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A) Szlovákiai munkavállalók Esztergom és Dorog multinacionális vállalatainál 

 

BEVEZETÉS 

Az OECD 2004-es kiadványa
1
, amely a nemzetközi trendek alapján – a második évezredtől - a 

migráció fokozatos élénkülését jelzi, külön fejezetben foglalkozik a régiók közötti lokális 

migráció jelenségével. A szakértői anyag értelmezésében a „régió” a helyileg egymástól függő 

gazdaságokat (különösen a szezonális foglalkoztatás révén), a nemzeti országhatároktól független 

(cross-border) gazdaságok létét vagy a nemzetek közötti hálózatait (a küldő - és a fogadó országok 

közötti munka-erőpiaci kapcsolatot) jelenti. A gyakorlatilag közös a munkaerő piacnak tekinthető 

régiók speciális helyzetének felismerése számos OECD országot késztetett a munkaerő-áramlás 

újragondolására illetve különszabályozására. 

 

Ma már számunkra is ismert, hogy az Európai Unió határain belül, a négy „szabadságelvnek” 

megfelelően, a tőkével, az árukkal és a szolgáltatásokkal egyetemben a munkaerő is szabadon 

mozoghat. Ebből következően az unió állampolgárainak munka- (és a lakóhely) megválasztását 

semmi nem korlátozhatja az Európai Unión belül. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek a 

folyamatok a határ-menti (regionális) ingázó migráció terén a legerősebbek. 

 

A Magyarországon munkát vállaló külföldiek száma az elmúlt három évben dinamikusan 

növekedett. 2001-ben még a Magyarországon munkavállalási engedéllyel rendelkező külföldiek 

száma 31. 477 fő volt, addig 2004-ben már megközelítette az 50.000-et. (A növekedési ütem 2001 

és 2003 között 10-11%-os volt, de 2003 és 2004 között már 17%.)  

Ezt a dinamikus növekedést főként a szomszédos országokból – Romániából, Ukrajnából és 

Szlovákiából – érkező munkavállalók számának emelkedése okozta. A Magyarországon 

munkavállalási engedéllyel rendelkező külföldi munkavállalók 80-%-a (2002), illetve 84%-a 

(2003) e három országból származott. Közülük legtöbben román állampolgárságú voltak (2002-

ben az összes munkavállalási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár 61%-a, míg 2003-ban 

57%-a. Az ukrán állampolgárságú munkavállalók 2002-ben az összes külföldi munkavállaló 14%-

át, 2003-ban pedig már 16%-át tették ki).  

2001-ben még a szlovák állampolgárságú munkavállalók az összes, Magyarországon 

munkavállalási engedéllyel rendelkező külföldi 3%-át tették ki, addig 2004-ben már 23%-át 

                                                 
1
 Trends in international migration, SOPEMI {a kiadvány francia címének rövidítése}2003., OECD, 2004, cit.:LAKY 

T. (2004): A Magyarországi munkaerőpiac 2004. Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest 75.o. 
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adták. 2001 és 2004 között a Magyarországon munkavállalási engedéllyel rendelkező szlovák 

állampolgárságú munkavállalók száma a 12-szeresére emelkedett. 

 

A Magyarországon munkavállalási engedéllyel rendelkező külföldi, illetve szlovákiai 

munkavállalók, valamint a Komárom –Esztergom megyében munkavállalási engedéllyel 

rendelkező szlovákiai munkavállalók száma 2001-2005 I. negyedévében 
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Forrás: Komárom Esztergom Megyei Munkaügyi Központ, 2005. 

 

Az engedéllyel rendelkezők száma azonban nyilvánvalóan nem azonos az országban dolgozók 

tényleges számával. Juhász Judit még a ’90-es évek végén egyik kutatásában fele-felére becsülte a 

legálisan és az illegálisan hazánkban dolgozók arányát, és most is hasonlót valószínűsít, bár 

tendencia a feketemunka kifehéredése is. A mezőgazdasági idénymunkások például egyáltalán 

nem jelennek meg a statisztikákban. Pedig (elsősorban a határ menti) gazdák nélkülük már aligha 

tudnának termelni, mert a hazai bérmunkásokat már nem tudják megfizetni. 

 

Ma Magyarországon három megye – Győr – Moson - Sopron, Komárom-Esztergom és Nógrád – 

érintett a szlovákiai munkavállalók foglalkoztatásában. A három megye közül Komárom-

Esztergom megyében dolgozik a legtöbb szlovák állampolgár (2004-ben az összes szlovák 

munkavállaló 64%-át foglalkoztatták a megyében).  

2001 és 2004 között Komárom-Esztergom megyében a munkavállalási engedéllyel rendelkező 

szlovák állampolgárok száma 496-ról 7536-ra emelkedett, ami 15-szörös emelkedést jelentett. Ez 
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nagyobb arányú növekedés volt, mint általában a szlovák munkavállalók számának változása 

ugyanebben az időszakban. 

 

A szlovák állampolgárságú munkavállalók Magyarországon, illetve Komárom megyében való 

foglalkoztatása nem új keletű jelenség. A hetvenes évek elején az államközi szerződés 

eredményeképpen számos szlovák állampolgár dolgozott a nyersegújfalui Viscosa gyárban. 

 

A megyében munkavállalási engedéllyel dolgozó szlovákiai munkavállalók a komáromi, 

esztergomi és dorogi ipari parkokban található vállalatoknál helyezkednek el. 

Az elmúlt másfél évtizedben a szlovákiai munkavállalók Komárom Esztergom megye ipari 

vállalatainál történő foglalkoztatásának és munkavállalásának okait több tényező külön-külön és 

együttesen is befolyásolta.  

 

A rendszerváltást követően a Párkány központú Déli Régióban (Južný región) súlyos szerkezeti 

válság alakult ki. Szlovákia ezen legdélibb térségében alapvetően a mezőgazdasági jelleg túlsúlya 

volt a jellemző. Jelentősebb ipari vállalatként mindössze a párkányi papírgyár működött. A 90-es 

évek második felére az itteni mezőgazdasági üzemek tönkre mentek, és ennek következtében a 

munkanélküliség regionális szinten elérte a 35 százalékot, egyes települések esetében pedig az 50 

százalékot is meghaladta. 

A magas munkanélküliség némiképp enyhült az utóbbi egy-két évben, de még mindig kétszerese a 

magyarországi, illetve a Komárom-Esztergom megyei munkanélküliségi rátának. Szlovákiában 

2005. február végén 15 százalékos munkanélküliségi rátát jegyeztek, a regisztrált munkanélküliek 

száma 379.000 volt, ami az aktív lakosság 13 %-át tette ki. 

 

Az egyre nagyobb számú szlovákiai munkavállaló ingázásának további okai közé sorolhatók a 

növekvő megélhetési költségek, illetve az alacsony munkabérek. Ma Szlovákiában a minimálbér 

körülbelül 40.000 Ft .  

 

Komárom-Esztergom megyében a multinacionális vállaltok több ütemben, telepedtek meg a mai 

(komáromi, esztergomi, dorogi és a nyergesújfalui) ipari parkok területén. Esztergomban az első a 

Magyar Suzuki Rt. volt 1991-ben, majd 1994-ben az AMP (ma TYCO), és 1997-ben a Fotex 

OPTIKA Kft. Ebben az időszakban ezek a cégek lassan felszívták a térség szabad, olcsó, gyorsan 

és könnyen betanítható, helyi munkaerő kínálatát. 1998 és 2002 között az ipari parkok 

fejlesztésével újabb bővítések történtek. Ezek a bővítések részben a már működő cégeknél 

valósultak meg, részben pedig új üzemek (csak a legnagyobbakat említve: Dymond, Habasit stb.) 
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létrehozásával jártak, amelyek olyan mértékű munkaerőigényt támasztottak, amelyet már nem 

lehetett kielégíteni a helyben rendelkezésre álló munkaerő kínálattal.  

 

„Mindenképp szükséges a külföldi munkaerő, hiszen nem múlhat azon egy befektetés sikere, 

hogy találnak-e magyar dolgozót. Egy magyar már nem akar annyiért dolgozni, mint az ukrán; 

más igényei vannak. Míg a szlovákok munkabérigénye 30-40 százalékkal kevesebb, az ukránok 

sokszor a hazai bérek felével is beérik”
2
 

  

„Természetesen csak addig folytatódhat ez a tendencia, amíg nem okoz feszültséget a hazai 

piacon, ezt pedig rendszeresen ellenőrzi a munkaügyi központ, szükség esetén szigorításokat is 

eszközölhetnek. Jogi szempontból a cégek nem tehetnek sem bérben, sem egyéb juttatás vagy 

munkakörülmény szempontjából hátrányos megkülönböztetést a különböző állampolgárságú 

dolgozók között.”
3
 

 

Végezetül meg kell említeni, hogy a szlovák munkavállalók elhelyezkedését a térségben nagyban 

elősegítette és megkönnyítette a Mária Valéria híd 2001-es átadása. Azzal, hogy a párkányi és az 

esztergomi oldal között újra létrejött a híd-kapcsolat, a munkavállalást nehezítő fizikai akadály is  

leomlott. További lépést jelentett a két ország, Szlovákia és Magyarország Európai Uniós 

tagsága, ami a munkaerő szabad áramlását és a jogi korlátok megszűnését jelentette.  

 

Mint a fentiekből is kitűnik, számos adatnak, tényezőnek a birtokában vagyunk, amikor a térségbe 

ingázó, szlovákiai munkavállalás gazdasági és társadalmi okait keressük. Ugyanakkor nagyon 

keveset tudunk arról, hogy milyen társadalomstatisztikai jellemzőkkel írhatók le a az Ister-

Granum Eurorégiót alkotó településekről ingázó szlovák munkavállalók, illetve milyen 

motivációk, problémák és perspektívák mentén valósul meg az ilyen típusú munkavállalás.  

 

A makrostatisztikai adatok szerint a magyar munkáltatói igény a külföldi munkavállalók közül 

jellemzően a jó munkabírású férfi munkaerőt keresi. (2003-ban 25-39 éves volt a felvettek 

csaknem fele és nagyjából kétszer annyi volt a férfi, mint a nő). Az alkalmazásnál a 

szakképzettség nem meghatározó szempont (a munkavállalási engedéllyel rendelkező külföldi 

munkavállalók 54 %-a legfeljebb 8 osztályos végzettséggel rendelkezett, s alig több mint 20 %-

ának volt valamilyen szakképzettsége).
4
 

 

                                                 
2
  Világgazdaság, 2005. április 15. 

3
 Mózes István a Komárom –Esztergom Megyei Munkaügyi Központ jogi osztályvezetőjének nyilatkozata a 

HÍDLAP-ban 2005. februárban. 
4
 LAKY T. (2004): A Magyarországi munkaerőpiac 2004. Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest 77.o. 
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„A munkaadók nem csak az alacsonyabb bérszínvonal miatt alkalmaznak külföldi magyarokat, 

hanem mert rugalmas munkaerőnek számítanak. Aki átjön, az minél hamarabb pénzt akar keresni, 

és ezért túlmunkára is hajlandó. Általában magasabb végzettséggel rendelkezik, mint azt 

munkaköre megköveteli, így képes az önálló munkavégzésre, és fregoli-dolgozóként is 

foglalkoztatható.”
5
 

 

Vajon mennyire érvényesek ezek az általános megállapítások Esztergom és Dorog három 

multinacionális vállalatainál foglalkoztatott szlovák munkavállalókra, illetve milyen egyedi, 

sajátos jellemzőkkel írható le ez a munkavállalói csoport? Milyen manifeszt vagy látens 

sajátosságok mutathatók ki az egyes multinacionális cégeknél alkalmazott szlovákiai 

munkavállalók körében? 

 

Mindezek alapján a kutatás két fő kérdés vizsgálatát tűzte ki célul a térség három nagy ipari 

foglalkoztatójának (a Magyar Suzuki Rt., a Sanyo és a Tyco Electronics) szlovák állampolgárságú 

munkavállalói körében végzett kérdőíves felvétel során: 

 egyfelől milyen társadalomstatisztikai jellemzőkkel (nem, életkor, lakóhely, iskolai 

végzettség, családi állapot és jövedelem) írhatók le az ingázó munkavállalók.  

 Másfelől további célunk volt, hogy felmérjük ezen munkavállalók motivációit, 

munkavállalásának körülményeit, az e téren jelentkező problémákat, illetve az ingázók 

távlati terveit a munkavállalással kapcsolatosan. 

 

Az adatok elemzése úgy véljük, hogy mind a külföldi munkaerő kínálatra, mind a keresletre 

vonatkozólag is támpontul szolgálhat, illetve hozzájárhat a régió szintű munkaerő-piaci tervezési 

folyamatok továbbgondolásához. 

 

Meg kell jegyeznünk, hogy kutatásunk mind módszertanilag, mind tematikailag eltér Vári András 

2001-ben írt „A határon átnyúló munkavállalás jelentősége a párkányi-esztergomi régióban” c. 

tanulmányától. A kutatás alapvetően a magyarországi munkavállalás főbb jellemzőit kívánta 

feltárni és nem foglalkozott a nemzetiségi, identitásbeli kérdésekkel, illetve a kérdezett korábbi 

munkaerő-piaci helyzetével.   

 

A kutatás módszereit tekintve, véletlen mintavételezés alapján, önkitöltős kérdőíves felmérésen 

alapult. 2005. május hó folyamán három vállalat – a Magyar Suzuki Rt., a Sanyo Kft. És a Tyco 

Kft - 200 munkavállalóját kérdeztük meg, amelyből 174 megkérdezés volt sikeres és statisztikailag 

feldolgozható. A vállalatok kiválasztásánál két szempontunk volt: viszonylag nagy számú szlovák 

munkavállalót, több évre visszamenőleg foglalkoztassanak. 

                                                 
5
  HVG. 2004. december, www.hvg.hu 
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Mint az alábbi ábra is mutatja a három vizsgált vállalat közül legrégebben és legnagyobb számban 

a Magyar Suzuki Rt. foglalkoztat szlovák állampolgárságú munkavállalókat. A Tycon-ál 2002-

ben, a Sanyo esetében pedig 2003-ban alkalmaztak először szlovákiai munkavállalókat, 

fokozatosan emelkedő számban. 

Az alkalmazás terén a legdinamikusabb növekedést 2003 és 2004 között produkálták a 

vizsgálatba bevont vállalatok. A vizsgált időszakban mind a Suzuki, mid a Tyco több mint 

kétszeresére növelte szlovák munkavállalóinak számát, míg a Sanyo-nál a növekedés 1,2-szeres 

volt. Érdemes felfigyelni a 2005. I. negyedévi adatokra, amelyek azt mutatják, hogy a Suzuki Rt-

nél tovább nőtt a szlovák munkavállalók száma, a Tyco-nál nem számottevő mértékben, míg a 

Sanyo-nál 120 fővel csökkent a 2004. évi létszámhoz képest. 

 

A Magyar Suzuki Rt.-nél, a Sanyo Kft.-nél és a Tyco Kft.-nél foglalkoztatott szlovákiai 

állampolgárságú munkavállalók száma 2001-2005. I. negyedévében. 
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Forrás: Komárom Esztergom Megyei Munkaügyi Központ, 2005. 

 

A vizsgálat során a Magyar Suzuki Rt.-nél a 2005. júniusában alkalmazásban lévő szlovák 

munkavállalók 6,2 %-át (65 főt), a TYCO-nál 27%-át (30 főt) míg a SANYO-nál 20%-át (79 főt) 

tudtuk megkérdezni. Mindenképpen meg kell jegyezni, hogy az alacsony elemszám miatt 

elemzésünk nem tekinthető reprezentatívnak egyik vállalatra vonatkozólag sem, ugyanakkor az 
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eredmények bizonyos tendenciák levonására alkalmasnak mutatkoztak. Továbbá, a kutatás mind 

általános, mind vállalati szintű eredményei nagyon erőteljesen felvetik annak szükségességét, 

hogy egy nagyobb (esetleg reprezentatív vagy teljes mintán) a vizsgálatokat tovább kellene 

folytatni. 

 

Az eredmények elemzése három részből áll. Az elemzés első részében a 174 válaszadó 

eredményei alapján megmutatkozó általános eredményeket mutatjuk be (a vállalati szintű 

elemzések tükrében).  

A tanulmány második részében életkori csoportok szerint elemezzük a kutatás eredményeit, 

mivel ez a változó tűnt a legerősebb differenciáló tényezőnek a vizsgált csoportban, illetve úgy 

véljük ez az a változó, amelynek alapján leginkább tervezhetők a régió szintű munka-erőpiaci 

folyamatok.  

A tanulmány harmadik részében pedig azokat a kérdéseket elemezzük amelyek az Ister-Granum 

Eurorégió fejlődésével kapcsolatos megítélésekkel, illetve a válaszadók által megfogalmazott 

javaslatokkal foglalkoznak. 
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I.1. „Fiatal férfi, középkorú, egyedülálló nő a párkányi körzetből, aki mindennap 

ingázik” 

 

Amennyiben röviden kellene összefoglalni az esztergomi és a dorogi ipari park vizsgált 

vállalatainál dolgozó szlovákiai munkavállalók társadalomstatisztikai jellemzőit, akkor - 

mint a fenti cím is mutatja - négy fontos jellemzőt találunk. Mint minden általánosítás 

azonban ez is elfedi azokat az árnyaltabb különbségeket, amelyek valójában megmutatják 

egy jelenség tényleges jellemzőit.  

Mint az alábbi ábra is mutatja, az összes válaszadó 52%-a (90 fő) nő volt, és 48%-a (84 fő) 

férfi volt, de ezek az arányok igen különböztek az egyes vállalatok esetében. A 

munkafolyamatok jellegéből eredően a Suzuki inkább férfi munkaerőt, míg a Sanyo és 

Tyco – bár eltérő arányokban -, de inkább női munkaerőt alkalmaz. 

 

A válaszadó szlovákiai munkavállalók megoszlása nemek szerint (vállalati bontásban) 
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A válaszadó szlovákiai munkavállalók 76%-a fiatal, középkorú volt. Az alábbi ábrán 

látható a 21-30, illetve a 31-40 éves korosztály aránya a Suzuki és a Sanyo estében alig két 

százalékos különbséget mutat. Míg a Suzuki jobban támaszkodik a középkorú 

munkavállalókra, addig a Sanyo – a vizsgálat adatai szerint – a fiatalabb munkaerőt 

részesíti előnyben. A Tyco-ban dolgozó, válaszadó, szlovákiai munkavállalók életkori 

megoszlása jelentősen eltért a másik két vállalatétól. Ami külön figyelmet érdemel, hogy a 

magyar munkaerőpiacon is hátrányos helyzetű 41-50 és 51-60 éves korosztály leginkább itt 

jelenik meg alkalmazottként (meg kell jegyezni, hogy a kisszámú minta némileg torzíthatja 

a tényleges vállalati jellemzőket). 

 

A válaszadó szlovákiai munkavállalók megoszlása életkori decilisek szerint 

(vállalati bontásban) 
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A makrostatisztikai adatok szerint 2003-ban a magyar munkáltatói igény a külföldi 

munkavállalók közül jellemzően a 25-39 év közötti, jó munkabírású férfi munkaerőt keresi. 

A kutatás – amely hangsúlyozni kell, nem tekinthető reprezentatívnak – eredményei szerint 

a három nagyvállalt ingázó, szlovákiai munkavállalói a nemi megoszlás tekintetében 

némiképp eltérő, míg az életkori megoszlás esetében egyező képet mutatnak a 

makrostatisztikai adatokkal. 
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Vári András már hivatkozott vizsgálata 2001-ben a Suzuki esetében azt mutatta ki, hogy az 

akkor alkalmazott 300 szlovákiai munkavállaló 60%-a 30 év alatti volt.
6
 

 

A 174 válaszadó 36 településről (lásd melléklet) ingázik mindennap a vállalat által bérelt 

buszokkal. Közel 60%-uk jön az általunk I. körzetnek nevezett Párkány – Muzsla - 

Köbölkút által határolt részről, amit északon az 509-es út zár le.  

 

A válaszadó szlovák munkavállalók megoszlása lakóhely szerint (vállalati bontásban) 
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Valamivel több mint egyötödük ingázik a II. körzetnek jelölt részről, ami Párkánytól 

észak-nyugatra fekszik, délen az 509-es út határolja, északon Zselízig tart, míg keleten 

pedig az 76-os út zárja le. A III. körzetből - a 76-os út és az Ipoly által közrefogott 

területekről - a válaszadók 17%-a jár be minden nap. 

