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CENTROPE - A vizsgált tér
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Szerkesztette: Hardi T. (2013)
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A térség helye a térszerkezeti modellek szerint 
Európa magterülete és fejlődési tengelyei; térszerkezeti modell

Dicken, P. (1998) nyomán, kiegészítve

http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/2011_0001_527_eu_regionalis_foldrajz_2/ch01s06.html

http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/2011_0001_527_eu_regionalis_foldrajz_2/ch01s06.html
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Kelet-Közép-Európa térszerkezeti modellje az 
1990-es

és a 2010-es évek elején

Szabó Pál–Farkas Máté (2014) Kelet-Közép-
Európa térszerkezeti képe
http://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/viewFil
e/2612/4740

 Rechnitzer (1998) térségi jellemzőket
szintetizáló ábrája
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http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2013/02/kincses_nagy_toth.pdf

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2013/02/kincses_nagy_toth.pdf
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http://www.mmr.cz/getmedia/66f6d0ed-b75b-42f3-909f-65ddfb5a873b/IV_PodkladyVychodiska

Közép-európai pentagon   (2006)               Globális integrációs zónák Európája (2006)

http://www.nordregio.se/en/Metameny/About-Nordregio/Journal-of-Nordregio/2006/Journal-of-
Nordregio-no-3-2006/Viewpoint---Lets-say-farewell-to-the-Pentagon-model/

http://www.mmr.cz/getmedia/66f6d0ed-b75b-42f3-909f-65ddfb5a873b/IV_PodkladyVychodiska
http://www.nordregio.se/en/Metameny/About-Nordregio/Journal-of-Nordregio/2006/Journal-of-Nordregio-no-3-2006/Viewpoint---Lets-say-farewell-to-the-Pentagon-model/
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?
• Hogyan pozícionálják magukat a Centrope tagországai?

Alkalmazzák-e valamely térszerkezeti modellt
pozícionálásra? (Országos szintű fejlesztési dokumentumok)

• Megjelenik-e a Centrope más tagországaival való kapcsolatok
fontossága? Milyen formában és hangsúllyal? (Országos,
regionális, tartományi, és megyei szintű dokumentumok)



Áttekintett fejlesztési dokumentumok

Országos

• AT: Österreichisches 
Raumentwicklungskonzept ÖREK 
2011-2021 (2011)

• HU: Nemzeti Fejlesztés 2030 -
Országos Fejlesztési és 
Területfejlesztési Koncepció 
(2014)

• SK: Slovak Spatial Development 
Perspective (2011)

• CZ: Spatial Development Policy 
of The Czech Republic (Updated 
version), 2015

Regionális, tartományi, megyei

Burgenland

• STRATEGIE RAUMSTRUKTUR
LANDESENTWICKLUNGSPLAN BURGENLAND (2011)

Alsó-Ausztria 

• NÖ ACHSENKONZEPT 2020

• Mobilitätskonzept NÖ 2030

Bécs

• STEP 2025 – URBAN DEVELOPMENT PLAN VIENNA
(2014)

Győr-Moson-Sopron megye

• Győr-Moson-Sopron megye Területfejlesztési 
Koncepciója (2014)

• Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program 
(2014)

Vas megye

• Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020)

• Vas megye gazdaságfejlesztési fókuszú területfejlesztési 
programja 2014-2020 (2014 – egyeztetési változat)

Pozsonyi régió: nincs dokumentum

Nagyszombati régió: nincs dokumentum

Dél-Morvaország 

• Development Strategy of the South Moravian Region
2020 (2012) 
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Szlovákia pozícionálása 
Slovak Spatial Development Perspective, 2011

• A térszerkezeti modelleket a négy ország közül csak Szlovákia alkalmazza.

• „Location factors of Slovakia arise from its central position in Central Europe and 
several of its neighboring countries. 

• Leírja a potenciálisan fejlesztendő határon átnyúló stratégiai tengelyeket 

• Említi a Centrope országokkal való együttműködés fontosságát! 
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Magyarország pozícionálása:
NEMZETI FEJLESZTÉS 2030

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
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„A világban a transzatlanti térséghez
tartozunk, a transzatlanti térségben
európaiak vagyunk, Európában pedig hol
közép-, hol kelet-európaiak. A
meghatározó nagy népcsoportok,
kultúrák és vallási tömbök közötti kapocs
szerepe hagyományosan kínálkozó,
kihasználható lehetőségünk.
Térségünkhöz, a széles értelemben vett
Közép-Európához pedig a regionális
sorskérdésekben gyökerező
érdekközösség és szolidaritás által
kötődünk. Az Európai Unió és a
transzatlanti tér felé szerződéses
kötelékek és az unió működésében való
aktív részvétel is erősítik gazdasági-
politikai kapcsolatunkat.”



