapcsolatokban legnagyobb 
szerepe mindhárom országban az állami szervezeteknek van. Igazolódott az is, hogy a hármashatár térségében  
a legaktívabb szerepet Magyarország tölti be, és Ukrajna esetében az is kiderült, hogy a hólabdás mintavételünkbe 
legnagyobb arányban a magyar hátterű szervezetek kerültek be. Részben igazolódott csak az a feltevésünk, hogy  
a szektorok közötti kapcsolatok tekintetében a civil-állami kapcsolatok lennének a meghatározóak, ez csak azzal a meg-
kötéssel érvényes, hogy a megadott irányban van jelentősége a két szektor között a kapcsolatoknak. Sokkal informatí-
vabbnak bizonyult a szektoriális megoszlásnál a szervezetek tevékenységi köre, ennek fényében azt tapasztaltuk, hogy  
a határon átívelő kapcsolatok döntően a vállalkozásfejlesztő szereplőkre épülnek, és Magyarországon az önkormányzati 
szereplőknek van még jelentős súlya. Mindezt megerősítette a kutatásunk során egyedüliként azonosított kiegyensú-
lyozott ukrán–magyar klaszter is, ami csoportszintű együttműködésre nyújt példát. A záhonyi Kiút civil szervezet mind 
földrajzi, mind strukturális értelemben közvetítő szerepet tölt be a nyíregyházi közigazgatási és az ungvári szervezetek 
között. A dedikált közvetítők közül fontos szerepe van az ungvári magyar konzulnak és az Magyar–ukrán Iparkamará-
nak, valamint a Novico Kft.-nek, velük szemben láthatatlan a nyíregyházi ukrán és a beregszászi magyar konzul.
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