A fenti ábrán jól látható, hogy a három vizsgált nagyvállalathoz elsősorban Párkány - 

Nána-Muzsla vidékékéről jár be a legtöbb szlovák munkavállalók. Ugyanakkor egyfajta 

                                                 
6
 Vári András (2001): „A határon átnyúló munkavállalás jelentősége a párkányi-esztergomi régióban” 6.o. 

http://www.mtaki.hu/docs/ter_es_terep_01/t_es_t_01_vari_andras_esztergom_parkany.pdf 

http://www.mtaki.hu/docs/ter_es_terep_01/t_es_t_01_vari_andras_esztergom_parkany.pdf
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„területi felosztás„ is nyomon követhető a három cég között. Az I. körzet településeiről 

inkább a Suzukiba, a II. körzet településeiről a Sanyo-ba és az Ipoly-mente vidékéről pedig 

a Tyco-ba ingáznak a szlovák munkavállalók. 

 

A teljes minta megoszlása szerint a szlovákiai munkavállalók közel fele szakközépiskolát 

végzett (ami nem feleltethető meg egy az egyben a magyar szakközépiskolai 

végzettségnek, mivel a szlovák oktatási rendszerben létezik ennek egy 3 éves és egy 4 éves 

változata is).  

 

A válaszadó szlovákiai munkavállalók megoszlása iskolai végzettség szerint (vállalati 

bontásban) 
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A válaszadók közel egyharmada - a teljes mintában - szakmunkásképzőt végzett, és 15%-a 

pedig gimnáziumot. Mint Vári András is megjegyzi tanulmányában, az iskolai végzettség 

sokkal inkább társadalmi státusz besorolást jelent, mint tényleges képzettséget, mert „akár 

pincér, akár fémforgácsoló, akár pedagógus, majdnem mindenki gyártósori szerelőként fog 

dolgozni – ezért is érdektelen a Suzukinak a képzettség okmányokkal való bizonyítása, 

hiszen nem tudja azt fölhasználni.”
7

  Az eredmények azt mutatják, hogy a vizsgált 

                                                 
7
 Vári András (2001): „A határon átnyúló munkavállalás jelentősége a párkányi-esztergomi régióban” 6.o. 
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vállalatokhoz olyan szlovákiai munkavállalók ingáznak, akik többsége valamilyen 

szakképzettséggel rendelkezik, de ezt a szakképzettséget sem otthon sem a jelenlegi 

beosztásában nem tudja használni.  

Érdemes azt megjegyezni, hogy bármilyen szakképzettség megszerzése valamilyen 

munkakultúra elsajátítását jelenti, tehát bizonyos tévhitekkel és a makrostatisztikai 

adatokkal ellentétben, a szlovákiai munkavállalók közül ma még nem az alacsony 

iskolázottságúak jelennek meg a magyar munkaerőpiacon. (Az iskolai végzettség és a 

jelenlegi beosztás viszonyára a következő alfejezetben térünk ki.). Továbbá azt is 

figyelembe kell venni, hogy a szalag melletti, dresszírozott munkarendet csak egyfajta 

munkakultúrával, illetve iskolázottsági szint felett lehet gyorsan, hatékonyan elsajátítani. 

Márpedig a cégnek erre van szüksége. 

 

Családi állapotát tekintve, az összes válaszadó 41%-a volt egyedülálló (nőtlen, hajadon 

vagy elvált), 10%-a gyermektelen házas, és 53%-a nevelt egy-két vagy több gyermeket. 18 

éven aluli gyermek a válaszadók 44%-ának családjában volt (25% egy gyermeket, 15% két 

gyermeket és 4% három gyermeket nevelt). Összességében megállapítható, hogy a napi 

ingázást, a folyamatos és három műszakot leginkább az olyan fiatal vagy idősebb nők 

tudják vállalni akik egyedülállók vagy házasok, illetve olyan férfiak, akik egy-két vagy több 

18 év alatti gyermeket nevelnek. (A válaszadó férfiak 47%-a élt olyan családban ahol volt 

egy-két vagy több 18 év alatti gyermek, míg a nők esetében ez 41% volt. A gyermekes nők 

legalább 4-5 fős háztartásokban éltek, ami arra utal, hogy van a családban olyan nagyszülői 

háttér, ami lehetővé teszi az ingázó, több műszakos munkavállalást.) 

 

A válaszadók családszerkezetének diszkriminancia analízise azt mutatta, hogy a Tyco-ban 

többségében olyan 41-60 év közötti nők dolgoznak, akik egyedülállók, vagy házasok, de 

már gyermek nélküli két fős háztartásokban élnek. A Sanyo-ban főként fiatal, 21-30 év 

közötti egyedülálló vagy házas, de még gyermektelen, a szülőkkel (4-6 fő/háztartásban) élő 

nők tudnak munkát vállalni. A Suzukiban fiatal, középkorú (20-40 év közötti) házas és 

gyerekes férfiak dolgoznak, akik gyakran nagy létszámú, többgenerációs családban élnek. 

 

Az átlagos családi jövedelem 124.368 Ft volt a válaszadók körében. A Tyco-ban és a 

Suzukiban dolgozók családi jövedelme ezt némileg meghaladta (a Tyco-ban dolgozók 

                                                                                                                                                    
http://www.mtaki.hu/docs/ter_es_terep_01/t_es_t_01_vari_andras_esztergom_parkany.pdf 

 

http://www.mtaki.hu/docs/ter_es_terep_01/t_es_t_01_vari_andras_esztergom_parkany.pdf
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átlagos családi jövedelme 129. 333 Ft, míg a Suzukiban dolgozóké 126. 153 Ft volt). A 

Sanyo-ban munkát vállalók családi jövedelme a minta átlaga alatti volt (121.013 Ft). Az 

alábbi ábrán látható jövedelmi decilisek szerinti családi jövedelem megoszlások is az 

előbbieket támasztják alá. 

 
Mindezekhez egy adatot érdemes figyelembe venni. Magyarországon 2004-ben a normatív 

élelmiszer-fogyasztásból kiinduló létminimum értéke egy háztartásra számolva 113 520 Ft 

volt.
8

 A létminimum értéke egyszemélyes háztartásban 53.070 Ft, két személyes 

háztartásban 93.207 Ft, míg három személyes háztartásban 133. 268 Ft volt, illetve a 

tipikus 2 felnőtt 2 gyermekes háztartások létminimuma 154.590 Ft-ot tett ki. 

 

A családi jövedelmeket a közös háztartásban élők számával összevetve megállapíthatjuk a 

válaszadók közel 29%-a (főként a 18 éven aluliakat nevelők) él olyan háztartásokban, ahol 

a családi jövedelem nem éri el a magyarországi családi létminimumot. 

 

A válaszadó szlovákiai munkavállalók megoszlása családi jövedelem szerint  

(vállalati bontásban) 
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Sokkal többet mond, ha megnézzük a minta egy főre jutó családi jövedelmek szerinti 

megoszlását. Az összes válaszadó 16%-a élt olyan családban ahol az egy főre jutó családi 

jövedelem 20 ezer Ft alatt, 26%-ának 21-30 ezer Ft között, és 29%-ának 31 - 40.000 Ft 

között, míg 30%-ának 41 - 100.000 Ft között volt. 

                                                 
8
 Létminimum 2004. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2005. 
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A 20 ezer forint alatti egy főre jutó családi jövedelem a Sanyo-ban dolgozók esetében volt 

kiugró (21%). 

A „legegyenlőtlenebb” jövedelmi viszonyok között - a válaszadók közül - a Tyco-ban 

dolgozók éltek, ahol a többség (66%) esetében az egy főre jutó családi jövedelem 40.000 

Ft alatt volt, míg 17%-uknál 71-80.000 Ft közé esett. 

 

A válaszadó szlovákiai munkavállalók megoszlása az egy főre eső jövedelem szerint  

(vállalati bontásban) 
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A fenti eredmények értékeléséhez ismét érdemes néhány számadatot figyelembe venni. 

2004-ben Magyarországon az egy fős háztartásokban az egy főre jutó létminimum 53.307 

Ft, a kétfős háztartásokban 46.644, a két felnőtt, két gyermekes háztartásokban 38.648 Ft, 

míg a háromfős háztartásokban 44.243 Ft. A létminimum legalacsonyabb értéke a három 

felnőtt négy gyermekes háztartásokban volt (33.888 Ft)
9
 

 

A legalacsonyabb magyarországi létminimum értékkel számolva is, a válaszadók közel 

felének (49%, 85 fő ) egy főre jutó családi jövedelme nem éri el a 33.000 forintot. 
10

 

Valószínűsíthető, hogy Szlovákiában alacsonyabbak a létminimum értékek, de így is 

                                                 
9
 Létminimum 2004. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest,  2005. 

 
10

 Természetesen itt is figyelembe kell venni a jövedelemi adatok bevallásból eredő torzítását, bár ezt 

kiküszöbölendő, jövedelmi határokra kérdeztünk rá. 
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feltételezhető, hogy a válaszadók körülbelül egy negyede (44 fő) ott is olyan családokban 

él, amely az egy főre eső jövedelmet tekintve, a létminimum határán van. 

 

A részletesebb elemzések azt mutatják, hogy a Suzukiban dolgozó fiatal és középkorú, 

válaszadó férfiak családjában igen változó az egy főre jutó jövedelem, ami attól függ, hogy 

két fős háztartásban vagy többgenerációs családban élnek –e. 

A Sanyo-ban dolgozó fiatal egyedülálló nők gyakran több fős családokban élnek, ami 

magyarázza az alacsony egy főre jutó családi jövedelmeket. 

A Tyco-ban dolgozó egyedülálló idősebb nők esetében kiugróan alacsony az egy főre jutó 

családi jövedelem, míg a két fős háztartásokban élők körében a minta átlagát meghaladó.  

 

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a válaszadók körében kirajzolódó tipikus szlovákiai 

munkavállalók a következő jellemzőkkel írható le: 

 Olyan fiatal férfi vagy középkorú nő, 

 aki a Párkány – Muzsla - Köbölkút által határolt dél-nyugati térségből ingázik 

minden nap a vállalat autóbuszán. 

 Leginkább szakközépiskolai végzettséggel rendelkezik, 

 egyedülálló vagy házas, és 

 olyan 4-6 fős, gyakran többgenerációs családokban él, ahol még van 18 éven aluli 

eltartott gyermek. 

 Családjában az átlagos jövedelem 124.368 Ft, míg az egy főre jutó átlagos 

jövedelem 38. 283 Ft. 

 Egy negyedük valószínűsíthetően olyan családokban él, ahol az egy főre jutó 

jövedelem nem éri el a hazai létminimumot sem. 
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I. 2. „ Legalább egy éve, betanított munkásként, elégedetten, amíg csak lehet” 

 

A térségbe települt multinacionális vállaltok munkaerőigénye a gyorsan, könnyen betanítható 

munkaerő iránt támaszt keresletet. Ezt igazolja az is, hogy a válaszadók 87%-a - jelenlegi 

beosztását tekintve - betanított munkásként, 8%-a szakmunkásként, 5%-a termelésirányítóként 

(leginkább csoportvezetőként) dolgozott, és 1%-uk volt adminisztratív alkalmazott. 

Mint fentebb említettük az összes válaszadó 32%-a szakmunkás, 48%-a szakközépiskolai és 15%-

a gimnáziumi, míg 5%-a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezett. A válaszadók több mint 

fele (54%-a) úgy ítélte meg, hogy jelenlegi beosztása nem felel meg iskolai végzettségének (37% 

nem talált képzettségének megfelelő munkát és 17%-uk pedig úgy vélte, hogy túlképzett jelenlegi 

beosztásához) míg 46%-a nyilatkozott úgy, hogy jelenlegi beosztása megfelel eredeti 

szakképzettségének. Mindezekből arra következtethetünk, hogy a válaszadó szlovákiai 

munkavállalók többsége gazdasági, jövedelmi kényszerből fogadta el jelenlegi beosztását. Ezt 

támasztják alá a válaszadók elégedettségi mutatói is. 

 

Mennyire elégedett jelenlegi munkahelyével? 

(vállalati bontásban) 
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A fenti elégedettségi mutatók alapján két megállapítást tehetünk. Egyfelől a válaszadók 

többségének (az összes 63%-a) válaszai az elégedettségi tartományba esett (a Suzuki esetében ez 

71%, a Tyco-nál pedig 70% volt). Másfelől a válaszadók közel egynegyede (a Sanyo esetében 

majd’ egy harmada) tekinthető olyan „kényszer” munkavállalónak, aki vagy nem tud máshová 

menni, vagy már foglalkozott a munkahely váltás gondolatával. Ez a „kényszer” munkavállalás 

főként a 41-50 év közötti, gimnáziumi, szakközépiskolai végzettségű, házas vagy többgyermekes 

nők csoportjában mutatkozott erősnek. 

 

Mint az alábbi ábra is mutatja az összes megkérdezett szlovákiai munkavállaló többsége (48%-a 

83 fő) 1-1,5 éve dolgozott munkahelyén, míg 26%-a (46 fő) két éve és a válaszadók 18%-a (31 fő) 

3 évnél régebben, de maximum 5 éve dolgozott munkahelyén. 

Az adatok értékeléséhez figyelembe kell venni, hogy mind a Sanyo, mind a Tyco 2001-ben kezdte 

meg működését, és másfél évtizedes múltra csak a Suzuki tekint vissza. A Suzuki esetében a 

munkaerő erős fluktuációjára is utalhatnak az eredmények, amely a másik két vállalatnál ma még 

nem állítható egyértelműen. 

Az adatok alapján tehát megállapítható, hogy valójában a szlovák munkavállalók foglalkoztatása 

– a makrostatisztikai adatokkal egyezően -  az utóbbi két évben vált igazán általánossá az 

Esztergom és Dorog környékén működő ipari vállalatok körében. 

 

A bevezetőben írtuk, hogy a szlovákiai munkavállalók magyarországi munkavállalását nagyban 

befolyásolta a Mária Valéria híd átadása 2001-ben és a két ország Európai Uniós tagsága 2004-

ben. Az alábbi ábra, amely az első magyarországi munkavállalás időpontját mutatja, azt támasztja 

alá, hogy a híd átadása elindította, illetve elősegítette az uniós csatlakozással felfutó szlovákiai 

„munkavállalási boom-ot„. Az uniós csatlakozás következményeképpen elháruló jogi akadályok a 

vállalatokat is erőteljesebb hátáron túli munkaerő toborzásra ösztönözte. 
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„Mióta dolgozik jelenlegi munkahelyén?” 

(vállalati bontásban) 
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Ugyancsak az alábbi ábrán látható, hogy 2000 előtt az összes válaszadó alig 3%-a vállalt 

Magyarországon munkát, közülük azonban volt olyan, aki már 1973-74-ben a Viscosánál 

dolgozott, illetve 16 éve jár át dolgozni. Ezek a nők ma vagy a Sanyo-nál vagy a Tyco-nál 

dolgoznak. 

2000-2002 között azonos arányú volt a válaszadók körében a Magyarországon munkát vállalók 

aránya, míg 2003-tól egy látványos megugrás tapasztalható, ami 2004-re megduplázódott. 
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A válaszadó szlovákiai munkavállalók első magyarországi munkavállalásának időpontja 

(vállalati bontásban) 
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Az összes válaszadó 86%-ának első és jelenlegi magyarországi munkahelye megegyezett. A 

Suzukiban ez a válaszadók 93%-ára, a Sanyo-ban 84%-ára és a Tyco-nál pedig csak 70%-ára volt 

érvényes. A Sanyo-ban dolgozó munkavállalók 16%-a korábban már dolgozott más 

magyarországi munkahelyen (így például a csolnoki Syncron-nál, a budapesti Solectron-nál, a 

székesfehérvári IBM-nél). A leginkább fluktuáló munkaerő a Tyco-nál dolgozó válaszadók közül 

került ki. Közel 13%-uk a csolnoki Syncron-tól jött át, a többi 17% vagy a székesfehérvári IBM 

megszűnése után került ide, de akadt olyan is, aki korábban a pilisjászfalui K & K Kft-nél 

dolgozott. Egy-egy olyan válaszadó volt, aki korábban a Sanyo-nál dolgozott és ma a Tyco 

alkalmazásában áll, illetve fordítva. Tehát a válaszadó szlovák munkavállalók döntő többsége 

stabil munkaerőnek tekinthető és több, mint a felük (52%) úgy gondolta, hogy addig akar 

Magyarországon és jelenlegi munkahelyén dolgozni amíg tud, és amíg lehet.  

 

„A korábbi munkahelyek vonatkozásában nem dominál egyik szektor sem...A cikk-cakkos 

karrierek kezdetén több esetben az ipari munkahelyről való eltávozás szerepelt. Utána már az 

ügynökösködéstől a fekete munkáig mindennel próbálkoztak az érintettek. Egyértelmű viszont a 

középfokú végzettség túlsúlya. A korábbi munkahellyel kapcsolatban feltett kérdéseinkre egy 

vonatkozásban viszonylag egységes válaszokat kaptunk. A megkérdezett szlovákiai munkások 

első magyarországi munkavállalását hosszabb, félévestől többévesig terjedő munkanélküliségi 
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periódus előzte meg. Egy ki vételével mindenkinek a Suzuki az első magyarországi 

munkahelye.”
11

 

 

A válaszadók egy-egy ötöde nyilatkozott úgy, hogy jelenlegi magyarországi munkavállalását 

addig tartja fenn „amíg anyagilag megéri”, illetve „amíg otthon nem találok jobbat”, illetve 3%-uk 

egyéb okokat („amíg nincs családom” vagy a „ amíg a gyerekek fel nem nőnek”) sorolt fel. 

Mint az alábbi ábrán is látható, a magyarországi munkavállalását tartósnak gondoló legtöbb 

munkavállalókat a  Sanyo-nál és a Suzukinál találjuk a válaszadók között, míg a Tyco-nál dolgozó 

válaszadók  többsége kevésbé volt biztos magyarországi munkavállalásuk tartósságát illetően. 

 

„Meddig akar Magyarországon dolgozni?” 

(vállalati bontásban) 
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Amennyiben a fenti adatokat összevetjük az elégedettségi mutatókkal akkor azt állapíthatjuk meg, 

hogy a válaszadók több mint a fele elégedett volt jelenlegi munkahelyével és hosszú távra tervezi 

magyarországi munkavállalását. Ugyanakkor a három vizsgált vállalat esetében ezen változók 

együtt járása különbözőképpen alakult. A Suzuki válaszadóinak többsége a minta átlagának 

jellegzetességeit mutatta, azaz elégedett volt jelenlegi munkahelyével és hosszú távra tervezi 

                                                 
11

 Vári András (2001): „A határon átnyúló munkavállalás jelentősége a párkányi-esztergomi régióban” 13.o. 

http://www.mtaki.hu/docs/ter_es_terep_01/t_es_t_01_vari_andras_esztergom_parkany.pdf 

 

http://www.mtaki.hu/docs/ter_es_terep_01/t_es_t_01_vari_andras_esztergom_parkany.pdf
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magyarországi munkavállalását.. A Sanyo válaszadóinak többsége kevésbé volt elégedett jelenlegi 

munkahelyével, de hosszú távra tervezi magyarországi munkavállalást. A Tyco válaszadói sokkal 

elégedettebbek voltak jelenlegi munkahelyükkel, és többségük bizonytalan volt magyarországi 

munkavállalásának tartósságában. 

 

A betanított, szalag melletti munka általában folyamatos, vagy 3 műszakos munkabeosztást 

igényel. Az összes válaszadó 47%-a három műszakban, 38%-a két műszakban és 13%-a 

folyamatos műszakban dolgozott. A három műszakos és folyamatos munkavégzés a Sanyo-ban és 

a Tyco-ban dolgozókra volt jellemző, míg a Suzukiban a válaszadó munkavállalók zöme két 

műszakban dolgozott. 

 

A külföldiek munkavállalásával kapcsolatosan - ahogy a bevezetőben is idézett újságcikkek 

mutatják – a legtöbb félreértés, ellentmondó vélemény a nyilvánosságban a munkavállalók 

bérezését, illetve keresetét övezi. Igen általános és elterjedt az a nézet, hogy a külföldi 

munkavállalók foglalkoztatása legfőképpen a hazainál alacsonyabb bérezés miatt éri meg a 

munkáltatóknak. További, igen gyakori megállapítás az, hogy „egy magyar már nem akar 

annyiért dolgozni, mint a szlovák, ukrán vagy román munkavállaló; mert más igényei vannak.” 

Nem állítjuk, hogy ilyen esetek nem fordulnak elő, és főként a kis- és középvállalkozásoknál – 

különösen az építőiparban – munkát kereső külföldi munkavállalókkal szemben ne érvényesülne a 

bér-diszkrimináció. Az általunk vizsgált multinacionális nagyvállalatoknál foglalkoztatott szlovák 

munkavállalók körében – általánosságban – azt találtuk, hogy a többség fizetése a fizikai 

foglalkozásúak megyei, nettó átlag keresetét elérte, illetve bizonyos esetekben a megyei 

átlagkeresetet meg is haladta.
12

 

 

Komárom- Esztergom megyében 2005. első negyedévében az adók és járulékok levonása utáni 

nettó átlagkereset  95 986 Ft volt, 12,4%-kal magasabb mint 2004 I. negyedévében. A fizikai 

foglalkozásúak 78 ezer, a szellemiek 129 ezer Ft-ot vihettek haza.
13

 

 

Az összes válaszadó átlagos havi keresete 71-90 ezer Ft között volt. A Tyco-ban dolgozók átlagos 

havi keresete ezzel megegyező volt, a Sanyo-ban munkát vállalóké némileg alatta maradt, míg a 

Suzukiban dolgozók átlagos havi keresete 91-110 ezer Ft között mozgott. 

