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Első kérdőíves felmérés a Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2021-

2027 stratégiáját megalapozó helyzetértékeléshez 

 

A Pannon Európai Térségi Társulás a 2014-2020 közötti Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési 
Program keretében valósítja meg a CBJointStrategy c. projektet, amelynek célja a 2021-2027 közötti időszakra 
vonatkozó Magyarország-Horvátország Együttműködési Programot megalapozó stratégia kidolgozása. Szeretnénk, 
ha e stratégia a határtérség érintettjeinek minél teljesebb körű bevonásával születne meg. Ennek érdekében több 
kérdőíves felmérést, interjú- és workshop-sorozatot is tervezünk. A jelen, első kérdőíves felmérés célja a 
helyzetértékelés kiegészítése a térségben élő személyek és itt működő intézmények tapasztalataival és 
véleményével. A felmérést az Együttműködési Program területén élő személyek és itt működő szervezetek körében 
végezzük, Magyarországon Somogy, Baranya és Zala megyékben, Horvátországban pedig Međimurska, Varaždinska, 
Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Osječko-baranjska és 
Vukovarsko-srijemska zsupánságok területén. Kérjük, Ön is segítse a folyamatot e kérdőív kitöltésével. 
 
A felmérésben való részvétel önkéntes. A beérkezett válaszokat anonimizált módon kezeljük és dolgozzuk fel, 
azokat csak összesített formában adjuk tovább. Válaszait így bizalmasan kezeljük, azok semmilyen körülmények 
között nem befolyásolják szervezete vagy jövőbeni pályázatai/projektjei megítélését. Őszinte véleménye rendkívül 
fontos a részvételi alapú tervezési folyamatban, hiszen ezáltal biztosítható, hogy a 2021-2027 közötti időszak 
pályázatai minél inkább illeszkedjenek a pályázók elvárásaihoz és a határtérség szükségleteihez. 
 
Kérjük, a kérdőívet legkésőbb 2020. január 31-ig töltse ki. Amennyiben úgy érzi, hogy egy kérdés 
megválaszolásához nincs elég információja, akkor hagyja üresen a választ és lépjen tovább a következő kérdésre.  
 
Kérjük, hogy a kérdőívvel kapcsolatos kérdéseit a deme.lorant@hbhe.hu e-mail címen tegye fel, amelyeket 
igyekszünk minél előbb megválaszolni. 

 
1. Statisztikai alapadatok 
 

1.1 Az Ön által képviselt szervezet típusa Helyi vagy megyei önkormányzat 
Oktatási intézmény 
Egészségügyi és/vagy szociális intézmény 
Egyéb állami közintézmény 
Üzleti támogató szervezet (ügynökség, kamara, ipari 

park, inkubátor, stb.) 
Vállalkozás 
Civil szervezet 
Egyéb: …………… 

1.2 A Magyarország-Horvátország Együttműködési 
Program programterületen belül melyik 
megyében van a szervezet székhelye vagy 
telephelye? (Több telephely esetén több megye 
is kiválasztható.) 

Somogy 
Baranya 
Zala 
Međimurska 
Varaždinska 
Koprivničko-križevačka 
Bjelovarsko-bilogorska 
Virovitičko-podravska 
Požeško-slavonska 
Osječko-baranjska 
Vukovarsko-srijemska 
Egyéb (ha nincs telephelye vagy székhelye a 

programterületen): ……. 
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1.3 Részt vett (vezető partnerként vagy projekt 
partnerként) a 2014-2020 Magyarország-
Horvátország Együttműködési Program 
keretében megvalósított (vagy jelenleg futó) 
projektben? 

Igen, vezető partnerként 
Igen, projekt partnerként 
Nem 

 
2. Vállalkozás-fejlesztés, innováció 
Ebben a fejezetben azt szeretnénk feltárni, hogy milyenek a vállalkozások fejlődésének, innovációs tevékenységeinek 
lehetőségei az Ön megyéjében. Amennyiben valamelyik kérdés megválaszolásához nincs elég információja, akkor 
kérjük, hagyja üresen a választ és lépjen tovább a következő kérdésre. 
 