Ausztria pozícionálása 
ÖREK 2011
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• „Az osztrák agglomerációs régiók 
különösen fontos szerepet játszanak 
Ausztria Európában elfoglalt helyét illetően, 
különösen Bécs kiterjedése és funkcionális 
kapcsolatai Pozsony felé.

• Releváns feladatok: a szomszédos 
országokkal való együttműködés, határon 
átnyúló perspektívák erősítése

• Salzburg, Bregenz, Innsbruck és Bécs 
számára a szomszédos országokkal való 
kapcsolatok legalább olyan fontosak mint a 
belföldi partnerekkel.

• Továbbá, Ausztria, mint területileg és 
népességileg is kis ország számára a 
szomszédokkal való kapcsolat sokkal 
fontosabb, mint az olyan nagy országoknak, 
mint Német o., Francia o. és Nagy-
Britannia.”

• CENTROPE-ot is említi példaként!



Csehország pozícionálása 
Spatial Development Policy of The Czech Republic (Updated version), 2015
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• Az ország nincs pozícionálva az európai térben 

• Határon átnyúló kapcsolatok: fejlesztési tengelyeken keresztül elérhetőség 
javítása



Regionális/megyei/tartományi 
szintű dokumentumelemzés 

tapasztalatai
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Bécs
STEP 2025 – URBAN DEVELOPMENT PLAN VIENNA Area of co-operation: 

https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008379b.pdf

https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008379b.pdf
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https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008379b.pdf

Bécs, Alsó-Ausztria 
STEP 2025 – URBAN DEVELOPMENT PLAN VIENNA – Stadtregion+

Mobilitätskonzept Niederösterreich 2030 

https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008379b.pdf
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http://www.terport.hu/webfm_send/4199

STRATEGIE RAUMSTRUKTUR
LANDESENTWICKLUNGSPLAN
BURGENLAND 
(2011.febr.)
- Centrope vonatkozás (Térkép: 

Kutatási, képzési helyek a 
Centrope térségben)

- EuRegio West/Nyugat Pannonia 
vonatkozás

Burgenland

http://www.terport.hu/webfm_send/4199
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Győr-Moson-Sopron megye településhálózati csomópontjai

Forrás: Győr-Moson-Sopron megye Területfejlesztési Koncepciója (2014)

Győr-Moson-Sopron
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„... a megye székhelye és jelentős része a környező európai nagyvárosok közül
leginkább Bécs vonzási térségéhez tartozik, bár a vonzás mértéke csekély. Az É-D
közlekedési kapcsolatok megerősödésével a kapcsolat erősödhetne. A Bécs – Pozsony –
Budapest tengely egyértelmű fejlődési folyamatai miatt a nyugat-dunántúli térségben
Győr központi szerepének megerősödésével számolhatunk, fontos tehát egyrészt az ez
irányba mutató közlekedési kapcsolat, másrészt viszont a megfelelő gazdasági –
társadalmi »ellensúly« kiépítése, pl. a Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Szentgotthárd,
Szombathely Sopron együttműködés erősítésével.”

Vas megye



Dél-Morvaország

- csak a saját régió belső struktúrájának elemzése, 
helyenként összevetés a többi cseh régióval 

- minden térkép, ábra csak a saját régiót mutatja be!

- nincsenek határon átnyúló elképzelések, kivéve:  
a Centrope említése egyetlen helyen: 
„The South Moravian Region has been a part of 
CENTROPE since 2003..”
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ÖSSZEGZÉS

Más Centrope tagokkal való (határon átnyúló) együttműködés hangsúlyossága, ill. a Centrope térség 
említése az országos és regionális  fejlesztési dokumentumokban

Teljesen hiányzik Alig vagy közepesen 
hangsúlyos

Meglehetősen 
hangsúlyos

Hiányzó dokumentum

Saját szerk,. 2016
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Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!