                                                 
12

  A keresetet firtató felméréséknél általában disszimulációval kell számolni, azaz a válaszadók hajlamosabbak a 

ténylegesnél kevesebb jövedelmet bevallani. A kérdezés éppen fizetési napra esett, így a kérdezőknek volt alkalmuk 

betekinteni a fizetési papírokba, és ennek alapján azt állíthatjuk, hogy a válaszadók nagy többsége a tényeleges nettó 

keresetéről adott számot. 
13

 Statisztikai Tájékoztató, Komárom – Esztergom megye, 2005. június 13. 
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A részletesebb elemzések azt mutatták, hogy az összes válaszadó 18%-ának (31 főnek) 51-70 ezer 

Ft között, 48%-ának (83 főnek) havi keresete 71-90 ezer Ft között, 30%-ának (52 főnek) 91-110 

ezer Ft között mozgott. A válaszadók alig 4%-ának havi jövedelme esett magasabb jövedelmi 

kategóriába (2% havi jövedelme 111 – 130 ezer Ft között, míg 1% 131-150 ezer Ft között 

keresett), akik főként adminisztratív dolgozók voltak. 

 

A válaszadó szlovákiai munkavállalók megoszlása havi kereset alapján  

(vállalati bontásban) 
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Mint a fenti ábra mutatja, a három, illetve folyamatos műszakban foglalkoztatott, Sanyo-dolgozók 

61%-ának, a Tyco-ban foglalkoztatottak 53%-ának havi keresete a minta átlaga körüli volt, ami 

megfelelt 2005-ben, a Komárom – Esztergom megyében a fizikai foglalkoztatottak 

átlagkeresetének. Ennél alacsonyabb havi jövedelemmel a Sanyo-ban dolgozó válaszadók 32%-a 

és a Tyco-ban dolgozó válaszadók 27%-a rendelkezett. A minta átlagánál magasabb havi 

jövedelme a Tyco-ban dolgozók 20%-ának, a Sanyo-ban dolgozók 8%-ának volt. 
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Az ábrán az is látható, hogy a Suzukiban, ahol zömében két műszakban dolgoztak a válaszadók, a 

havi keresetek sokkal magasabb tartományban mozogtak, mint a másik két nagyvállalat esetében. 

Itt a válaszadók 64%-ának havi jövedelme 91-110 ezer Ft között volt, 29% keresett 71-90 ezer Ft 

között és 6% havi jövedelme jóval a minta átlaga felett volt (111-130 ezer Ft között). 

 

A vizsgálatnak nem volt célja, hogy azt vizsgálja, hogy a három, vagy folyamatos műszakban 

való munkavállalás „mennyire éri meg ennyi pénzért”, vagy ahogy a zsurnalizmus sokszor 

jogosan vagy jogtalanul interpretálja „mennyire vannak kizsákmányolva ezért a pénzért” a 

külföldi – szlovák - munkavállalók. Az objektív adatok alapján azt leszögezhetjük, hogy a 

válaszadó, szlovákiai munkavállalók többségének havi jövedelme megegyezik a megyei jövedelmi 

átlaggal. 

Az eddigieket összegezve a következőket állapíthatjuk meg: 

 Esztergom és Dorog környékén működő ipari vállalatok körében – a makrostatisztikai 

adatokkal egyezően - a szlovák munkavállalók foglalkoztatása az utóbbi két évben vált 

igazán általánossá, és nagy számúvá. 

 A Mária Valéria híd átadása elindította, illetve elősegítette az uniós csatlakozással felfutó 

szlovák „munkavállalási boom-ot„ a térség nagyvállalatainál. 

 A válaszadó szlovákiai munkavállalók stabil munkaerőnek tekinthetők, több mint 

kétharmaduk első és jelenlegi magyarországi munkahelye megegyezett. 

 Többségük gazdasági, jövedelmi kényszerből fogadta el jelenlegi beosztását, ami 

alacsonyabb – sok esetben nem piacképes – eredeti szakképzettségüknél. A válaszadók 

közel egy negyede kifejezetten „kényszer” munkavállalónak tekinthető. 

 Ugyanakkor a vállalati szintű elemzésekhez egy nagyon fontos cezúrát kell tenni: A Suzuki 

hamarabb lépett a szlovákiai munkavállalók alkalmazásának „piacára”, mint a másik két 

vállalat. Ebből következően – mint az adatok is mutatják - egészen más munkaerő 

kínálatból tudott meríteni, mint a később belépők.  

 A válaszadók több mint a fele elégedett volt jelenlegi munkahelyével és magyarországi 

munkavállalását hosszú távra tervezi. 

 A vizsgált multinacionális vállalatoknál foglalkoztatott válaszadók havi átlagjövedelme a 

fizikai foglalkozásúak megyei, nettó átlag keresetét elérte, illetve bizonyos esetekben a 

megyei átlagkeresetet meg is haladta. 
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I.3.”Munkahelyhiány, egyéni munkahely keresés, jobb kereseti lehetőségek”  

Az elemzés harmadik részében a munkahelytalálás lehetőségeit, a munkavállalás okait és 

problémáit, valamit a munkavégzés körülményeit vesszük számba.  

A munkahelytalálásnál megkülönböztetünk egyéni munkahely keresést, a formális (cégtoborzás, 

munkaügyi hivatal, munkaközvetítő szervezetek) és az informális csatornákat (családi, rokoni, 

baráti információk, segítségek). Az összes válaszadó közel azonos arányban vette igénybe 

munkahelyének megtalálásakor a formális csatornákat (38%) és az egyéni munkahely keresés 

(36%) lehetőségeit.  

A magyarországi tapasztalatokból kiindulva a kutatás megkezdésekor feltételeztük, hogy az 

informális csatornáknak – a családi, rokoni, baráti információknak, segítségeknek – nagy szerepe 

lesz a (magyarországi) munkahely megtalálásában. Az összes válaszadó adatai alapján 

megállapíthatjuk, hogy a szlovákiai munkavállalók - Esztergom és Dorog térségében - elsősorban 

a formális csatornák, másodsorban pedig az egyéni munkahely keresések útján találták meg 

magyarországi munkahelyeiket. 

„Miként találta jelenlegi munkahelyét?(vállalati bontásban) 
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munkaközvetítőn keresztül teljesen egyénileg

családtagtól hallotta rokonoktól hallotta

ismerőstől, baráttól hallotta
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Ugyanakkor, ha vállalati szinten nézzük meg a munkahelytalálás csatornáit, akkor jelentős 

sajátosságok mutathatók ki. A Suzukiban dolgozó munkavállalók elsősorban egyénileg (55%) és 

másodsorban informális csatornákon (35%) keresztül kerültek munkahelyükre. A Tyco-ban 

dolgozó válaszadók adatai hasonló jellemzőket mutattak fel, azzal a különbséggel, hogy itt 

valamivel számottevőbb volt a formális csatornák szerepe a magyarországi munkahely 

megtalálásában (formális csatornákon keresztül a válaszadók 30%-a, egyéni munkahely keresés 

által 40%-a, informális csatornák igénybe vételével 30%-a). A Sanyo válaszadó munkavállalóink 

munkahely találásában elsősorban a formális csatornák (65%) és csak másodsorban az egyéni 

munkahely keresések játszottak szerepet. 

 

A különböző munkahely találási csatornákat elemezve kitűnik, hogy a formális csatornák közül a 

munkaügyi központok munkaerő-közvetítő szerepe sokkal hatékonyabbnak tűnik, mint a 

cégtoborzások. Mint az alábbi idézet is mutatja, egyre szükségszerűbbé válik a két ország 

munkaügyi szervezeteinek együttműködése a térségi munkaerőpiac hatékony működésének 

érdekében. Mindezek alapján szükségessé válik a foglalkoztatást elősegítő eszközök a gazdaság 

igényeivel harmonizáló kialakítása, valamint a határ-menti átjárás és ingázás figyelemmel 

kísérése, a feltárt problémákra megoldások keresése.  

„A határvidékeken tapasztalható munkaerő-piaci problémák megoldásának lényeges előfeltétele a 

már meglévő intézmények megerősített transznacionális együttműködése, így a Győr-Moson-

Sopron megyei munkaügyi központ és a szlovák határ menti munkaügyi központok közti határon 

átnyúló együttműködések intenzívebbé tétele, közös monitoring koncepciók kidolgozása a 

munkaerőpiacok fejlesztése érdekében. A közös feladatok megoldása érdekében mindenképp 

indokolt a partnerség (paktum) megerősítése és szakmai tartalommal történő megtöltése a két 

ország határa mentén.”
14

 

  

A válaszadó szlovákiai munkavállalók a magyarországi munkahely megtalálásakor - az informális 

csatornák közül – leginkább az ismerős, baráti információkra segítségekre támaszkodtak. 

Magyarországi kutatások
15

 a munkahely találásban elsősorban a családi, rokoni kapcsolatok 

szerepét emelik. A szlovák munkavállalók eltérő informális csatorna használatát egyfelől abban 

látjuk, hogy legtöbbjük olyan családi háttérrel rendelkezik, ahol vagy inaktív szülőkkel, vagy 

háztartásbeli, vagy éppen munkanélküli házastárssal él együtt, ami nem teszi lehetővé munkaerő-

piaci információk áramlását. Másfelől ezek az adatok arra is engednek következtetni, hogy a 

szlovák válaszadók informális kapcsolatai még mindig sokkal szélesebb körűek. Magyarországon 

                                                 
14

 Az Európai Unióhoz való csatlakozás hatása a magyar-szlovák határvidéken, www. index.hu 
15

 BELYÓ, P. (2002): A lakosság részvétele a rejtett gazdaságban. ECOSTAT 



 30 

ugyanis a rendszerváltás után az informális kapcsolatok zártabbakká, lehatároltabbakká – családi, 

rokoni szintűvé - szűkültek. 

 

A magyarországi munkavállalás motívumként a válaszadók azokat a tényezőket jelölték meg, 

amely a párkányi térség munkaerő-piacának legfőbb jellemzői: a munkahelyek hiánya, illetve az 

alacsony kereseti lehetőségek.  

 

A válaszadó szlovákiai munkavállalók magyarországi munkavállalásának okai 
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Szlovákiában nem volt a közelben munkahely
 

 

Mint fenti ábra is mutatja az összes válaszadó 55%-a „Szlovákiában nem volt a közelben 

munkahely”, 41%-a a „jobb kereseti lehetőségeket” 4%-a pedig a „jobb munkafeltételeket” jelölte 

meg magyarországi munkavállalása okaként. Az is jól látható a következő ábrán, hogy e három ok 

eltérő intenzitással szerepelt az egyes vállalatok dolgozóinak munkavállalási indokaiban. A 

Suzuki válaszadói körében a jobb kereseti lehetőségek, míg a Sanyo és a Tyco válaszadói 

esetében a közeli munkahely hiánya volt a domináns ok, a magyarországi munkavállalásban.  

 

„Bár a többség adataiból és vélekedéseiből az derül ki, hogy a magyarországi kereset jelentősen, 

öt esetben többszörösen meghaladja a munkás eredeti szakmájában ma elérhető szlovákiait, 

ugyanezek a vélekedések és adatok összeolvasandók a munkanélküliséggel kapcsolatos 

tudósításokkal. Véleményem szerint az átjövetel elsődleges motivációja a túloldali 
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munkanélküliség, minden egyéb másodlagos. A motivációval kapcsolatos válaszok szinte 

sztereotip módon a munkanélküliséget ismételték, senki nem mondta a több pénzt. Arra a 

kérdésre, hogy meddig dolgozik még itt, néhány válaszadó kivételével azt mondták, hogy ők ezt 

hosszabb időre gondolják...Az itteni munkavállalás hosszúsága nem az ő szándékaiktól, hanem a 

körülményektől függ, a tipikus megfogalmazás az volt, hogy „addig maradok, ameddig lehet”. A 

megfogalmazások többször utaltak arra, hogy bizonytalannak érzik, meddig lesz még ez az átjárás 

engedélyezve.”
16

 

 

Ezzel kapcsolatban érdemes felidézni, hogy a Tyco dolgozóinak többsége az Ipoly vidékéről jár 

be, feltételezhető, hogy az Ister-Granum Eurorégió szlovák oldalán itt a legrosszabbak a 

munkalehetőségek. Figyelmet érdemel az is, hogy a jobb munka feltételeket – noha igen alacsony 

arányban - a Suzukinál és a Sanyo-nál dolgozó válaszadók tartották említésre méltónak. 

 

A válaszadók 61%-a (106 fő) úgy nyilatkozott, hogy a magyarországi munkavállalás során nem 

volt semmi problémája.  

A problémát említő válaszadók (39%, 68 fő), igen változatos és szórt választásban jelölte meg a 

munkavállalása során jelentkező nehézségeket. A magasabb arányú probléma-választások – mint 

az alábbi táblázat is mutatja – nem csak kifejezetten a munkahely megtalálásához kötődtek, hanem 

sokkal inkább a munkahelyi légkörrel és a munkavégzéssel, illetve a diszkrimináció különböző 

megnyilvánulásaival voltak kapcsolatosak. 

 

A munkavállalás körüli jogi problémákat és nehézségeket (engedélyezés, munkavállalói jog) 

főként a 2000 és 2004 között egyénileg munkát keresők közül 10 munkavállaló említette. 

A problémák másik csoportja a munkavégzéssel volt kapcsolatos. Az eltérő munkakultúrára való 

hivatkozás – ami leginkább, mint ahogy az alábbi idézet is mutatja, a munkatempó átvételében és 

a monotónia tűrésében, a fegyelemben nyilvánul meg – főként a Sanyo-ban dolgozó 41-50 év 

közötti nők panaszkodtak. 

 

„A legnagyobb munkahelyi nehézségként válaszadóink a munkatempót említették. Ez különböző 

kérdéseknél is előjött, nem lehet táblázatba foglalni, de általánosnak mondható. Gyakran el is 

mondják, hogy hónapokig tart felvenni a tempót. A tempóhoz kapcsolódtak a monotóniára 

panaszkodó megjegyzések.”
17

 

 

                                                 
16

 Vári András (2001): „A határon átnyúló munkavállalás jelentősége a párkányi-esztergomi régióban” 12.o. 

http://www.mtaki.hu/docs/ter_es_terep_01/t_es_t_01_vari_andras_esztergom_parkany.pdf 
17

 Vári András (2001): „A határon átnyúló munkavállalás jelentősége a párkányi-esztergomi régióban” 12.o. 

http://www.mtaki.hu/docs/ter_es_terep_01/t_es_t_01_vari_andras_esztergom_parkany.pdf 
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A munkavállalás során jelentkező problémák a válaszadók megítélései szerint 

 Összes válaszadó 

(n=174) 

SUZUKI 

(n=65) 

SANYO 

(n=79) 

TYCO 

(n=30) 

nem volt probléma 61% 63% 57% 67% 

nyelvi nehézségek 2% 0% 4% 0% 

jogi nehézségek 

(pl. engedély, 

munkavállalói jog) 

6% 9% 5% 3% 

a 

megkülönböztetés 

általában 

5% 6% 5% 3% 

negatív 

megkülönböztetés 

a munkabérben 

4% 5% 4% 3% 

az eltérő 

munkakultúra, 

munkahelyi 

szokások 

(pl. fegyelem, 

lojalitás) 

5% 3% 8% 3% 

a munkatársak 

hozzáállása 

8% 2% 11% 13% 

családi kapcsolatai 

sérültek/sérülnek  

a távolléte miatt 

4% 6% 4% 0% 

utazási nehézségek 

(az állandó 

lakóhely és a 

munkahely között) 

5% 6% 3% 8% 

 

A problémák harmadik csoportja a viszonylag alacsony számú (mint egy 29 válaszadói) említés 

ellenére is, általában és konkrétan a diszkriminációval volt kapcsolatos. A diszkrimináció három 

formájára kérdeztünk rá a kérdőívben. A munkabérekben megmutatkozó megkülönböztetés a 

diszkrimináció nyílt formái közé tartozik, és mint látható, ez kapta a legkevesebb említést (9 fő). 

A látens diszkriminációra vonatkozó két további kérdés - „a megkülönböztetés általában”, illetve 

a „munkatársak hozzáállása” közül – az utóbbit, arányait tekintve a Sanyo-ban (9 fő) és a Tyco-

ban dolgozó (4 fő) válaszadók közül említették a legtöbben. Messzemenő következtetést az 

alacsony elemszám miatt botorság lenne levonni, mindenestre ahogy az alábbi idézetek is 

mutatják, figyelmet érdemlő problémáról van szó. A határok megnyitása, a nyitottság, az egymás 

megismerése nagyon nehezen törli ki a fejekből a szocializmus „testvéri” politikája mögött 

meghúzódó etnikai feszültségeket, amire bizonyos tekintetben a piacgazdaság farkastörvényei rá 

is erősítenek. A diszkrimináció kutatások szerint a gazdasági jólét csökkenti egy adott népesség 

negatív diszkriminációs hajlamát más népekkel szemben. Az Ister-Granum Eurorégió gazdasági 
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fejlesztésének hatásai vélhetően egy évtized múlva, nem csak a térség gazdasági fejlettségében 

mutathatók majd ki, hanem olyan következményes hatásokban is, mint a negatív diszkrimináció 

csökkenése a határ menti lakosság körében. 

 

„Néha letótoznak a hátunk mögött.” 

„Megkülönböztetnek, mert szlovákiai magyarok vagyunk.” 

„A magyar kollégák szerint elvesszük előlük a munkalehetőséget.” 

„Ahol minket alkalmaznak vagy beállnak vagy csökkennek a bérek.” 

„Szlovák állampolgárként nem vesznek fel akárhová.” 

„Van aki nem szereti, hogy szlovák állampolgárok is dolgoznak itt.” 

„Szeretek idejárni dolgozni, de néha úgy érzem lenéznek.” 

„Az ellenőrző csoporthoz csak magyar munkatársat vettek fel” 

„Az üdülési kedvezmény és a kedvezményes autóvásárlás állampolgársághoz kötött” 

 

Ahogy a valóság, úgy a diszkriminációval kapcsolatos megítélések is összetettebbek, mint ahogy 

azt első pillanatban gondolnánk. A válaszadók közül 23 fő arról számolt be, hogy munkavállalása 

során pozitív megkülönböztetésben volt része. Az alábbi idézetek, szinte majdnem cáfolatai a 

fentieknek, bár nem kaptunk olyan sok példát, mint a negatív megkülönböztetésre. 

 

 „Amikor itt kezdtem dolgozni, azt mondták megbízható, jó munkaerők vagyunk.” 

„Barátságosan viselkednek velünk” 

„Egyenrangú félként tekintenek ránk.” 

„Nem tapasztaltam megkülönböztetést.” 

„A magyarok pozitívan viselkednek velünk:” 

 

Az eddigiek alapján szinte magától értetődően merül fel a kérdés, hogy miért is éri meg egy 

szlovákiai munkavállalónak Magyarországon dolgozni? A megkérdezés során arra kértük a 

válaszadókat, hogy írjanak három okot, amiért véleményük szerint megéri Magyarországon 

dolgozni és a legfontosabbat jelöljék meg. A legjellemzőbb válasz-típusokat az alábbi táblázatban 

foglaltuk össze. 
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- jobb kereset - könnyen megközelíthető munkahely 

- több munkalehetőség - magasabb bér 

-szakmai érvényesülés - megbecsülés 

- stabil munkahely - több szociális lehetőség 

- jobb munkafeltételek és körülmények - színvonalas termelés 

- szociális juttatások - közeli munkahely 

- barátok, új ismeretségek - tudásfejlesztés 

- az emberi hozzáállás - orvosi ellátás 

- lehetőségek - mert magyar vagyok és idetartozom 

- az anyanyelv használata, magyarul 

beszélhetek 

- iskolakezdési támogatás 

- más a hozzáállás a munkáshoz - szakmai tapasztalat 

- a magyarok között jobban érzem magam - kedvesebbek a kollégák 

 

A különböző választípusokat négy kategóriába sorolhatjuk: az első kategóriába a gazdasági-

munkaerőpiaci szempontok (pl. jobb kereset, magasabb bér, több munkalehetőség, közeli 

munkahely stb.) tartoznak, a másodikba a munkavégzéssel és a munkakörülményekkel kapcsolatos 

szempontok (pl. jobb munkafeltételek, stabil munkahely, színvonalas termelés, szakmai 

tapasztalat, érvényesülés, szociális juttatások stb.), a harmadik csoportba pedig a szociális, emberi 

szempontok (pl. emberi hozzáállás, barátok, ismeretségek, megbecsülés stb.) és végezetül a 

negyedik csoportba azok a válasz-típusok sorolhatók amelyek a munkavállalók speciális 

helyzetéből az etnikai, kisebbségi létből következnek (pl. anyanyelv használata, „magyarok között 

jobban érzem magam” stb.).  