 Megítélése szerint hogyan 
változott az adott 

szempont szerinti helyzet 
az Ön megyéjében 2010-

2020 között? 
-3 = sokat romlott 
+3 = sokat javult 

Mennyire fontos az adott 
szempont/terület 

fejlesztése a következő 
években az Ön 
megyéjében? 

1 = egyáltalán nem fontos  
5 = nagyon fontos 

2.1 Vállalkozások határon átnyúló együttműködése            
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

2.2 A vállalkozások innovációs tevékenysége (új 
termékek és/vagy szolgáltatások fejlesztése)  

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

2.3 A vállalkozások termelőeszközeinek fejlesztése 
(pl. új gépek, berendezések beszerzése, 
telephelyek/épületek építése, bővítése) 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

2.4 Korszerű termelési technológiák (pl. 
automatizáció, digitalizálás, innovatív környezeti 
technológiák stb.) alkalmazása a 
vállalkozásoknál 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

2.5 Vállalkozások részvétele szakmai hálózatokban, 
klaszterekben és nemzetközi együttműködési 
formákban 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

2.6 Vállalkozások részvétele a duális képzésben 
(gyakornokok fogadása, gyakorlati képzések 
megtartása) 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

2.7 Milyen beavatkozásokat lát szükségesnek a 
megyében a vállalkozások fejlődéséhez, az 
innovációs tevékenységek bővítéséhez? 

 

2.8 Milyen lehetőségeket lát a vállalkozások határon 
átnyúló együttműködésében? Mely gazdasági 
ágazatokban? 

 

2.9 Melyek a legfontosabb akadályai annak, hogy a 
környezetében levő vállalkozások 
eredményesen jelenhessenek meg vagy 
bővíthessék tevékenységüket külföldi piacokon? 
Kérem, hogy válaszában a legfontosabbnak 
tartott, legfeljebb három db akadályozó 
tényezőt jelenítse meg! 

 

 
3. Zöld gazdaság, karbon-semlegesség 
Ebben a fejezetben azt szeretnénk feltárni, hogy milyenek a zöld energetika, a környezet- és természetvédelem, 
valamint a környezettudatos termelés/fogyasztás/turizmus/közlekedés feltételei az Ön megyéjében. Amennyiben 
valamelyik kérdés megválaszolásához nincs elég információja, akkor kérjük, hagyja üresen a választ és lépjen 
tovább a következő kérdésre. 
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 Megítélése szerint hogyan 
változott az adott 

szempont szerinti helyzet 
az Ön megyéjében 2010-

2020 között? 
-3 = sokat romlott 
+3 = sokat javult 

Mennyire fontos az adott 
szempont/terület 

fejlesztése a következő 
években az Ön 
megyéjében? 

1 = egyáltalán nem fontos  
5 = nagyon fontos 

3.1 Megújuló energiaforrások (napenergia, 
vízenergia, biomassza, geotermikus energia) 
használata 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

3.2 Energiahatékonysági beruházások az 
állami/intézményi szektorban 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

3.3 Energiahatékonysági beruházások az üzleti 
szektorban 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

3.4 Energiahatékonysági beruházások a háztartási 
szektorban 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

3.5 Környezetvédelem (pl. talaj, levegő, víz)             
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

3.6 Természetvédelem (pl. természetes élőhelyek 
védelme, élővizek védelme) 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

3.7 Az ún. körkörös gazdaság (fenntartható 
termelés, beszerzés és fogyasztási gyakorlat és 
magatartás) elterjedése, megoldásainak 
alkalmazása 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

3.8 Csomagolási hulladékok mennyiségének 
csökkentése 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

3.9 Helyi termékek és helyi termelők előnyben 
részesítése 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

3.10 Hagyományos kézműves tevékenységek 
ösztönzése, támogatása 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

3.11 A fenntartható turizmus formáinak (pl. 
kulturális-, öko-, kerékpáros, falusi turizmus) 
fejlődése 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

3.12 Határon átnyúló turisztikai vonzerők, 
termékek/szolgáltatások közötti együttműködés 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

3.13 Környezettudatos közlekedési formák (pl. 
tömegközlekedés, kerékpározás) használata és 
fejlesztése 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

3.14 Milyen határon átnyúló zöld energetikai 
kezdeményezéseket tart szükségesnek? 

 

3.15 Milyen határon átnyúló környezet- és 
természetvédelmi kezdeményezéseket tart 
szükségesnek? 

 

3.16 Milyen beavatkozásokat lát szükségesnek a 
környezettudatos gazdasági tevékenységek (pl. 
turisztika, helyi termék előállítás, 
hulladékgazdálkodás) elterjesztéséhez? 