A választípusok rangsora a 134 válaszadó - aki erre a kérdésre válaszolt – válaszai alapján a 

következőképpen alakult: 94-en (70%) a jobb kereseti lehetőséget, 18-an (13%) a 

munkalehetőséget, 13-an (10%) a jobb munkafeltételeket és 9-en (8%) a speciális helyzetből 

eredő lehetőségeket említették meg.  

 

Nem meglepő módon a válaszadó szlovákiai munkavállalók körében a magyarországi 

munkavállalás motivációit elsősorban és legnagyobb arányban a gazdasági munkaerő-piaci okok 

határozzák meg, másodsorban a munkavégzés és a munkakörülmények szempontjai, míg 

harmadsorban, az etnikai, kisebbségi tényezők befolyásolták.  
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Mindezek arra utalnak, hogy a külföldi munkavállalást, különösen a szomszéd országokból – 

Szlovákiából, Romániából és Ukrajnából – megvalósuló munkavállalást nem lehet egyszerűen 

gazdasági racionalitásként kezeli, mert mint a válaszok is mutatják – igaz nem elsöprő arányban, 

de -, ez a kérdés mindenképpen összefonódik a kisebbségi létből eredő tényezőkkel, illetve a 

kisebbségpolitikai szempontokkal.  

 

„A probléma harmadik szintje a kulturális identitás, mely itt a határon és kisebbségi helyzetben 

még erősebben etnikai jellegű, mint máshol... Nem felesleges viszont rámutatni, hogy az identitás 

és speciálisan a nyelvhasználat nem egy, valamilyen tárgyhoz hasonlóan birtokolható, zárt, 

körülhatárolható kulturális készség, hanem más társadalmi szereplőkkel kölcsönhatásban 

folytatott társadalmi gyakorlat. Adott esetben a magyarul beszélés nemigen választható el a 

magyar nyelv presztízsétől, elfogadottságától. Az ingázó munkásréteg gazdasági-szakmai sikere 

és a magyar nyelv társadalmi presztízse nyilván-valóan összekapcsolódik, jó esetben tehát a 

polgári siker a nemzeti jelleget is erősíti – de a rossz esetben a visszaesés is mindkét területen 

hat.”
18

 

 

 

Az alfejezet legfontosabb megállapításait a következőkben foglalhatjuk össze: 

 Az Ister-Granum Eurorégió szlovákiai településeiről ingázó munkavállalók magyarországi 

munkavállalásának okai a térség munkaerő-piaci helyzetéből következnek: a munkahelyek 

hiánya, az alacsonyabb kereseti lehetőségek. Figyelemre méltó változás, hogy míg ez utóbbi 

szempont a 2001-es kutatás szerint nem volt meghatározó, addig mára a válaszadók 

jelentős része a jobb kereseti lehetőségekért is vállal munkát Magyarországon. 

 Eredményeink szerint a szlovákiai munkavállalók - Esztergom és Dorog térségében - 

elsősorban a formális csatornák, másodsorban pedig az egyéni munkahely keresések útján 

találták meg magyarországi munkahelyeiket. 

 A válaszadók többsége a magyarországi munkahely megtalálásánál nem jelzett semmiféle 

problémát. A problémát említő válaszadók (39%, 68 fő) válaszai nem csak kifejezetten a 

munkahely megtalálásához kötődtek, hanem sokkal inkább a munkahelyi légkörrel és a 

munkavégzéssel, illetve a diszkrimináció különböző megnyilvánulásaival voltak 

kapcsolatosak. 

 A válaszadó szlovák munkavállalók magyarországi munkavállalási motivációit első sorban 

és legnagyobb arányban a gazdasági munkaerő-piaci okok határozták meg, másodsorban a 

munkavégzés és a munkakörülmények szempontjai, míg harmadsorban, az etnikai, 

kisebbségi tényezők befolyásolták. 

                                                 
18

 Vári András (2001): „A határon átnyúló munkavállalás jelentősége a párkányi-esztergomi régióban” 19.o. 

http://www.mtaki.hu/docs/ter_es_terep_01/t_es_t_01_vari_andras_esztergom_parkany.pdf 

http://www.mtaki.hu/docs/ter_es_terep_01/t_es_t_01_vari_andras_esztergom_parkany.pdf
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II. „Fiatalok, középkorúak, negyven felettiek” 

 

A tanulmány második részében életkori bontásban elemezzük a minta legfőbb sajátosságait, abból 

a megfontolásból kiindulva, hogy a munkaerő-piaci tervezési folyamatokat többek között e 

szempontok határozzák meg. Ma a munkaerő-piaci politikák főként két csoportra fókuszálnak: a 

pályakezdő fiatalokra és a 40-50 év közötti nőkre. 

A válaszadói minta sajátossága, hogy az életkori decilisek emelkedésével egyre kisebb a 

válaszadók száma, azaz a minta jellegzetességét a fiatalok korcsoportja határozza meg. Mivel a 

negyedik életkori decilisben csak 7 fő szerepel, ezért az alacsony elemszám miatt csak három 

korcsoport tulajdonságait elemezzük. 

 

A válaszadói minta megoszlása életkori decilisek szerint 
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A vizsgált korcsoportokhoz tartozó válaszadók sajátosságait tematikusan mutatjuk be. Először a 

korcsoportok  társadalomstatisztikai, majd munkahely találás körülményeit, a magyarországi 

munkavállalás okait, motivációit, és végezetül pedig a munkavégzéssel kapcsolatos jellemzőket 

elemezzük. 
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II.1 A válaszadó korcsoportok társadalomstatisztikai jellemzői 

 

A válaszadói minta első sajátossága amit ki kell emelni, hogy az életkori decilisek növekedésével 

nemi megoszlásában a férfiak aránya csökken, a nőké pedig nő. 

 

A válaszadó szlovákiai munkavállalók nemek szerinti megoszlása 

korcsoportonként
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A válaszadói minta alapján, a három nagyvállalat szlovák munkavállalói két jellegzetes csoportot 

alkotnak: a fiatal férfi és a középkorú, negyven feletti női munkavállalókét. Ennek alapján arra 

következtethetünk, hogy az Ister-Granum Eurorégió szlovák településein ma ez a két korcsoport a 

legmobilisabb a magyarországi munkavállalást illetően. 

 

Mint már ez előző fejezetekben is bemutattuk a válaszadó szlovák munkavállalók meghatározó 

többsége az általunk I. körzetnek nevezett Párkány – Muzsla - Köbölkút által határolt részről, amit 

északon az 509-es út zár le, ingázik minden nap munkahelyére. E tekintetben a korcsoportok 

közötti, aránybeli különbségeket találtunk, ami azt mutatta, hogy a középkorúak többsége az I. 

körzetből ingázik. Sokkal érdekesebben alakul a másik két körzetből ingázók életkori megoszlása. 

Ennek alapján azt lehet megállapítani, hogy a II. körzetből inkább a fiatalok, míg a III. körzetből 

pedig inkább a negyven felettiek jönnek. 
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A válaszadó szlovákiai munkavállalók korcsoportonkénti  megoszlása lakóhely szerint 

 I. körzet 

(Párkány – Muzsla – 

Köbölkút) 

II. körzet 

(Párkánytól észak-

nyugatra) 

III. körzet 

(Ipoly-mente) 

21-30 év közöttiek (n=89) 59% 27% 14% 

31-40 év közöttiek (n=50) 64% 20% 16% 

41-50 év közöttiek (n=35) 54% 20% 22% 

 

A válaszadók családi állapot szerinti megoszlása az életkori sajátosságaiknak megfelelően 

alakult: azaz a legtöbb egyedülálló (nőtlen, hajadon vagy elvált) 21-30 éves korosztályban volt, 

míg a családos, egy-két vagy több gyermekes munkavállalók aránya az életkorral együtt némileg 

csökkent.  

 

A válaszadó szlovákiai munkavállalók családi állapot szerinti megoszlása korcsoportonként 
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A mintát alkotó szlovákiai munkavállalók sajátossága tehát, hogy a fiatalok közül elsősorban az 

egyedülálló férfiak (illetve majdnem ugyanolyan arányban a nők), a középkorúak közül a két vagy 

több gyermekes nők (illetve majdnem ugyanolyan arányban férfiak) és negyven felettiek közül 

pedig a két gyermekes nők azok akik Magyarországon munkát vállalnak.  
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Iskolai végzettség és az életkori megoszlás tekintetében egy szignifikáns különbség mutatkozott: az 

életkorral együtt nőtt az alacsony iskolai végzettségűek (8 általános, szakmunkásképző) aránya. A 

szakközépiskolai végzettségűek leginkább a középkorúak közül kerültek ki, míg a gimnáziumi 

végzettségűek egyenlő arányban voltak mind a fiatalok, mind a negyven felettiek korcsoportjában. 

A fiatalok korcsoportjában szakközépiskolát végzettek között több volt a férfi, míg a 

szakmunkások között pedig a nő, valamint a válaszadók körében több nőnek volt gimnáziumi 

végzettsége, mint férfinak. 

 

A válaszadó szlovákiai munkavállalók iskolai végzettség szerinti megoszlása korcsoportonként 
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A középkorú szakmunkásképzőt végzett válaszadók között több volt a férfi, mint a nő, míg a 

szakközépiskolát végzettek között a férfi-női arányok azonosak voltak. A negyven felettieknél a 

szakközépiskolát végzettek férfi-nő arányai hasonlóan alakultak a középkorúakéhoz, míg a 

szakmunkás végzettség tekintetében a fiatalok korcsoportjával mutatottak hasonlóságokat. 

 

Mindezek alapján megállapítható, hogy – válaszadói minta alapján –  a szakmunkásképzőt végzett 

fiatal és negyven feletti nők, illetve középkorú férfiak, míg a szakközépiskolát végzettek közül a 

fiatal férfiak, középkorú és negyven feletti nők, férfiak hazai munkaerő-piaci helyzete a 

legrosszabb, illetve ők azok, akik közül az ingázó munkavállalói csoport kikerül. 
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A teljes válaszadói mintában az átlagos családi jövedelem 124.368 Ft volt. A fiatalok családjában 

ezt jelentősen meghaladta az átlagos családi jövedelem, a középkorúaknál némileg elmaradt, míg 

a negyven év felettieknél számottevő elmaradás mutatkozott. Ennek okát abban látjuk, hogy a 

fiatalok közel egy harmada olyan családokban élt, ahol legalább két-, vagy három kereső, illetve 

az eltartandó 18 év alattiak száma viszonylag alacsony volt családjukban. Ezzel szemben mind a 

középkorúak, mind a negyven felettiek családjában egy-két vagy három 18 év alatti gyermeket 

neveltek vagy több generációs családokban éltek.  

 

Az átlagos családi jövedelem és az egy főre eső családi jövedelem megoszlása korcsoportonként 

 Átlagos családi 

jövedelem 

Átlagos egy főre jutó családi jövedelem 

21-30 év közöttiek 134.136 Ft 43.619 Ft 

31-40 év közöttiek 122.000 Ft 33.011 Ft 

41-50 év közöttiek 106.857 Ft 34.876 Ft 

 

Az előző fejezetben megállapítottuk, hogy a válaszadók közel felének egy főre jutó családi 

jövedelme nem éri el a magyarországi legalacsonyabb létminimum értéket, aminek alapján 

feltételezhető volt, hogy a válaszadók körülbelül egy negyede olyan családokban él, ahol az egy 

főre eső jövedelem a létminimum határán van. 

Ezek a az igen hátrányos körülmények között élők főként a 31-40 év közöttiek közül kerülnek ki, 

akik egy-két, három gyermek mellett több generációs családokban élnek. A 31-40 év közötti 

válaszadók 14%-ánál az egy főre jutó családi jövedelem 20.000 Ft alatt van. A korcsoport 44%-

ának egy főre jutó családi jövedelme 20-30.000 Ft közé esett. E szerint az ehhez a korcsoporthoz 

tartozók 58%-ánál nem éri el az egy főre jutó családi jövedelem a magyarországi létminimum 

legalacsonyabb értékét, a 33.000 Ft-ot. 

A negyven feletti korosztálynál a válaszadók 23% él olyan családokban, ahol az egy főre eső 

családi jövedelem 20.000 Ft alatt, 26%-ánál pedig 21-30 ezer forint között van. Ennek a 

korcsoportnak tehát a 49%-a él a magyarországi legalacsonyabb létminimum alatt. Mint az 

alábbi ábra mutatja, hogy nem elhanyagolható a fiatalok korosztályában sem a létminimum alatt 

élők aránya (30%), de itt az egy főre eső jövedelmek igen szórtak, és a legmagasabb jövedelmi 

kategóriában is találunk eseteket.  

 

 

A válaszadó szlovákiai munkavállalók iskolai végzettség szerinti megoszlása korcsoportonként 
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Összegezve az eddigieket a következőket állapíthatjuk meg: 

  A fiatal szlovákiai munkavállalók többsége olyan egyedülálló férfi, esetleg nő, aki 

leginkább Párkány és környékéről, vagy az attól északnyugatra húzódó falvakból ingázik 

mindennap. Végzettségét tekintve inkább szakközépiskolát végzett. Olyan családokban él, 

ahol egy-két vagy több kereső van, ezért az átalagos családi jövedelme jóval meghaladja a 

minta átlagát és az egy főre jutó családi jövedelem 43.619 Ft. Az e korosztályhoz tartozó 

válaszadók 30%-a él a magyarországi legalacsonyabb létminimum alatt. 

 A középkorú munkavállalók többsége olyan egy-két vagy több gyermeket nevelő nő (esetleg 

férfi), aki leginkább Párkány és környékéről jár be minden nap a vállalat buszával. 

Leginkább szakközépiskolai végzettséggel rendelkezik, és olyan családokban él, ahol főként 

két gyermeket nevelnek és több generáció él együtt. Átlagos családi jövedelme valamivel a 

minta átlaga alatt van. az egy főre eső családi jövedelem 33.011 Ft, ami a magyarországi 

legalacsonyabb létminimum értékhez esik közel. Ez a korcsoporthoz tartozó válaszadók 

58%-ára volt jellemző. 

 Végezetül a negyven feletti korosztályhoz tartozók többsége olyan gyermekes nő, aki 

Párkány és környékéről vagy leginkább az Ipoly vidékéről ingázik. Leginkább szakmunkás 

végzettséggel rendelkezik, és olyan családokban él, ahol még egy-két 18 év alatti gyermek 

van. Átlagos családi jövedelme jelenősen a minta átlaga alatt van, egy főre jutó családi 

jövedelme (34.876 Ft) ugyanakkor valamivel meghaladja a legalacsonyabb magyarországi 
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létminimumot. Az ehhez a korcsoporthoz tartozók 31%-ának jövedelme nem haladja meg 

ezt a létminimumot. 

 

 

II. 2. A munkahely találás körülményei, a magyarországi munkavállalás okai, motivációi a 

válaszadók korcsoportjainak tükrében 

 

Az előzőekben megállapítottuk, hogy az összes szlovákiai válaszadó – Esztergom és Dorog 

térségében – első sorban formális csatornák, másodsorban pedig egyéni munkahely keresés útján 

találta meg magyarországi munkahelyét. 

Az alábbi adatok azt mutatják, hogy a válaszadó fiatalok leginkább a formális (39%) valamint az 

informális csatornákat (35%) veszik igénybe a munkahely találásnál.  

 

„Miként találta jelenlegi munkahelyét?” 
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A formális csatornák közül a fiatal válaszadók első sorban a munkaügyi hivatalok segítségére, 

míg az informális csatornák (35%) közül leginkább az ismerősi, baráti információra 
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támaszkodnak. Figyelemre méltó, hogy körükben volt a legmagasabb arányú a családi segítség 

(12%) a munkahely találásban.  

A középkorú válaszadók egészen más stratégiákkal éltek a munkahely találásnál. Leginkább az 

egyéni munkahely keresést részesítették előnyben (ez a válaszadók felére volt jellemző), majd ezt 

követte a formális csatornák igénybe vétele (32%). Informális csatornákon keresztül (18%-uk) 

talált munkahelyet. 

A negyven év felettiek közel azonos arányban a formális csatornákon (41%) és egyéni munkahely 

keresés (46%) útján találták meg jelenlegi magyarországi munkahelyüket. Kiemelendő, hogy ezen 

korcsoport válaszadói körében volt a legalacsonyabb körű az informális csatornák használata 

(14%) és ezen belül egy olyan válaszadó sem volt aki családi segítséget kapott volna. 

 

Az adatok arra engednek következtetni, hogy a szlovák munkaügyi hivatalok látókörébe leginkább 

a fiatalok és a negyven feletti munkavállalók kerülnek a magyarországi munkavállalás során. Az is 

jól látható, hogy a munkahely találásnál a fiatalok több csatornát vesznek igénybe, mint a 

középkorú vagy a negyven feletti válaszadók. Ez utóbbi két korcsoportban a magas egyéni 

munkahely keresési aktivitás egyfelől arra utalhat, hogy ezek a munkavállalók értelemszerűen 

tájékozottabbak a munkaerőpiacon, mint a fiatalok, másfelől arra, hogy kevésbé élnek a formális 

munkaerő-piaci megoldásokkal. 

 

A magyarországi munkavállalás okait tekintve – mint ahogy az alábbi ábra is mutatja -, a 

fiatalokat elsősorban a jobb kereseti lehetőségek vonzzák, míg a másik két korosztályt elsősorban 

a munkahely hiánya ösztönzi. A jobb munkafeltételek – bár alacsony említés mellett -, de 

láthatóan a középkorúakat és a fiatalokat vonzzák. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A válaszadó szlovákiai munkavállalók magyarországi munkavállalásának okai 

korcsoportonként 
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Érdekes tendencia mutatkozik, ha a válaszadók első magyarországi munkavállalásának időpontját 

vizsgáljuk meg. A magyarországi munkaerő-piacon a kilencvenes években, illetve 2000 után a 

munkaerő-piaci szempontból „legértékesebb” korosztály, a középkorúak jelentek meg nagyobb 

arányban.  

A válaszadók közül a fiatal és a negyven feletti korcsoport nagyobb arányú munkavállalása a 

Mária Valéria híd megnyitását követően, 2002-2003 között volt számottevőbb. 

Az ábra arról is tanúskodik, hogy az uniós csatlakozás után pedig a fiatalok és a középkorúak 

között vált jelentősebbé a magyarországi munkavállalás. 
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A válaszadó szlovákiai munkavállalók első magyarországi munkavállalásának időpontja 

korcsoportonként 
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Az első és jelenlegi magyarországi munkahelye a fiatalok korcsoportjában választ adók 85%-

ának, a középkorúak 92%-ában és a negyven felettieknél pedig 86%-ban megegyezett.  

A fiatalok korcsoportjában a munkahely váltások azokra volt jellemzők, akik egy évnél rövidebb 

ideje, a negyven felettiek esetében pedig akik egy éve dolgoznak jelenlegi munkahelyükön. 

Mindezek tovább erősítik azt a megállapítást, hogy korcsoporttól függetlenül a szlovákiai 

munkavállalók stabil és biztos munkaerőnek tekinthetők. 

 

A válaszadók fele, valamivel több mint a fele - mindhárom korcsoportban – hosszútávra tervezi 

magyarországi munkavállalását. Nagyon érdekes, korcsoportonkénti különbségek voltak azonban 

felfedezhetők azok között, akik valamilyen feltételhez kötötték magyarországi munkavállalásukat. 

A fiatalok körében elsődlegesen az anyagi szempontok, míg - különösen - a negyven év felettiek 

körében az otthoni munkavállalás jelent meg feltételként. Az otthoni munkavállalás lehetőségét 

elsősorban a gyermekes nők jelölték meg feltételként. Viszonylag alacsony arányban, de életkor-

specifikus tényezők is befolyásolhatják a magyarországi munkavállalás tartósságát. 
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„Meddig akar Magyarországon dolgozni?” 

(életkori bontásban) 
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Az alfejezet összefoglalásaként megállapíthatjuk, hogy  

 a munkahely találás körülményeit vizsgálva, speciális életkori stratégiák rajzolódtak fel az 

eredmények elemzése alapján: a fiatalok leginkább a formális és az informális 

csatornákat, a középkorú válaszadók többsége az egyéni munkahely keresést, illetve kisebb 

csoportja a formális csatornákat részesítették előnybe. A negyven év felettiek közel azonos 

arányban, a formális csatornákon keresztül és egyéni munkahely keresés útján találták meg 

jelenlegi magyarországi munkahelyüket 

 A magyarországi munkavállalásban a fiatalokat elsősorban a jobb kereseti lehetőségek 

vonzzák, míg a másik két korosztályt elsősorban a munkahely hiánya ösztönzi. 

 A kutatás figyelemre méltó eredményének tartjuk, hogy adataink szerint a szlovákiai 

munkavállalók közül először a munkaerő-piacilag „értékes” munkaerő jelent meg 

munkavállalóként, majd a 2002-ben a pályakezdő fiatalok és negyven fölöttiek. 

 A válaszadók fele, valamivel több mint a fele - mindhárom korcsoportban – hosszútávra 

tervezi magyarországi munkavállalását. 
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II. 3. A munkavégzés körülményei és problémái a válaszadók korcsoportos elemzése alapján 

 

Jelenlegi beosztásukat tekintve mind a három korcsoportba a válaszadók döntő többsége – az 

alkalmazás jellegéből fakadóan – betanított munkásként dolgozott (ez az arány 31-40 év közöttiek 

és a negyven felettiek körében 94% volt). A fiatalok korcsoportjában ez az arány 81% volt, mivel 

11%-uk szakmunkásként, 6%-uk termelésirányítóként és 5%-uk adminisztratív beosztottként 

dolgozott. Mindezek alapján úgy tűnik, hogy a fiatalok már jobban tudják érvényesíteni 

képzettségüket a munkavállaláskor. 

Jelenlegi beosztásával leginkább a 31-40 éves korosztály nem volt elégedett, míg a fiatalok 

korcsoportja a leginkább elégedettnek mutatkozott. A középkorúak körében volt a legmagasabb 

(52%) azoknak az aránya, akik nem találtak képzettségüknek megfelelő munkát, és ezért vállalták 

el a betanított munkás beosztást. Túlképzettnek jelenlegi beosztásukhoz képest – elégedettségük 

ellenére – a legnagyobb arányban (27%) a fiatalok tartották magukat. 

 

A válaszadók korcsoportjai és bérviszonyaik között nem volt kimutatható összefüggés. A bérek 

inkább a munkahellyel álltak szignifikáns kapcsolatban. 

 

A válaszadó szlovákiai munkavállalók kereseti megoszlása korcsoportonként. 
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Az ábra alapján jól látható, hogy a fiatalok és a középkorúak jövedelmi megoszlása majdnem egy 

haranggörbéhez hasonlít. Mindkét korcsoportba a válaszadók 42-43%-ának havi jövedelme 71-

90.000 Ft, illetve 36-31%-ának pedig 91-110 ezer Ft között. volt. A negyven felettiek 70%-a 

keresett 71-90.000 Ft között, míg 8%-a ez alatt, 20%-a pedig ez felett. Mindezek alapján 

megállapítható, hogy a negyven felettiek többsége gyengébb bérviszonyok mellett kerül 

alkalmazásra. A válaszadók közül a 31-40 évesek kereseti viszonyai valamivel jobbnak mondhatók 

a másik két korcsoportnál. 

 

Mindhárom korcsoportban a válaszadók többsége elégedett volt munkahelyével. Ugyanakkor jól 

látható, hogy az elégedettségi tartományba eső válaszok arányai az életkor növekedésével együtt 

fokozatosan csökkennek, azaz a fiatalok a legelégedettebbek és a negyven felettiek a leginkább 

elégedetlenek jelenlegi munkahelyükkel. 

 

„Mennyire elégedett munkahelyével” 

(korcsoportonként) 
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A negyvenes korosztály további jellemzője, hogy körükben a legmagasabb azoknak az aránya 

akik „kényszer” munkavállalónak kell tekintenünk. 

Fontos arra az összefüggésre felfigyelni, hogy a munkahellyel való elégedettség nem jár 

feltétlenül együtt a magyarországi munkavállalás hosszú távú tervezésével. Ennek oka, hogy a 

hosszú távú tervezést számos olyan látens ok is befolyásolhatja, amelyekre a munkavállalóknak 

igazán nincs befolyásuk (pl. elbocsátások).  

 

A kutatás megkezdésekor feltételeztük, hogy az életkorral együtt nő a munkavállalással problémát 

jelzők aránya. Ezzel szemben adataik szerint a munkavállalással kapcsolatosan legalacsonyabb 

arányban a negyven felettiek (26%) jeleztek problémákat. Őket követték a fiatalok, mivel 39%-

uknak voltak problémáik. Uganakkor a középkorúak fele nyilatkozott úgy, hogy voltak problémái 

a munkavállalás során.  

 

A fiatalok esetében a legtöbbet említett problémák 

 munkatársak hozzáállása 

 jogi nehézségek  

 negatív megkülönböztetés a bérekben voltak. 

 

A középkorúak esetében a problémák rangsora a következőképpen alakult: 

 munkatársak hozzáállása 

 családi problémák 

 jogi nehézségek 

 

A negyven felettiek által említett problémák 

 megkülönböztetés általában 

 eltérő munkakultúra 

 munkatársak hozzáállása voltak. 

 

A munkavégzéssel kapcsolatok konkrét problémákkal (jogi nehézségek) leginkább a fiatalok és a 

középkorúak szembesültek. A direkt diszkriminációt a fiatalok tapasztalták meg. A látens 

diszkriminációt – a munkatársak hozzáállását – pedig mindhárom korcsoport problémának jelezte. 
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 A munkavégzés körülményeit három változó mentén vizsgáltuk: a beosztással való 

elégedettség a havi jövedelmek eloszlása, illetve a munkahellyel való elégedettség mentén. 

 A fiatal válaszadók jelentős többsége elégedett volt jelenlegi beosztásával, aminek 

hátterében úgy gondoljuk az állhat, hogy ez a korcsoport az alkalmazáskor jobban tudta 

érvényesíteni szakképzettségét. Kereseti viszonyaik a minta átlagával egyezően alakultak, 

73%-uk havi keresete 71-110 ezer Ft közé esett. Jelenlegi munkahelyével ez a korcsoport 

volt a legelégedettebb. A munkavállalással kapcsolatos problémáknál mind konkrét 

problémákat, mind a látens és direkt diszkriminációra utaló jeleket is tapasztaltak. 

 A középkorú válaszadók a három korcsoport közül a legkevésbé voltak elégedettek 

jelenlegi beosztásukkal. Kereseti viszonyaik a legjobbnak voltak mondhatók a mintában. A 

munkavállalásnál konkrét és látens diszkriminációs problémáik voltak. 

 Negyven felettiek többsége elégedett volt jelenlegi beosztásával, de jelentős többségük 

elégedetlen volt jelenlegi munkahelyével. Ennek hátterében vélhetően az alacsony kereseti 

viszonyok állhatnak, mivel a három korcsoport közül a válaszadók többségének havi 

keresette az alacsonyabb kategóriába esett. Problémaként a látens diszkriminációs 

megkülönböztetést említették. 
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III. Az Ister-Granum Eurorégió fejlődésének és problémáinak megítélései a Mária 

Valéria híd megnyitása óta 

 

A kutatás végén egy nyitott kérdésben arra kértük a válaszadókat, hogy három jelzővel 

jellemezzék: „A Mária Valéria híd megnyitása óta miben változott a térség (Párkány – Esztergom) 

viszonya.”. A válaszokat, amelyek négy kérdéskört érintettek tematikusan összefoglalva 

ismertetjük.  

Anélkül, hogy túlságosan didaktikusak lennénk, hiszen a válaszok nem igényelnek különösebb 

magyarázatot, két dolgot érdemes megjegyezni. Az egyik a szabadság-élmény kifejeződése, a 

másik pedig az, hogy a válaszadók tudatosan élik meg a térség gazdasági változásait és ezt 

nagyon korrekten és kifejezően meg is fogalmazták. Külön érdekességként kell megemlíteni, 

hogy – mint a negyedik kérdéskörben látható - olyan jellemzőket is említettek válaszadóink, 

amelyek már túllépnek a regionális szemléleten, és a kisebbségi létből fakadóan, a nemzetek 

közötti kapcsolatokkal foglalkoznak. 

 

 

A válaszok első csoportja a gazdasági-közlekedési lehetőségek változásait emelték ki, úgy mint: 

 „ menetrendtől független, egyszerűbb határátkelés, „az emberek szabadon járhatnak át a 

két városba” „elég a személyi igazolvány”,  

 „jobb gazdasági kapcsolatok”, „könnyebbé vált a Magyarországon munkát vállalók 

helyzete”, „Szlovákia (Párkány) vidékén kisebb lett a munkanélküliség” 

 

A válaszok második csoportja a térség fejlődését  konkrét példákon keresztül vette számba: 

 „ megnőtt a turistaforgalom, fellendült a túrizmus, megélénkült a kulturális élet a két város 

között” 

 „ több az építkezés mindkét városban,  épületeket felújították,  új strand épül” 

 „bővült a szolgáltatások száma, nőtt a vendéglátóhelyek száma” 

 „ több szórakozóhely lett” 

 „ bővebb bevásárlási lehetőségek” 

 -„emelkedtek az árak” 

 

A következő kérdéskörben a válaszadók az emberi kapcsolatok változásait említették 

 „ új ismeretségek jöttek létre” 

 „javultak az emberi kapcsolatok” 
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Végezetül a negyedik kérdéskörben a válaszadók a nemzetek közötti kapcsolatok változásait 

érintették: 

 -„ javult a nemzetek közötti kapcsolat” 

 -„baráti lett a kapcsolat a két ország között” 

 -„bármilyen rendezvényen kölcsönösen részt tudunk venni” 

 „ összetartóbb lett a két nép, kevesebb a konfliktus” 

 „ a szlovákiai magyarság nincs úgy elzárva az anyaországtól” 

 „barátibb lett a viszony a két ország, a két város között” 

 -„ közelebb került a két város kulturális és sport terén egymáshoz” 

 

A második nyitott kérdésben arra kértük a válaszadókat, hogy mondják meg véleményük szerint 

„Miben kellene /lehetne még javítani? Mondjon három dolgot!” A könnyebb áttekinthetőség 

végett ezeket a válaszokat is tematikusan foglaljuk össze. A legtöbb válaszadó a határátkelés 

neuralgikus problémáit tartotta a legfontosabb változtatni valónak. Külön érdekessége a 

javaslatoknak, hogy egy részükben a válaszadók ha nem is tudatosan, de „üzentek” 

munkáltatóiknak is. Ezeket a válaszokat azért itt mutatjuk be, és nem a munkakörülmények 

elemzésénél, mivel a vizsgálatnak nem volt célja, hogy  a „konkrétabb” munkahelyi problémákkal 

foglalkozzon. 

 

Javaslatok a közlekedési, határátkelési gazdasági, egészségügyi, oktatási problémák 

megoldására: 

 „legyen folyamatos az átkelés a határnál, a határátlépés gyorsítása, szabadabb 

határátkelés, uniós tagállamnak megfelelő ellenőrzés, határok teljes eltörlése, a 

határőrség rugalmasabb együttműködése” 

 „ megindítani a két város között a tömegközlekedést” 

 „(magyar) egészségügyi ellátás igénybevételének egyszerűsítése, orvosi, kórházi ellátás 

bővítése, a szlovák-magyar egészségügyi biztosítók együttműködése” 

 „ magyar és szlovák bankok közötti egyszerűbb átutalási lehetőség” 

 „lakáslehetőségek bővítése” 

 -„ több munkalehetőség” 

 „a határ menti magyar fiatalság iskoláztatásának megkönnyítése, iskolák közötti kapcsolat 

fejlesztése” 
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Ehhez a kérdéskörhöz tartozik, hogy a vizsgálat során megkérdeztük a válaszadókat, hogy milyen 

szolgáltatásokat vesznek igénybe Magyarországon. A válaszadók elsöprő többsége (83%-a) a 

bevásárlást említette első helyen. Ezt követően az igénybe vett szolgáltatások sorrendje a 

következőképpen alakult: 19% orvosi ellátást, 11% szakorvosi ellátást, 4% kórházi ellátást, 4% 

lakossági szolgáltatásokat (pl. fodrász, stb.) és 3% az oktatási szolgáltatásokat. A felsorolt 

javaslatok ennek fényében értékelendők. 

 

Javaslatok az emberi kapcsolatok javítására: 

 -„ egymás jobb megbecsülése” 

 „az- emberi hozzáállás javítása” 

 -„ az esztergomiak felfedezhetnék a túloldal kulturális értékeit is” 

 

Javaslatok a munkakörülmények javítására 

 „ a munka ésszerűbb felosztása” 

 „ a bérek felemelése az Unióhoz mérten” 

 „ ha nem kellene ennyit túlórázni” 

 „ több időt a műszak végén a higiéniára” 

 „ munkaidő csökkentése” 

 „munkaidő beosztás javítása” 

 „ a cég kirándulást teljes árban kell kifizetni, nincs kedvezmény” 

 „ légkondicionáló felújítása” 

 „ étterem megnagyobbítása” 

 „mellékhelyiségek építése” 

 „figyelembe vehetnék a képzettségünket is, nem vagyunk butábbak” 

 

Javaslatok a nemzetek közötti kapcsolatok javítására: 

 „békességet teremteni legalább a két ország magyarjai között” 

 „mindkét ország európaivá fejlődése” 

 „még jobb baráti viszony a két ország között” 

 „javítani a szlovákiai magyarság megítélésében” 

 „több sport és kulturális eseményt kellene rendezni a két ország között” 

 „lehetne több közös program a két ország fiataljai között” 

 „Esztergom-Párkány napokat kellene rendezni a Komárom-Komarno napok mintájára” 
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B) A gazdasági szereplők körében felvett kérdőív, interjúk és fókuszcsoport 

kiértékelése 

1. Bevezetés 

Tanulmányunkban az Esztergom és szűkebb térségében a gazdaság határon átnyúló 

kapcsolatrendszerét vizsgáljuk. A vizsgálat célja, hogy kimutassa, hogy milyen irányba fejlődnek 

ezek a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok, kialakul-e egy határon átnyúló gazdasági tér, 

amelynek aktív részese, s fejlődésének elősegítője lehet a majdan, Esztergom területén létesítendő 

teherkomp. Ehhez meg kellet vizsgálni a gazdaság szereplőinek, a határon át ingázó 

munkavállalóknak, valamint a határtérségben érdekelt cégeknek a véleményét, jelenlegi 

körülményeit, s elvárásait, várakozásait.  

Mindezek alapján alkothatunk képet arról, hogy hogyan formálódik a térségi szinten az egységes 

gazdasági tér, milyen előnyök származhatnak az egységesülésből.  

A gazdasági szervezetek határon átnyúló kapcsolatait, a létesítendő teherkomppal szemben 

támasztott elvárásait egy kérdőív segítségével vizsgálatuk 2005 áprilisában. Kérdőívünk 

elsősorban a szlovákiai gazdasági kapcsolatokra vonatkozott, s azok jellegét próbálta feltárni. 

Nehéz dolog kérdőív segítségével egy későbbi infrastrukturális beruházással szemben támasztott 

igényt felmérni, mivel ezek az infrastrukturális elemek általában megteremtik saját használói 

körüket. Így közvetett információkból kell megbecsülni a későbbi használat mértékét. Ennek 

empirikusan lehetséges módszere a kapcsolatok felmérése. Természetesen a megépülő komp lesz 

az, amely ezeket a térségi kapcsolatokat jobban mobilizálhatja.  

 

A kérdőíves felmérés során valamennyi olyan céget megkerestük19 , amely 5 főnél nagyobb 

alkalmazotti létszámmal rendelkezik, s székhelye Esztergomban, Dorogon, Dömösön, Kesztölcön, 

Lábatlanban, Nyergesújfalun, Pilismaróton, Táton vagy Tokodon található. Az ennél kisebb 

gazdasági társaságok megkérdezését azért nem tartottuk indokoltnak, mert nagy számuknál fogva 

eltorzítják az eredményeket, s vélhetően csak kis hányaduknál találhatnánk határon átnyúló 

kapcsolatokat. Így 313 db címre postáztuk a kérdőívet. A minta kiválasztásánál fontos szempont 

volt, hogy a csak a 2000 előtt alakult cégeket kérdezzük meg, mivel az ő esetükben feltételezhető, 

hogy használták a korábbi kompot, illetve az új hidat. Kérdőívünket 46 gazdasági szervezet 

juttatta vissza kitöltve. A 14,7%-os visszaküldési arány a gazdasági szervezetek esetében, hasonló 

módszer alkalmazása mellett átlagosnak mondható.  

                                                 
19

 A KSH „CégKódTár” c. kiadványának 2004. II. negyedévi kiadása alapján. 
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A visszaküldő szervezetek települési megoszlására Esztergom dominanciája jellemző. A 

mintaként kiválasztott 313 szervezet közül az esztergomiak 52,2%-ot képviseltek, de innen a 

vállalkozások a területi részesedésüknél nagyobb arányban küldték vissza kérdőívünket (1. 

táblázat).  

 

Székhely helység 

Kiküldött 

kérdőívek száma 

(db) 

Visszaérkezett kérdőívek 

Száma (db) Aránya (%) 

Dorog 52 5 9,6 

Dömös 2 0 0,0 

Esztergom 161 28 17,4 

Kesztölc 6 0 0,0 

Lábatlan 22 0 0,0 

Nyergesújfalu 32 5 15,6 

Pilismarót 4 0 0,0 

Tát 18 3 16,7 

Tokod 16 5 31,3 

Végösszeg 313 46 14,7 

 

1. táblázat: A kiküldött és  visszaérkező kérdőívek megoszlása a cégek székhely települése szerint 

Forrás: Kérdőívek. 

Érdekes a visszaküldési aktivitás földrajzi megoszlása. A legtöbb választ Esztergomból kaptuk, 

szám szerint 28-at, ami a kiküldött kérdőívek 17,4%. Magas arányban érkeztek vissza kérdőívek 

Tokodról, Tátról, Nyergesújfaluból is. Ezzel szemben Dorogról már lényegesen kevesebb, míg a 

távolabbi Lábatlanról egy sem. Dömös, Pilismarót és Kesztölc kisebbek, megközelíthetőségük is 

rosszabb, így a kis számú kiküldött kérdőívből egyet sem kaptunk vissza ezekről a településekről. 

Elmondhatjuk, hogy válaszadóink zöme a kis- és közepes vállalatok kategóriájából került ki (1. 

ábra). Ugyanakkor megfigyelhető, hogy a legkisebb szervezetek messze alulreprezentáltak (a 

minta több mint 50%-át tették ki, azonban a válaszadók között csak 28%-al szerepelnek.) Így a 

nagyobb méretű cégek valamennyi kategóriában magasabb arányban küldték vissza kérdőívünket, 

mint ahogy a mintában szerepeltek. Ez az eredmény igazolja azt a hipotézisünket, hogy a kis 

létszámú szervezetek közül csak kevés érdeklődik a határon átnyúló kapcsolatok iránt. 
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1. ábra: A válaszadó szervezetek megoszlása a foglalkoztatottak száma szerint 

N=46 

Forrás: gazdasági szervezeti kérdőívek 2005. 

 

A válaszadó cégek ágazati megoszlását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy dominál az ipar (2. 

táblázat). A válaszadók csoportjában lényegesen nagyobb az aránya, mint a gazdaság egészében, 

így erősen felülreprezentált. A kisebb (5–9 fő) létszámmal működő válaszadók esetében jelentős a 

szolgáltatás és a kereskedelem aránya, de a 10 főnél nagyobbak esetében az ipari szektor messze 

felül reprezentált, a nagyobbaknál szinte egyedüli, tehát más szektorból nem is jött vissza válasz.  

Alkalmazottak 

száma (fő) 

Ágazat 

Végösszeg Ipar Szolgáltatás Kereskedelem Egyéb 

Cégek száma (db) 

5-9 5 4 4   13 

10-49 14 4 3 1 22 

50-99 4 1   5 

100-199 2 1   3 

500 felett 3    3 

Végösszeg 28 10 7 1 46 

2. táblázat: A válaszadó cégek nagyságrendi és ágazati megoszlása. 

Forrás: Kérdőívek. 

 

2. A teherkompot potenciálisan igénybe vevő vállalkozások földrajzi elhelyezkedése, 

lehetséges vonzáskörzet 

 

A kérdőív anyagaiból első, közvetett következtetéseink arra vonatkoznak, hogy a 

vállalatok mekkora mértékben érdeklődnek a szlovákiai kapcsolatok témája iránt. Ez 

végeredményben behatárolhatja azt a kört, aki potenciálisan érdekelt a teherkomp ügyében 
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is. Következtetéseink nagyon távoliak tehát, de jobb információk híján a nagy léptékű 

behatároláshoz alkalmasak. 

Feltéve, hogy a visszaküldők valamilyen szinten érdeklődnek, érdekeltek a vizsgálati 

témában, a visszaküldési aktivitás kirajzol egyfajta aktív vonzáskörzetet, amely az 

Esztergomon keresztül folytatott határon átnyúló gazdasági kooperáció földrajzi kereteit 

adja. Így elmondhatjuk, hogy a jövőbeni komp vélhető piaci hatókörzete elsősorban 

Esztergomra, valamint a tőle keleti irányban, a főközlekedési utak mentén elhelyezkedő 

gazdasági agglomerációra terjedhet ki. Figyelembe véve, hogy ez önmagában több ezer 

céget jelent, kérdőívünk megállapításainak nagyságrendi kivetítése már egy jelentős 

potenciális keresletről tesz tanúbizonyságot 

A teherkomp földrajzi szituációját tekintve elsősorban a térségi vállalkozások keresletére 

számíthat. Figyelembe véve az elérhetőséget megállapíthatjuk, hogy Lábatlan térségében 

érünk el ahhoz a határhoz, ahol a komáromi híd jobb választásnak minősül (nyilván a 

szállítási cél, desztináció függvényében). Itt figyelembe kell venni az átkeléshez szükséges 

időt és költséget is.  

Ugyanakkor, ami a kérdőívre adott válaszokból nem derült ki, hogy fontos összekötő 

láncszem lehet a helyi vállalkozások számára a Párlányban található teherpályaudvarhoz 

és kikötőhöz.  

 

3. Szlovákiai munkavállalók alkalmazása a cégek szemszögéből 

 

3.1. A szlovákiai állampolgárok munkavállalása 

A külföldi munkaerő alkalmazása a térségben jelentős hagyománnyal rendelkezik. Ezen a 

határszakaszon az elmúlt évtizedekben rendszeresen zajlott munkaerő-csere. A kilencvenes 

években a gazdaság újbóli fellendülésével ismét szükségessé vált a határ másik oldalán élők 

alkalmazása, s ezt elősegítette, hogy a határ másik oldalán, a közeli településen élők jelentős része 

(gyakran többsége) magyar nemzetiségű, ill. anyanyelvű, így magyarországi alkalmazásuknak 

nincs nyelvi akadálya. A jogi korlátok által támasztott akadályt is igyekeztek az utóbbi években 

mind inkább könnyíteni, s a munkavállalás hivatalos procedúráit (munkavállalási engedély, 

vízum) lerövidíteni, rugalmasabbá tenni. A folyamatos könnyítések és a két ország EU-tagsága 

miatt mára gyakorlatilag elhárultak az akadályok a munkavállalás előtt, s szlovák oldalon élők 

között is egyre többen érdeklődnek a magyarországi munkahelyek iránt. A jelenleg (2005-ben) 

zajló privatizáció (posta, vasút) miatt sokan elvesztették állásukat, s így az érdeklődést nem 
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csupán a jogi könnyítések növelik. Mindenesetre a munkáltató részéről ma is sok adminisztratív 

terhet igényel a külföldi állampolgárok alkalmazása, így az elsősorban a nagyobb létszámot 

alkalmazó cégek számára kedvező. Igaz, ők termelésüket a szlovák oldali munkavállalók nélkül 

egyre nehezebben tudnák megszervezni. Így a nagyfoglalkoztatók (Suzuki, Tyco) egyben a 

legnagyobb külföldi munkaerő felvevők is (itt nem foglalkozunk a közszférával, így a kórházzal 

sem).  

A munkanélküliség szempontjából teljesen ellentétes képet mutat az esztergomi és a párkányi 

oldal. Míg az esztergomi térségben munkaerőhiány figyelhető meg, addig a szlovák oldalon 

komoly munkanélküliséggel küzdenek, főleg a déli országrészben. 

A 2001-es szlovák népszámlálás szerint Párkány 6474 gazdaságilag aktívnak tekinthető lakosából 

1665 fő munkanélküli, ami a teljes lakosságnak (11708 fő) a 14%-a. Ezzel szemben 

Esztergomban a 2001-es népszámlálás 3%-os munkanélküliségről beszél. Korábban már 

említettük, hogy különböző államközi egyezmények eredményeként 1999 óta évről évre egyre 

több szlovák munkavállaló dolgozhat hazánkban. Szlovákia és Magyarország között gyakorlatilag 

már 2003-ban megvalósult a szabad munkaerő áramlás, mert ettől az évtől korlátlan idejű 

munkavállalási engedélyeket adnak ki a szlovák állampolgároknak. 

A dolgok jelenlegi állása szerint északi szomszédaink élnek is ezzel a lehetőséggel. Gyurcsány 

Ferenc miniszterelnök 2005. márciusában azt nyilatkozta, hogy közel 30000 szlovák 

munkavállaló ingázik nap, mint nap Szlovákia és Magyarország között. Pozsonyban az ingázók 

számát 20000 ezerre teszik. A magyar és szlovák értékek közti különbség több okra vezethető 

vissza. Az egyik az, hogy ehhez a húszezres létszámhoz még hozzá kell adni a feketén munkát 

vállalók számát, amit 6-7000 főre becsülnek. Másrészt, pedig mind a magyar, mind a szlovák 

adatok becsült értékek, ugyanis nincs pontos nyilvántartás a Magyarországon munkát vállaló 

külföldiekről. Ez is több okra vezethető vissza. 

Az egyik indok, hogy a munkaadók nem kötelesek bejelenteni a hatóságoknak, hogy külföldi 

munkavállalót alkalmaznak, másrészt pedig sok dolgozó úgynevezett munkaerő-kölcsönző 

cégeken keresztül kerül Magyarországra, vagyis Szlovákiában van munkaviszonyban, és a 

kölcsönző cégtől kapja a fizetését a nálunk elvégzett munkáért.    

Egye vélemények szerint hazánkban azért szertik a szlovák munkaerőt, mert sokkal kevesebb 

bérért többet vállalnak, mint a magyar munkavállalók, ugyanakkor a komáromi Nokia és az 

esztergomi Suzuki vezetősége is azt állítja, hogy a dolgozóik nemzetiségtől függetlenül egyenlő 

fizetést kapnak. 

Összességében elmondható, hogy az uniós csatlakozás után ugrásszerűen megnőtt a 

Magyarországon munkát vállaló szlovák állampolgárok száma, ami egyrészt kedvező hatást 
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gyakorol a szlovák gazdaságra, azáltal, hogy az ország egyes térségeiben akár 2%-kal is csökkent 

a munkanélküliség. Másrészt hasznos a magyar gazdaság számára is, mert, ha nem engednék be a 

szlovák munkavállalókat, akkor egyes vállalatok a munkaerőhiány miatt más országba, de 

legalábbis más térségbe vinnék a beruházásaikat. (Népszabadság, 2005) 
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2. ábra: A szlovák állampolgárságú munkavállalók létszámának növekedése Esztergomban 1998 és 2004 között. 

Forrás: Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központ adatai alapján szerkesztette: Trexler Kinga. 

 

A 2. ábra jól szemlélteti az egyes korszakváltásokat a szlovák állampolgárok magyarországi 

munkavállalásának tekintetében. De feltétlenül fontos megjegyezni, hogy az adatok csak a 

regisztrált munkavállalók számát mutatják. 

1999-ben kezdődött meg a kölcsönös munkavállalás engedélyezése Szlovákia és Magyarország 

között, ennek eredményeként 2000-ben négyszeresére emelkedett a szlovák munkavállalók száma 

Esztergomban. Több mint tízszeresére nőtt ez az érték 2001-re, amikor átadták a Mária Valéria 

hidat, ami megkönnyítette az ingázást. Az ezt követő két évben is volt növekedés, de az érték csak 

2004-re többszöröződött meg. Egyrészt az uniós csatlakozásnak köszönhetően, másrészt, pedig 

azért mert 2003-tól korlátlan időre adhatók ki a munkavállalási engedélyek a szlovák 

munkavállalók számára. 

Tehát 2004-ben Esztergomban összesen 1739 szlovák állampolgárt foglalkoztattak, ebből több 

mint ezren dolgoznak a Magyar Suzuki Rt. esztergomi gyárában, körülbelül 100-an dolgoznak a 

Tycoban és ötvenen a Vaszary Kolos Kórházban. 

Mivel kölcsönös munkavállalási megállapodások teszik lehetővé, hogy a szlovák állampolgárok 

Magyarországon dolgozhassanak, ezért meg kell említeni, hogy nekünk, magyaroknak is lenne 

lehetőségünk a Duna túloldalán munkát vállalni, de közülünk alig néhányan élnek ezzel a 

lehetőséggel. 
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3.2 A válaszadók közül szlovákiai munkaerőt foglalkoztató cégek jellemzői 

Válaszadóink összesen 5829 főt alkalmaznak, s közülük 256 fő jár át Szlovákiából. Válaszadóink 

közül, sajnos, a legnagyobb foglalkoztató, a Suzuki Rt. nem jelezte szlovákiai munkavállalóinak 

létszámát. Telefonos beszélgetésből tudjuk, hogy náluk 1000 fő körüli a szlovák állampolgárságú 

munkavállalók létszáma. Sajnos így sem beszélhetünk teljes létszámról, mert még egy cégtől nem 

sikerült a létszámra vonatkozóan adatokat szereznünk. Így válaszadóink körében a munkavállalók 

21,5%-át teszik ki a szlovák állampolgárok.  

Ez a létszám 15 céghez jár át. Vannak cégek, ahol csak 1-2 embert alkalmaznak a határ 

másikoldaláról, vannak olyanok, ahol a foglalkoztatott létszám jelentős hányadát teszik ki a 

szlovákiaik, arányuk eléri a 20%-ot, s van olyan cég, ahol a 40%-ot is eléri a részesedés. 

A szlovákiaiakat alkalmazó válaszadók telephelye zömében (12 esetben) Esztergomban található, 

két esetben Nyergesújfalun, s egy esetben Tokodon.  

A munkavállalók zöme Esztergomban talált állást, az ismert 1256 munkavállaló 94%-a itt 

dolgozik. Jelentős még a nyergesújfalui válaszadók alkalmazása (összesen 70 fő), míg Tokodról 

csak 4 főt említettek. 

A kérdőívek eredményei igazolni látszanak ezt a feltételezésünket: a létszámkategória 

növekedésével nő azon cégek aránya, amelyek alkalmaznak, vagy terveznek alkalmazni 

szlovákiai munkavállalókat (3. táblázat). Míg az 5–9 főt alkalmazó cégek közül csupán 31% 

alkalmaz, vagy tervez alkalmazni szlovákiai munkaerőt, addig a 10–49 fős cégek 50%-a, az 50–

99 fősök 60%-a, a100–199 főt alkalmazók 66%-a, s a legnagyobbak közül valamennyi cég 

alkalmaz már szlovák állampolgárt. 

Létszám kategória  

Szlovákiai munkavállalót 

Végösszeg 

Alkalmaz Nem alkalmaz  

Ebből: A 

közeljövőben 

tervezi az 

alkalmazást 

Válaszadó vállalat, db 

5–9 fő 1 12 3 13 

10–49 fő 7 15 5 22 

50–99 fő 3 2  5 

100–199 fő 1 2 1 3 

500 fő felett 3   3 

Végösszeg 15 31  9 46 

3. táblázat: A szlovák állampolgárok alkalmazása, illetve az alkalmazás szándéka a 

válaszadó cégek körében. 

N=46 

Forrás: Kérdőívek 2005. 
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Ágazati bontásban vizsgálva a kérdést kiderül, hogy az ipari ágazatban dolgozó cégek azok, akik 

fogadókészek a szlovákiai alkalmazottak irányába (4. táblázat).  

Foglalkoztat-e szlovákiai 

munkavállalókat? 

Ágazatok 

 Végösszeg Ipar Szolgáltatás Kereskedelem Egyéb 

Cégek száma 

Igen 11 3 1   15 

Nem, de a jövőben kíván foglalkoztatni 7  1  8 

Nem 10 7 5 1 31 

Végösszeg 28 10 7 1 46 

4. táblázat: A szlovákiai munkavállalók alkalmazása, illetve alkalmazási szándéka ágazatok 

szerint. 

Forrás:Kérdőívek. 

 

3.3. A szlovákiai munkavállalók alkalmazásának okai 

A kérdőívünkre adott válaszok alapján körvonalazhatjuk a határon túliak foglalkoztatásának okait. 

A 3. ábra megmutatja a foglalkoztatás okait feszegető kérdésünkre adott legjellemzőbb 

válaszokat. A diagrammból leolvasható, hogy a 15 munkáltató véleménye alapján kimutatott okok 

között egyértelműen a munkaerőhiány a legfontosabb, s szinte egyetlen ok. A szakképzettség és a 

személyes tulajdonságok (pl. megbízhatóság) is játszanak némi szerepet, de nem jellemző 

indokok, inkább csak színezik a szlovákiai munkaerő előnyeit. Szinte egyöntetűek voltak a 

válaszok a költségek helyzete tekintetében: a 15 válaszadóból 12 jelölte be a „nem jellemző” 

kategóriát arra a kérdésre, hogy a szlovákiai munkaerő olcsóbb-e, mint a magyarországi, illetve, 

hogy a szervezet anyagi helyzete indokolja-e a szlovák állampolgárok alkalmazását. Tehát 

jelentős anyagi érdekeik nem fűződnek a vállalatoknak az alkalmazáshoz. 

A legkevésbé jellemző „a határon túli kapcsolatok” mint ok a foglalkoztatás magyarázatai között. 

A nemzetiségi, érzelmi okok nem motiválják a foglalkoztatókat. 
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3. ábra: A szlovák állampolgárok alkalmazásának indokai a válaszadó cégek véleménye 

alapján. 

N=15 

Forrás: Kérdőívek 2005.  

 
A hazai munkaerő hiánya, mint ok, elsősorban a nagyobb cégeknél jelentkezett, mint elsődleges, s 

egyetlen motiváció. Itt fontos, hogy a termeléshez megfelelő létszámú dolgozó álljon 

rendelkezésre, s a szakképzettség elhanyagolható. A kisebb cégeknél találkozhatunk a dolgozó 

szakképzettségével, mint motivációval. Ezek tipikusan csak egy-két embert alkalmaznak, nyilván 

olyanokat, akik szakképzettségük (esetleg nyelvtudásuk) miatt szükségesek a cégnél. A szlovákiai 

munkaerő olcsósága csak két kis cég esetében merült fel az alkalmazás okaként. 

Megkérdeztük azokat a cégeket, akik a jövőben szeretnének szlovákiai munkavállalókat 

alkalmazni, hogy mi indokolja szándékukat: A kilenc cégből négyen indokolták válaszukat. Két 

esztergomi, kisebb cég (10 fő alatt) a hazai szakképzett munkaerő hiányát jelezte, míg a két 

nagyobb (20–30 fő közötti) cég szerint „nincs vagy kevés a magyar munkavállaló”, illetve a 

szlovákiai munkatársak „megbízhatóak, szorgalmasak”. 

Azok a cégek, akik nem tervezik szlovákiaik alkalmazását (21 cég), döntésüket kétféleképpen 

indokolták (nyitott kérdésünkre nyolc válasz érkezett). Az egyik tipikus válasz arra vonatkozott, 

hogy a cég nem tervez létszámbővítést, s ez három esetben fordult elő. A többi öt válaszadó cég 

munkaerő gondjait hazai munkavállalókkal is meg tudja oldani. 

 

3.4. A szlovákiai munkavállalók jellemzése 

Megkértük a foglalkoztatókat, hogy általánosságban jellemezzék az átjáró alkalmazottakat (5. 

táblázat). A feltett kérdésekre a „jellemző/nem jellemző” válaszokat adhatták. Sajnos, pont a 

legnagyobb foglalkoztatótól nem érkeztek válaszok ezekre a kérdésekre. Valamennyi választ 
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bemutatjuk először, hiszen az általánosítás mellett, főleg a kisebb foglalkoztatók esetében 

lényeges eltérések is lehetnek. 

 

Jellemzők 

Helyeslő 

válaszok 

száma 

(válasz) 

A 

válaszok 

száma, 

súlyozva 

Inkább nők 2 6 

Inkább férfiak 9 93 

Inkább fiatalok (20-30 év közöttiek) 6 25 

Inkább középkorúak (30-45 év közöttiek) 8 76 

Inkább 45 év felettiek 0 0 

Inkább szakképzettek (a foglalkoztatási munkakörnek megfelelő 

szakképzettséggel rendelkeznek) 
8 24 

Inkább szakképzetlenek (a foglalkoztatási munkakörnek megfelelő 

szakképzettséggel nem rendelkeznek) 
2 60 

Inkább a határ közeli településekről járnak át 11 252 

Inkább a határtól valamivel messzebb lévő településekről járnak át 1 1 

Megbízhatóak 7 21 

Jó alkalmazkodóképességgel rendelkeznek 6 20 

Jó munkamorállal rendelkeznek 7 21 

5. táblázat: A szlovákiai alkalmazottak általános jellemzői. 

Forrás: Kérdőívek 2005. 

Ahhoz, hogy közelíteni tudjuk a szlovákiai munkavállalók csoportjának általános jellemzőit, 

először is súlyoztuk a válaszokat a foglalkoztató által alkalmazott szlovák állampolgárok 

számával. Torzítást okoz a Suzuki válaszainak hiánya, azonban tapasztalataink szerint (lásd a 

munkavállalói kérdőív eredményeit) az általános jellemzők a nagyobb csoportra is hasonlóak 

lennének. Így azt mondhatjuk, hogy az ingázók legfőbb jellemzője, ami kisebb és nagyobb 

cégeknél egyaránt tapasztalható, lakhelyük földrajzi elhelyezkedése, tehát az hogy a határ mentén 

élnek. (A munkavállalók körében felvett kérdőívek visszaigazolják ezt, lásd térképünket e 

tanulmány második részében.) A második legfontosabb jellemző, hogy zömében férfiak járnak át, 

elsősorban a középgeneráció, másodsorban a fiatalok, míg az idősek csoportja hiányzik. Fontos 

jellemző, hogy a munkavállalók nem a szakképzettségüknek megfelelő állásokat töltik be, tehát a 

cégek számára nem a szakképzettség az első számú alkalmazási feltétel. Ez főként a nagyobb 

foglalkoztatókra igaz, míg a kisebbek keresnek szakképzett munkaerőt. 

A munkavégzéssel kapcsolatos kvalitatív jellemzők (megbízhatóság, alkalmazkodóképesség, 

munkamorál) viszonylag kis súlyozott értékei azzal magyarázhatók, hogy a kisebb cégek számára 

fontosak ezek a mutatók. 

Általánosságban megfogalmazhatjuk, hogy a határon átnyúló ingázásban a kisebb cégek 

elsősorban a megbízható, megfelelő szakképzettségű munkaerőt alkalmazzák, míg a nagyok 
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számára a legfontosabb csoport a középkorú/fiatal férfiak, akik a határ közelében laknak. Így ott a 

szakképzettség és egyéb jellemzők háttérbe szorulnak. 

 

3.5. Hány éve alkalmaznak a cégek szlovákiai munkavállalókat? 

A szlovákiai munkavállalók alkalmazása, mint bemutattuk korábban, az elmúlt időszakban egy 

gyors fejlődésen ment keresztül. Ezt a fejlődést visszaigazolni látszanak a kérdőívünkre adott 

válaszok is (4.ábra). A cégek jelentős része (8 cég) az elmúlt egy-két évben vett fel külföldieket.  

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5<

Hány éve foglalkoztat?

C
ég

ek
 s

zá
m

a
 (

d
b

)

 

4. ábra: Hány éve foglalkoztatnak a cégek szlovákiai munkavállalókat? 

Forrás: Kérdőívek 2005. 

 
Két esztergomi cég, a Suzuki és a Zoltek Rt jelezte a legrégebbi (több mint 5 éve) alkalmazást. 

Hozzá kell tenni, hogy a Suzuki a legnagyobb alkalmazó is. Az alkalmazás ideje, valamint a 

cégek nagysága, profilja és telephelye között nem találtunk összefüggést. Valójában azt 

mondhatjuk, hogy a határon átnyúló gazdasági tér kihasználása napjainkban terjed el a cégek 

között általánosan, mint innováció. 

 

3.6. Az alkalmazással kapcsolatos problémák 

A problémákra vonatkozón 15 cég válaszolt. Egy kivételével valamennyi érintett az 

alkalmazásban, de az az egy is kíván a jövőben szlovákiaiakat foglalkoztatni. Hat cég válasza 

szerint nincs megnevezhető, különleges probléma. Ezt a választ jellemzően az 1–2 főt 
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foglalkozatók, valamint az egyik nagyfoglalkoztató, a Tyco válaszolta. A kisebbekre jellemző, 

hogy szakképzett munkaerőt alkalmaznak, akit nyilván ismeretségi úton találtak, s viszonylag 

régen alkalmaznak, míg a Tyco már kiépített toborzási rendszerrel rendelkezik, mint arról 

telefonos interjúnk tanúskodik. 

A munkavállalás ügyintézése a második a problémák sorában, öt cég jelezése alapján. Ezek a 

cégek zömében 4–5 embert alkalmaznak a határ másik oldaláról, valamint egy cég még nem 

alkalmaz, de szándékában áll. Nyilván ezeknek a cégeknek még nincsenek úgy kiépítve a 

munkaügyi szervekkel a kapcsolatai, mint a nagyoknak, akik jó kontaktussal rendelkeznek a határ 

mindkét oldalán, s így, a többéves gyakorlatnak megfelelően gördülékenyebb az ügyintézésük. 

A megfelelő munkaerő megtalálása két cégnek okoz problémát. Közülük az egyik (AGIMPEX) 

55 főt alkalmaz, leginkább szakképzetleneket, férfiakat. Így az ő esetükben esetleg 

kapcsolatrendszerük kiépítetlensége lehet az ok, mivel, a kérdőívből láthatóan különleges 

elvárásokkal nem rendelkeznek. A másik cég, a Szerszámgépgyár Kft. foglalkoztatottjaira inkább 

jellemző, hogy megfelelő szakképzettségűek, így itt inkább a szakképzett munkaerő megtalálása a 

probléma.  

Két cég – az esztergomi Wika Kft, és a nyergesújfalui Zoltek Rt – szerint az átjárás okoz gondot. 

Szlovákiai alkalmazottaik száma viszonylag kicsi (6, illetve 15 fő), s ők saját személygépkocsival 

járnak át. nyilván, ekkora létszám esetében nem alkalmazható a cég által bérelt autóbusz. Itt 

jegyeznénk meg, hogy a dolgozók átjárásukat zömében saját gépkocsival oldják meg, csak a 

nagyfoglalkoztatók (Tyco, Agimpex, Suzuki) tud bérelt autóbuszt küldeni az ingázókért. 

Tömegközlekedés sehol nem jelent meg, mint közlekedési eszköz. 

A jövőbeni kilátásokra utal az is, hogy a külföldiek alkalmazásával kapcsolatban, korábbi 

kutatásainkban a cégek legfőbb problémája az ügyintézés lassúsága és bonyolultsága volt. Most is 

kiemelt helyet foglal el a probléma, de az erre vonatkozó nyitott kérdésünkre érkezett hat válasz 

egyöntetűen arra utal, hogy egyszerűbb lett a bürokrácia, s ez egyértelműen az EU-csatlakozásnak 

köszönhető. 

 

4. A határon átnyúló gazdasági kapcsolatok 

 
A kérdőívben megvizsgáltuk a gazdasági társaságok határon átnyúló gazdasági kapcsolatait. E 

vizsgálat lényege, hogy felmérjük, hogy gazdasági társaságok mennyire aktívak a határ másik 

oldalán. Így megkérdeztük, hogy a vizsgált szervezetnek vannak-e szlovák oldalon gazdasági 

kapcsolatai, s milyen régen tart ez a kapcsolat. 
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Meglepő módon a válaszadó cégek 65%-a nem rendelkezi gazdasági kapcsolatokkal a határ másik 

oldalán. A kapcsolatokkal rendelkezők nagy része az utóbbi egy-két évben alakította ki ezt a 

kontaktust (5. ábra).  

 

1-2 éve

22%
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kapcsolat

65%

6-nál több 

éve

9%

3-4 éve
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5. ábra: Vannak–e a szervezetnek szlovák gazdasági kapcsolatai? 

N=46 

Forrás: Kérdőívek 2005. 

 
A tizenhat kapcsolattal rendelkező cég nagy részének (7) a határ menti térségben vannak 

partnerei, míg 5 a nagyobb városokban, további négy pedig egész Szlovákiában szétszórva 

rendelkezik gazdasági kapcsolatokkal. 

Jellemző, hogy a kapcsolatok nagy része fiatal, alig 1–2 éves múltra tekint vissza (6. ábra). Az 

utóbbi idők, vélhetően az EU csatlakozással bekövetkező, a határon átnyúló gazdasági 

kapcsolatokban tapasztalható fellendülésének köszönhető.  
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6. ábra: Mióta rendelkezik a válaszadó szlovákiai gazdasági kapcsolatokkal?  

(A kapott válaszok száma) 

Forrás: Kérdőívek 2005. 

 

4.1. A kapcsolattal rendelkező cégek jellemzői 

A válaszadó cégek közül a nagyobbak nagyobb arányban létesítenek szlovákiai gazdasági 

kapcsolatokat, míg a kisebbek közül csak kettőnek van ilyen jellegű együttműködése, de azok 

több mint 6 éve működnek (6. táblázat). 

 

Létszám kategória 

(alkalmazott) 

A cégnek szlovákiai gazdasági kapcsolata 

Végösszeg 
Nincs 1-2 éve 3-4 év 5-6 éve 

6-nál több 

éve 

Válaszok száma (db) 

5–9 11       2 13 

10–49 14 6 1  1 22 

50–99 2 2  1  5 

100–199 2 1    3 

500 felett 1 1   1 3 

Végösszeg 30 10 1 1 4 46 

6. táblázat: A szlovákiai gazdasági kapcsolattal rendelkező cégek megoszlása az alkalmazottak 

száma szerint. 

Forrás: Kérdőívek 2005.  
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A kapcsolattal rendelkező cégek ágazati jellegét tekintve elmondhatjuk, hogy az ipari termeléssel 

foglalkozók vannak többségben a kapcsolattal rendelkezők között (7. táblázat). A 16 válaszadóból 

10 cég tartozik ebbe a szektorba. Ha kapcsolat kialakulásának idejét nézzük, akkor azt látjuk, 

hogy az elmúlt egy-két évben nagy számban kialakult kapcsolatokban még inkább dominál az 

ipari cégek szerepvállalása.  

 

A szlovákiai 

kapcsolat 

A válaszadó cégek ágazata 
Végösszeg 

Ipar Szolgáltatás Kereskedelem Egyéb 

1–2 éve 7 2   1 10 

3–4 év    1  1 

5–6 éve 1    1 

6-nál több éve 2  2  4 

Végösszeg 10 2 3 1 16 

7. táblázat: A kapcsolattal rendelkező cégek ágazati megoszlása. 

Forrás: Kérdőívek 2005.   

Összefoglalva tehát, a legjellemzőbb kapcsolattal rendelkező cégtípus a közepes vagy nagyobb, 

ipari jellegű vállalat, amely zömében egy-két éve alakította ki a kapcsolatát a másik oldallal. A 

kicsik között találunk egy kereskedelmit és egy iparit, de megjegyzendő, hogy e kapcsolatok a 

legrégibbek közé tartoznak. Tehát kérdőívünk tanúsága szerint a legkisebb cégek nem vettek 

arányuknak megfelelően részt az utóbbi időszak kapcsolatépítési konjunktúrájában. 

 

4.2. A gazdasági kapcsolatok jellege 

A kapcsolatok jellege eléggé egyoldalú. A nagyobb rész a kereskedelemre korlátozódik, 

magasabb szintű kapcsolat (pl. közös projekt, telephely, közös szolgáltatás) csak egy-egy fordult 

elő. A mintában nem volt olyan cég, amely szlovákiai tőkével rendelkezett volna. Igaz, ez nem 

jelenti azt, hogy nincs ilyen egyáltalán, de sajnos szlovák–magyar vegyesvállalat nem küldte 

vissza kérdőívünket. 

Ha részletesebben megvizsgáljuk a kapcsolatokat, akkor, kitűnik, hogy a domináló export–import 

kapcsolatok nem cégméret specifikusak (8. táblázat). A cégek mérete szerint egyáltalán nem 

találtunk összefüggést, teljesen véletlenszerű a kapcsolatok jellege.  

 

Létszám kategória 

(alkalmazott) 

Kapcsolat jellege 
Végösz-

szeg Import Export 
Kereske-

delem 

Közös 

szolgálta

tási 

Szakmai, 

pályázati 

Telephely 

Szlovákiá-

ban 

Egyéb 

5–9  1   1   2 

10–49 2 2 3    1 8 
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50–99 1 1  1    3 

100–199      1  1 

500 felett   1    1 2 

Végösszeg 3 4 4 1 1 1 2 16 

8. táblázat: A szlovákiai gazdasági kapcsolatok jellege a cégek mérete szerint 

Forrás: Kérdőívek 2005.   

Ágazati szinten már tapasztalhatunk specialitásokat (9. táblázat). A legdiverzifikáltabb 

kapcsolatrendszerrel az ipari ágazatban dolgozó cégek rendelkeznek. Ez törvényszerű, hiszen a 

válaszadók között szlovákiai gazdasági kapcsolattal nagyrészt ők rendelkeznek,mint azt fent 

bemutattuk.  

Ágazat 

Kapcsolat jellege 
Végösz-

szeg Import Export 
Kereske-

delem 

Közös 

szolgálta

tási 

Szakmai, 

pályázati 

Telephely 

Szlovákiá-

ban 

Egyéb 

Ipar 2 2 3 1 1   1 10 

Szolgáltatás 1     1  2 

Kereskedelem   2 1     3 

Egyéb        1 1 

Végösszeg 3 4 4 1 1 1 2 16 

9. táblázat: A szlovákiai gazdasági kapcsolatok jellege a cégek ágazatai szerint 

Forrás: Kérdőívek 2005.   

A leginkább érdekes a kapcsolatoknak a keletkezési ideje és a jellege szerinti összefüggés (10. 

táblázat). Itt már határozottan tapasztalhatjuk, hogy a kereskedelmi jellegű kapcsolatok 

domináltak korábban, azok közül is elsősorban az export tevékenység. A kapocsaltok jellegének 

diverzifikációja a legutóbbi években indult el. Ekkorra tette egyik válaszadónk, az AGIMPEX 

Kft. a szlovákiai telephelyének megnyitását, illetve a Szerszámgépgyár Kft a közös szolgáltatás 

indítását. Két válaszadó (a Suzuki és a Dunakanyar Szövetkezet) jelezte, hogy egyéb jellegű 

kapcsolata van, azonban ennél közelebbit erről nem közölt. 

 

A szlovákiai 

kapcsolat 

Kapcsolat jellege 
Végösz-

szeg Import Export 
Keresked

elem 

Közös 

szolgálta

tási 

Szakmai, 

pályázati 

Telephely 

Szlovákiá-

ban 

Egyéb 

1–2 éve 3 1 2 1   1 2 10 

3–4 év   1      1 

5–6 éve   1      1 

6-nál több éve   1 2  1   4 

Végösszeg 3 4 4 1 1 1 2 16 

10. táblázat: A szlovákiai gazdasági kapcsolatok jellege a kapcsolat keletkezésének ideje szerint 

Forrás: Kérdőívek 2005.   
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Mindebből arra lehet következtetni, hogy a viszonylag szegényes kapcsolati paletta bővülése 

megindult. Ebben élen járnak az esztergomi cégek, mivel a kereskedelmi kapcsolatokon kívüli 

választ innen kaptunk, valamint Nyergesújfaluból egyet. Tehát ez a fajta innovatív tevékenység 

megindult, elsősorban az ipari cégek között.  

A kapcsolatok ugyanakkor még tartalmazzák a beszállítás lehetőségét. A kapcsolati háló akkor jut 

el erre a magasabb szintre, ha szlovák oldali cégek lesznek magyarországi vállalatok beszállítói.  

 

4.3. A kapcsolatok földrajzi elterjedése 

Mint a bevezetőben már említettük, a cégek nagy része a szomszédos határtérségben tart fenn 

gazdasági kapcsolatokat. Részletesen elemezve ezt a kérdést látható, hogy a kapcsolatok földrajzi 

elterjedését nem lehet ágazati szempontok szerint magyarázni. Tehát nem mutatható ki, hogy 

valamelyik fő ágazat preferálná a határ menti térséget, vagy a nagyobb városokat. 

A vállalatok méretkategóriáit vizsgálva azonban szembeötlő, hogy a határhoz közeli térség 

elsősorban a kis- és közepes vállalatok számára érdekes, míg a Suzuki, mint nagyvállalat, 

szlovákiai kapcsolatait az egész országra vonatkoztatja. 

Nagyon érdekes azonban, ha a kapcsolatok időbeliségét vizsgáljuk (11. táblázat). Elmondható, 

hogy a korábban keletkezett kapcsolatok elsősorban a szlovákiai nagyobb városokra 

koncentráltak, míg az újak nagy része a határtérségre. Az utóbbi egy-két évben keletkezett a hét 

határ menti térségben létesített kapcsolatból hat. Így elmondható, hogy a kérdőívünkre adott 

válaszok alapján a határon átnyúló régiós szemlélet az utóbbi időben értékelődött fel.  

A szlovákiai 

kapcsolat 

A kapcsolat inkább 

Végösszeg 
Határ közeli 

településeken 

található 

cégekkel 

A nagyobb 

városokban 

található 

cégekkel 

Egész 

Szlovákiára 

kiterjedőek 

1–2 éve 6 2 2 10 

3–4 év  1  1 

5–6 éve  1  1 

6-nál több éve 1 1 2 4 

Végösszeg 7 5 4 16 

11. táblázat: A kapcsolatok földrajzi elhelyezkedése azok keletkezésének ideje szerint 

Forrás: Kérdőívek 2005.   

A kapcsolatok jellege a határ menti térségben színesebb (12. táblázat). A kereskedelmi 

kapcsolatok az egész országra, távolabbi területekre (is) szólnak, míg az ezeken túli 

kapcsolattartási formák csak a határtérségben jelentek meg. 
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A kapcsolat 

inkább 

Kapcsolat jellege 
Végösz-

szeg Import Export 
Keresked

elem 

Közös 

szolgálta

tási 

Szakmai, 

pályázati 

Telephely 

Szlovákiá-

ban 

Egyéb 

Határ közeli 

településeken 

található cégekkel 

2   1 1 1 1 1 7 

A nagyobb 

városokban 

található cégekkel 

  3 2     5 

Egész Szlovákiára 

kiterjedőek 
1 1 1    1 4 

Végösszeg 3 4 4 1 1 1 2 16 

12. táblázat: A kapcsolatok földrajzi elhelyezkedése azok jellege szerint 

Forrás: Kérdőívek 2005.   

Összegezve az eddigieket, azt tapasztaljuk, hogy a határ menti térség szerepe erősödik a gazdasági 

életben. Az uniós csatlakozás, valamint a határon átnyúló kapcsolatok „marketingje” (média, 

eurorégió, támogatások stb.) megtette a hatását, s a gazdasági szereplők figyelmét a könnyen 

elérhető, s gazdasági előnyöket nyújtó szomszédos területek felé irányítja. Ebben a folyamatban 

megvizsgáltuk a néhány éve újjáépített Mária Valéria híd szerepét. 

 

4.4. A Mária Valéria híd szerepe a gazdasági kapcsolatokban 

A 2000-ben átadott Mária Valéria híd gazdasági jelentőségét megpróbáltuk megítéltetni a 

válaszadókkal. Ezt a vizsgálati szempontot azért ítéltük fontosnak, mivel itt már egy meglévő, 

összekötő infrastrukturális elem hatására kérdezhettünk rá. Ennek tapasztalatai rávilágíthatnak 

egy készülő átjárási lehetőség későbbi sorsára. A híd felújításakor – a korabeli emlékek szerint – 

nem hangsúlyozták túl annak gazdasági lehetőségeit, mivel elsősorban személyközlekedésre 

tervezték. Igaz, a híd megépítése egy olyan időszakban történt, amikor a határon átnyúló 

gazdasági kapcsolatok „konjunktúrája” kezdődött, ezért nem könnyű megítélni, hogy abban a 

hídnak mekkora szerepe volt, s mekkora a többi elemnek.  

A cégek nagy része pozitívan ítéli meg a híd szerepét. A 46 válaszadóból 28 cégnél ítélték meg 

úgy, hogy a híd átadása után a szlovák–magyar gazdasági kapcsolatok fejlődésnek indultak a 

térségben. Igaz, 14 cégnél nem tudják megítélni a híd hatását. Megkérdeztük azt is, hogy a saját 

cég szempontjából milyen lehetőséget látnak a hídban. Itt már kisebb a pozitív vélemények 

aránya, hiszen csak 17 cég válaszolta, hogy a híd a szervezet számára jelentette a lehetőségek 

javulását. Érdekes, a kisebb vállalkozások esetében inkább a „nem jelentett semmit” válasz 

dominál, sőt, a legkisebbek közül négyen a növekvő versenyhelyzetre panaszkodtak, miközben a 
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legnagyobbak egyértelműen lehetőségeik javulását jelölték meg. Számukra a munkaerő 

ingázásának biztos infrastrukturális alapját jelenti (13 és 14. táblázat). 

 

Létszám 

kategória 

(alkalmazott) 

A kapcsolatok általában 

Végösszeg nem 

változtak 

fejlődésnek 

indultak 
jól fejlődnek 

nem tudja 

megítélni 

5–9 2 6   5 13 

10–49 2 11 3 6 22 

50–99   2 1 2 5 

100–199   1 1 1 3 

500 felett   3   3 

Végösszeg 4 23 5 14 46 

13. táblázat: Változtak –e Ön szerint Esztergom és környékén, a határ menti (szlovák-

magyar) gazdasági kapcsolatok – általában - a Mária Valéria híd megnyitása óta? 

kérdésre adott válaszok a cégek nagysága szerint 

Forrás: Kérdőívek 2005.   

 

Létszám 

kategória 

(alkalmazott) 

A kapcsolatok a saját cég szempontjából 

Végösszeg nem 

jelentett 

semmit 

javultak a 

cég 

lehetőségei 

erősebb lett 

a verseny 

rosszabbodot

t a helyzet 
egyéb 

5–9 6 4 2   1 13 

10–49 10 8 2 1 1 22 

50–99 3 1   1 5 

100–199 2 1    3 

500 felett   3    3 

Végösszeg 21 17 4 1 3 46 

14. táblázat: Az Ön szervezete cége vállalata szempontjából jelentett –e valamit a Mária 

Valéria híd megnyitása? kérdésre adott válaszok a cégek nagysága szerint 

Forrás: Kérdőívek 2005.   

Földrajzi értelemben egyértelmű, hogy híd gazdasági szerepének megítélése az esztergomi cégek 

körében pozitívabb, mint a más településeken telephellyel rendelkezők esetében (15 és 16. 

táblázat).  
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Település 
A kapcsolatok általában 

Végösszeg nem 

változtak 

fejlődésnek 

indultak 
jól fejlődnek 

nem tudja 

megítélni 

Esztergom 2 17 2 7 28 

Dorog   3 1 1 5 

Tokod 1 2  2 5 

Tát 1  1 1 3 

Nyergesújfalu   1 1 3 5 

Végösszeg 4 23 5 14 46 

15. táblázat: Változtak –e Ön szerint Esztergom és környékén, a határ menti (szlovák-

magyar) gazdasági kapcsolatok – általában - a Mária Valéria híd megnyitása óta? 

kérdésre adott válaszok a cégek telephelye szerint 

Forrás: Kérdőívek 2005.   

 

Település 

A kapcsolatok a saját cég szempontjából 

Végösszeg nem 

jelentett 

semmit 

javultak a 

cég 

lehetőségei 

erősebb lett 

a verseny 

rosszabbodot

t a helyzet 
egyéb 

Esztergom 10 11 3 1 3 28 

Dorog 3 1 1   5 

Tokod 3 2    5 

Tát 2 1    3 

Nyergesújfalu 3 2    5 

Végösszeg 21 17 4 1 3 46 

16. táblázat: Az Ön szervezete cége vállalata szempontjából jelentett –e valamit a Mária 

Valéria híd megnyitása? kérdésre adott válaszok a cégek telephelye szerint 

Forrás: Kérdőívek 2005.   

A táblázatokat vizsgálva láthatjuk, hogy az általános megítélés tekintetében az esztergomi cégek a 

mintában elért arányukhoz (52,2%) képest lényegesen magasabb arányban (74%) ítélték 

pozitívnak meg a híd szerepét. Saját cégük szempontjából is felülreprezentáltak a helyeslő 

válaszadásban, bár valamivel kisebb mértékben, mint az általános kérdés esetében (64,7%). 

Ágazati értelemben nem találtunk jelentős véleménykülönbséget a válaszadó cégek között a híd 

hatásának megítélésében.  

Figyelembe kell ugyanakkor venni, hogy a megkérdezettek többsége kisméretű vállalat, 

vállalkozás, akiknek a teherszállítási igényei csak ritkán haladják meg a hídon engedélyezett 3,5 

tonnát. A híd önmagában ezt a fajta forgalmat megnövelte a két határtérség között, hiszen a 

határon Esztergom/Párkány között áthaladó teherforgalom jelentős mértékben növekedett az 

elmúlt években (7. ábra). 
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7. ábra: A tehergépjárművek száma a Párkány–Esztergom közötti határátkelőn 2001–

2003-ban. 

Forrás: Határőrség. 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a híd hatásának megítélése általában pozitív a cégek körében. 

Különösen így van ez az esztergomiak esetében, amelyek a nyilvánvaló földrajzi közelség miatt 

jobban tudnak profitálni az átkelési lehetőségből, illetve itt vannak azok a nagyfoglalkoztató 

cégek, amelyek a munkaerő áramlás szempontjából sokat nyertek a híddal. Ugyanakkor nem 

szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a híd ma már az esztergomi identitás részévé válhatott, 

egyfajta büszkeség tárgya, ezért a gazdasági szereplők általános ítéletét ez a momentum 

nagymértékben befolyásolja. 

Az elméleti kérdés mellett a gyakorlati életben is az esztergomi vállalatok számára nyújtott a 

legtöbbet a híd az elmúlt években, s ott is elsősorban a közepes vagy nagy cégek számára. 

 

5. A teherkomp lehetőségének megítélése 

A teherkomp létesítéséről alkotott általános vélemény pozitívabb, mint a híd szerepének utólagos 

megítélése. A 46 vállalkozásból 32 nyilatkozott úgy, hogy a komp hozzájárulna a két határ menti 

terület szorosabb gazdasági együttműködéséhez (8. ábra). 
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Szükséges 

lenne, mert 

javítaná; 32

Egyéb; 3Nem 

szükséges, jól 

megy ez így is; 

3

Nem 

változtatna 

semmit; 6

 

8. ábra: A teherkomp létesítésének megítélése a határtérség gazdasági kapcsolatai 

szempontjából. 

N=44 

Forrás: Kérdőívek 2005. 

 

Ez némileg ellentmond annak a várakozásnak, amit interjúink, fókuszcsoport-beszélgetésünk 

alkalmával tapasztaltunk. Ezek szerint érezhető egyfajta tartózkodás a komptól, mégpedig azért, 

mert a szereplők attól tartanak, hogy emiatt nem fog megépülni a tervezett teherforgalomra is 

alkalmas híd. Egyik interjú alanyunk így fogalmazta ezt meg: 

„...baráti társaságban voltam, és felmerült a híd és a komp kérdése. Mert régen úgy volt, hogy a 

táti deponál át fog menni, egy híd. Na, most a komp az mennyire reális, a kettő mennyire 

összeegyeztethető?” 

Tehát általánosságban a gazdasági szereplők tisztában vannak azzal, hogy a helyi gazdaság 

továbbfejlődése számára szükséges a teherforgalom átjutásának biztosítása. 

Arra a kérdésre viszont, hogy saját cégük igénybe venné-e a teherkompot a többség már nemmel 

felelt (17. táblázat). A szállítók többsége a komáromi hídon át, teherautóval szállít. 

 

Létszám 

kategória  

Igen Nem 

Válaszok száma (db) 

5–9 fő 3 8 

10–49 fő 10 12 

50–99 fő  4 

100–199 fő 2 1 

500 fő felett  2 

Végösszeg 15 27 

17. táblázat: Az Ön cége igénybe venné –e az Esztergom és Párkány között megépülő teherkomp 

adta lehetőségeket? kérdésre adott válaszok a cégek nagysága szerint 

Forrás: Kérdőívek 2005. 



 76 

Földrajzi értelemben nem találunk jelentős különbséget a teherkomp igénybevételének 

szándékában (18. táblázat). Az összes válaszadó cégnek mintegy a harmada az, aki igénybe venné 

a teherkompot, annak létesítése esetén, s ez az arány hasonlóan alakul valamennyi településen.  

Település 
Igen Nem 

Válaszok száma (db) 

Esztergom 9 16 

Dorog 2 3 

Tokod 1 4 

Tát 1 1 

Nyergesújfalu 2 3 

Végösszeg 15 27 

18. táblázat: Az Ön cége igénybe venné –e az Esztergom és Párkány között megépülő teherkomp 

adta lehetőségeket? kérdésre adott válaszok a cégek telephelye szerint 

Forrás: Kérdőívek 2005. 

Bár várható lenne, hogy a nagyobb szállítási igényű ipari ágazat felülreprezentált legyen a 

jövőbeni felhasználók körében, de válaszadóink esetében nem találtunk ágazati dominanciát (19. 

táblázat). Az ipari és a szolgáltató ágazatból egyaránt magasabb arányban jelezték használati 

szándékukat a cégek. 

Ágazat 
Igen Nem 

Válaszok száma (db) 

Ipar 9 17 

Szolgáltatás 4 5 

Kereskedelem 1 5 

Egyéb 1  

Végösszeg 15 27 

19. táblázat: Az Ön cége igénybe venné –e az Esztergom és Párkány között megépülő teherkomp 

adta lehetőségeket? kérdésre adott válaszok a cégek ágazata szerint 

Forrás: Kérdőívek 2005. 

 

Kérdés, hogy a kompot használni szándékozó cégek mit várnak a komp beindulásától, illetve 

használatától? Erre vonatkozóan is megkérdeztük válaszadóinkat, nevezzék meg, hogy milyen 

hatással lesz cégükre a komp működése. A dolog érdekessége, hogy azon cégek közül, akik nem 

kívánják használni a kompot, hárman is válaszoltak a kérdésre, kettejük szerint csökkenti a 

szállítási költségeket, egy cég pedig a határon átnyúló kapcsolatainak javítását reméli tőle. 

Minthogy ők korábban úgy nyilatkoztak, hogy nem kívánják használni a kompot, így az 

értékelésnél az ő válaszaikat nem vettük figyelembe (9. ábra). 

A jövőbeni használók elsősorban szállítási költségeik csökkenését remélik az új létesítménytől, 

másodsorban a kapcsolatok kiépítésének elősegítését, s csak harmadsorban a rendelések 

növekedését.  
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9. ábra: A kompot használni szándékozó cégek várakozásai komp hatásait illetően. 

Forrás: Kérdőívek 2005.   

 

Magyarázatként annyit fűzhetünk hozzá, hogy a komp létesítése esetén is a cégek a használat 

intenzitását jelenlegi piaci kapcsolataik bázisán tudják elképzelni, tehát a mai szállításaik 

költségeinek a csökkentését várják tőle elsősorban. Arról még kevés az elképzelés, hogy az új 

infrastrukturális elem milyen új lehetőségeket nyújt majd. Erre utal, hogy a kapcsolatok javulását, 

s a piaci bővülést már csak kisebb mértékben remélik tőle, de bíztató, hogy ezek a várakozások is 

megjelennek.  

Nyitott kérdésben kérdeztük meg a válaszadókat, hogy nevezzék miért használnák vagy nem 

használnák a jövőben építendő kompot.  

A használók válaszai az alábbiak voltak: 

A hídon nagy teher nem vihető át 

Amennyiben az áruszállítás költségei csökkennek 

Javítaná a mezőgazdasági erő- és munkagépek közlekedését 

Kamionforgalom nagyobb tömegű áruszállítás 

Lehetőség lenne a nyersanyag beszállításra 

Nem kell Komárom felé kerülni 

Szándékoznak nyitni Szlovákia irányába 

Tervezzük a szlovák gazdasági kapcsolat felvételét 
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Újabb kapcsolatok 

Tehát a költségcsökkentésen túl itt már intenzívebben megjelennek az új kapcsolatok építésének 

szándéka, sőt az ipari ágazatok mellet a Dunakanyar Szövetkezet a mezőgazdasági gépek 

átjutásának segítését is várja a komptól, nyilván szolgáltatási szándékkal. 

Megvizsgáltuk azoknak a cégeknek a válaszait is, akik arról nyilatkoztak, hogy nem kívánják 

igénybe venni a kompot. Az ő esetükben lehetett csoportosítani a válaszokat. 

Az első csoportba azok a cégek tartoznak, ahol a cég működése szempontjából nincs jelentősége a 

komp létének, nincsen olyan szállítási igény, amelyhez szükség lenne erre az eszközre. Ezen 

cégek esetében valószínűleg a későbbiek során sem várható a komp rendszeres használata. 

A cég tevékenysége nem igényli a teherforgalmat 

A tevékenységet nem érinti 

Export hiányában 

Nem szükséges a működéshez 

Nincs szükségük rá 

A további válaszok azonban már azt tükrözik, hogy a válaszadók a jelenlegi helyzetből indulnak 

ki, s a komp használatát elutasító indokaik a jövőben megváltozhatnak, s valószínűleg változni is 

fognak, ha az új lehetőség rendelkezésre áll. 

Ezek közül elsőként azokat kell kiemelni, akik a szlovákiai gazdaságikapcsolataik hiánya miatt 

nem használnák a kompot. Az ő válaszaik: 

Jelenleg még nincs kapcsolatunk, de a jövőben lehet 

Nem abba az irányba szállítunk 

Nem vagyunk piacképesek ott 

Nincs árukapcsolat 

Nincs szlovák érdekeltség 

Két cég jelezte, hogy jelenleg a komáromi hidat használja, s ezzel indokolta, hogy nem kíván 

komppal közlekedni. Kettejük közül az egyik esztergomi, a másik nyergesújfalui cég volt. Ez 

utóbbi esetében elképzelhető, hogy a komp megvalósulása esetén is, földrajzi okokból 

hatékonyabb lesz számára a komáromi híd használata. Válaszaik: 

A szállítmányok a komáromi hídon közlekednek 

Kamionforgalom a komáromi hídon 
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6. Elvárások a fejlesztésekkel szemben 

A cégeket megkérdeztük, hogyan mit látnak szükségesnek ahhoz, hogy a határon átnyúló 

gazdasági térség fejlődjék. Tizenhat választ kaptunk a kérdésünkre, s ezek világosan elkülöníthető 

véleményeket tükröztek: 

Kategória Válasz 

Határon átnyúló infrastruktúra 

fejlesztése 
Jobb infrastruktúra 

 Teherhíd megépítése 

 Gyorsabb átkelés,teherhíd 

 Teherforgalom megindítása 

 Szükségszerű a teherkomp 

Munkaerővel kapcsolatos szolgáltatások 

fejlesztése, képzés 
Munkaerő szolgáltatás 

 
Szakmunkásképzés területén kapcsolatok, 

tájékoztatás a munkaerőigényekről 

 Szakmunkásképzés szlovák tanulók részére 

A közös gazdasági tér tudatos fejlesztése Több információ a szlovák befektetésekről 

 
Hatékonyabb szakmai kapcsolatok, 

tájékoztatás,lehetőségek 

 
Gazdasági kapcsolatok javítása a térségben, 

gazdaságfejlesztési koncepció 

 Középtávú térségi gazdaságfejlesztési koncepció 

Egyéb Jobb lenne az import megközelítése 

 Bővíteni a mezőgazdasági szolgáltatást 

 Egy új adóreform, azonos adókedvezmények 

 
Rugalmasabb ügyintézés a határnál, egykulcsos 

ÁFA 

 

A véleményekből kitűnik, hogy a térség közös gazdaságfejlesztésének kulcsát a cégek az 

infrastruktúra javításában látják. Ez vonatkozhat hídra, kompra, megközelíthetőségre. 

Mindemellett fontosnak érzik a gazdasági tér tudatos fejlesztését, a közös tervezést, egy 

koncepció elkészítését. Konkrét beavatkozási területnek ítélik meg a munkaerő kérdését, annak 

képzését, az igényekhez való igazítását.  

Az egyéb kategóriába azokat a válaszokat tettük, amelyek nem a térség kompetenciájába 

tartoznak.  

Mindezek mellett a jövőre vonatkozó elképzelésekben a válaszadó cégek a határon átnyúló 

kapcsolatok fellendülését várják. 
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7. Tanulságok 

A belső, vagyis az EU tagállamait egymástól elválasztó határok jellegzetességei, hogy a 

szomszédok szorosabb gazdasági kapcsolatokat építenek ki egymással, jobban támaszkodnak 

egymás termelési tényezőire. Ez az átalakulás megindult Esztergom és Párkány között is, s mind a 

kérdőív, mind a másodlagos elemzések adatai arra engednek következtetni, hogy rendkívüli 

tempóban élénkül a két térség közötti gazdasági együttműködés. 

A gazdasági együttműködések volumene nő. A szomszédos térség tényezőinek, erőforrásainak 

kihasználása egyelőre a magyar oldal sajátja, hiszen a kapcsolatok jelentős részét a munkaerő-

ingázás uralja. Az esztergomi oldal gazdasági fejlődésének alapja a szlovákiai munkavállalók 

alkalmazása, s mint láttuk, ennek elsősorban a hazai munkavállalók számának elégtelensége az 

oka. (Igaz, ez szinte „kötelező” válasz, hiszen a hazai munkaadó csak akkor vehet fel külföldi 

állampolgárt, ha nem talál magyarországi munkavállalót.) 

Az együttműködések tartalma még szegényes. A munkaerő alkalmazás mellett a kisebb cégek 

jobbára export-import kapcsolatokat tartanak fenn a másik oldallal. Csekély az egyéb típusú 

együttműködések száma. A fejlődés előrehaladtával ez mindenképpen nőni fog, így a szállítási 

igények is erősödnek. 

A kisebb cégeknek a határon átnyúló aktivitása alacsony. Úgy tűnik, még egyelőre a nagyobb 

vállalkozások ismerték fel a másik oldalban rejlőd lehetőségeket. Ugyanakkor a fontos, hogy a 

meglévő kapcsolatok nagy része az utóbbi egy-két évben keletkezett. Ha ezt összevetjük a 

határforgalmi statisztikával, akkor elmondhatjuk, hogy a Mária Valéria híd léte igenis élénkítette 

a kisebb cégek közötti határon átnyúló kapcsolatokat. (Sajnos nincsenek összehasonlítható 

adataink a híd átadása előtti időből, így csak a látható dinamika alapján mondhatjuk ki ezt.) Tehát 

ez az infrastrukturális beruházás már bizonyíthatóan közrejátszott a gazdaság élénkülésében. 

Látható már, hogy számos nyitott vállalkozás van, amely előnyre tesz szert a határ menti 

elhelyezkedésből. Ez az innováció nyilvánvalóan tovább terjed mind térben, mind a szervezetek 

közötti hierarchikus sorban. 

Kissé lehangoló, ha a létesítendő teherkomppal kapcsolatos véleményeket vizsgáljuk. 

Általánosságban mindenki üdvözli az építést, de saját szervezete számára csak kevesen tartják 

fontosnak. Ez a kérdés azonban nehezen vizsgálható empirikus úton. Gyakorlati gazdasági 

szereplőkkel megjósoltatni azt, hogy mire tudnak majd használni egy infrastrukturális elemet, 

körülményes vállalkozás. Általában az infrastruktúra megteremti saját használatát, de ezt nehéz 

előre látni. Vélhetően a híd építése előtt hasonló eredményre jutottunk volna a híddal kapcsolatos 

gazdasági kérdésekben.  
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Ezért a további vizsgálatok kérdése inkább az, hogy mely körülmények segítik elő a két térség 

gazdasági fejlődését, ami megteremti azt az alapot, ami kihasználhatja egy teherkomp 

létesítéséből származó előnyöket. Voltaképpen abból érdemes kiindulni, hogy a teherkomp egy 

gazdasági lehetőséget kínál, amit néhány vállalkozás már felismert, s a fejlődés törvényszerű 

útjait járva ez a használat tovább is terjed. 

 

A jövőre vonatkozóan a tapasztalatainkat így foglalhatjuk össze: 

 A teherforgalom megindítását a cégek alapvető szükségeltként értékelik a térség további 

gazdasági fejlődése szempontjából. Többen vannak a teherkomp mellett, mint ellene, 

valójában a meginduló forgalom lényegesen több támogatóra fog találni, mint azt jelenleg 

sejtjük. 

 Az első válaszokból kitűnő passzivitás a részletesebb vizsgálatok során enyhül, mivel 

kiderült, hogy a cégek a használat megítélésénél általában a jelenlegi helyzetükből 

indultak ki, s nem számolnak olyan lehetőségekkel, amelyek a későbbiekben merülnek 

majd fel. Elutasító válaszaik olyan indokokon alapultak, amelyek az idő előre haladtával 

megváltoznak, illetve külső támogató beavatkozással, információval megváltoztatható. 

Ezek között elsősorban a kapcsolatépítés támogatását, információadást kell érteni. 

 Megindult a térség egymásra találása. A hídnak, az uniós csatlakozásnak, támogatásnak, 

propagandának köszönhetően az utóbbi egy-két év fellendülést hozott a kapcsolatokban, s 

a cégek további fellendülésre számítanak ezen a téren. Megnövekedett a határforgalom, 

jelentőssé vált az ingázás stb. 

 Különösen igaz ez a közvetlen határtérségre vonatkozóan. A kapcsolatok itt erősödnek 

meg folyamatosan, kialakulni, egységesülni látszik a funkcionális határtérség. Itt 

jegyezzük meg, hogy a határ elválasztó szerepe erősen beépült a tudatunkba. A cégek a 

határ másik oldalán csak Szlovákiát látják, nem jelent meg annak lehetősége, hogy az 

északnak tartó forgalmi infrastruktúra javításával Észak-Magyarország is könnyebben 

elérhetővé válik. Tehát nem egyszerűen a határt lépjük át, hanem a Dunát is. 

 A kapcsolatok lehetőségét a cégek még csak általánosságban érzékelik. Szűkre szabott 

még a kapcsolatok tematikája, elsősorban a kereskedelemre, s a munkaerő megszerzésére 

koncentrálnak. Hiányzanak még azok az innovatív példák, amelyek a határtérségből 

származó helyzeti előnyöket segítenének kihasználni, olyan új együttműködési formákkal, 

amelyek elmélyítenék a közös térségben kialakult kapcsolatokat.  
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 A jelenlegi legdinamikusabban növekvő kapcsolati forma a munkaerő ingázása. A 

jelenlegi elvárások inkább mennyiségiek, de a cégek elvárásai között szerepel a jövőbeni 

közös képzés vagy a képzések egységesítése. Ez arra utal, hogy növekedni fog a 

szakképesítés szerepe a határon átnyúló munkavállalásban. 

 

Összefoglalva: az uniós csatlakozás egy jelentős helyzeti előnyt juttatott ennek a határon átnyúló 

térségnek. Ahhoz, hogy ezt kihasználja nyilvánvalóan szükséges feltétel a használatot lehetővé 

tevő infrastruktúra kialakítása, fejlesztése. Ez azonban nem mehet végbe a térségre készülő 

általános gazdaságfejlesztési tervezési munka nélkül, hiszen az infrastrukturális elem önmagában 

nem fejlesztő tényező, viszont szükséges alap a további előrehaladáshoz. Ezért mindenképpen az 

infrastruktúra fejlesztését egy általános tervezési folyamattal javasoljuk összekapcsolni az eddig 

megismert tények alapján. 

A térség jövőjét illetően feltétlenül szükséges a határon átnyúló gazdasági lehetőségekről szóló 

információk eljuttatása a gazdasági szereplőkhöz, illetve a már létező információ szolgáltatók 

hatékonyabb marketingje. A jelenleg látható fejlődés, az innováció terjedésével vélhetően a 

cégek, vállalkozások egyre szélesebb köréhez jut el, s elsősorban a termelő ipari közepes 

vállalkozások lesznek azok, amelyek a határon átnyúló gazdasági tér megteremtésének éllovasai 

lesznek. Őket kell elsősorban információval, tanácsokkal segíteni, s így a komp keresletét növelni. 

A kisebb cégek közül csak néhányan rendelkeznek – bár tartós – kapcsolattal, vélhetően közülük 

többen fogják a jövőben követni a sikeres közepes méretű vállalkozásokat. 

Maga a komp, mint infrastrukturális eszköz, hatékony részt vállalhat a tréség fejlődésében. 

Működése nyilván új ötleteket szül a vállalkozásokban. Azonban fontos azt hangsúlyozni, hogy a 

létesítendő komp csupán ideiglenes eszköz, mivel a gazdaság fejlődése hamar túlléphet ezen a 

kínálaton, s fix, időben biztos átkelési lehetőséget, hidat kíván. A komp önmagában az elindult 

folyamatot támogató eszköz, viszonylag gyorsan létrehozható, s szükséges ahhoz, hogy a 

jelenlegi, a határon átnyúló kapcsolatok konjunktúráját ki lehessen használni. Egy híd megépítése 

lényegesen hosszabb idő alatt valósulhatna meg. A komp alkalmas arra, hogy a jelenleg szegényes 

kapcsolati palettát színesítse, gazdagítsa, s megakadályozza, hogy a jelenlegi lendület megtörjön. 

Kihasználásához a közös gazdasági tér tudatos tervezése és fejlesztése szükséges, s mindezek 

tervek és eredmények széleskörű marketingje. 

 