 

 
4. Térségi kapcsolatok, megközelíthetőség, digitális átállás 
Ebben a fejezetben azt szeretnénk feltárni, hogy milyenek a fizikai és digitális térségi kapcsolatok az Ön megyéjében. 
Amennyiben valamelyik kérdés megválaszolásához nincs elég információja, akkor kérjük, hagyja üresen a választ 
és lépjen tovább a következő kérdésre. 
 

 Megítélése szerint hogyan 
változott az adott 

szempont szerinti helyzet 

Mennyire fontos az adott 
szempont/terület 

fejlesztése a következő 



4 

az Ön megyéjében 2010-
2020 között? 

-3 = sokat romlott 
+3 = sokat javult 

években az Ön 
megyéjében? 

1 = egyáltalán nem fontos  
5 = nagyon fontos 

4.1 Közigazgatási, oktatási és munkaügyi 
szolgáltatások elérhetősége 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

4.2 A régióközpont megközelíthetősége            
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

4.3 A legközelebbi határátkelőhely(ek) 
megközelíthetősége 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

4.4 Vasúti közlekedés elérhetősége, minősége, 
igénybevétele 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

4.5 A határ túloldalán elérhető szolgáltatások 
elérhetősége és igénybevétele 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

4.6 Munkavállalás a határ túloldalán            
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

4.7 Internethasználat és digitális kommunikáció 
terjedése 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

4.8 Munkavállaló korú lakosok digitális készségei            
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

4.9 Elektronikus szolgáltatások rendelkezésre állása 
és használata (pl. webshopok, e-tanulás, stb.) 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

4.10 Korszerű, intelligens, ’okos város’ megoldások 
alkalmazása (pl. közlekedésben, közvilágításban, 
elektronikus közigazgatási szolgáltatásokban, 
stb.) 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

4.11 Korszerű informatikai megoldások alkalmazása 
(pl. felhőalapú szolgáltatások, mesterséges 
intelligencia, stb.) 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

4.12 Megítélése szerint hogyan változott 2010-2020 
között a megye lakosai körében a harmadik 
országok (tehát nem Horvátország) irányába 
történő kivándorlás vagy munkavállalás? 

 

4.13 Ön szerint hol nem kielégítő vagy hiányzik a 
határtérségben közúti kapcsolat, 
tömegközlekedési kapcsolat vagy határátkelési 
lehetőség (új híd vagy kompjárat létesítését is 
beleértve) a határtérségben? 

 

4.14 Milyen további beavatkozásokat lát 
szükségesnek a határtérségen belüli kapcsolatok 
erősítéséhez? 

 

 
5. Társadalmi befogadás 
Ebben a fejezetben azt szeretnénk feltárni, hogy milyenek a humán közszolgáltatásokkal és a hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok esélyegyenlőségével kapcsolatos feltételek az Ön megyéjében. Amennyiben valamelyik kérdés 
megválaszolásához nincs elég információja, akkor kérjük, hagyja üresen a választ és lépjen tovább a következő 
kérdésre. 
 

 Megítélése szerint hogyan 
változott az adott 

szempont szerinti helyzet 
az Ön megyéjében 2010-

2020 között? 
-3 = sokat romlott 
+3 = sokat javult 

Mennyire fontos az adott 
szempont/terület 

fejlesztése a következő 
években az Ön 
megyéjében? 

1 = egyáltalán nem fontos  
5 = nagyon fontos 
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5.1 A megyében kínált oktatási és képzési 
lehetőségek minősége és elérhetősége 
(beleértve a szakképzést és a felnőttképzést is) 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

5.2 A megyében igénybe vehető egészségügyi 
szolgáltatások és szociális ellátási formák 
minősége és elérhetősége 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

5.3 A megyében alkalmazott, társadalmi innováción, 
és a civil társadalom hatékonyabb 
szerepvállalásán alapuló megoldások (pl. 
közösségfejlesztés, esélyegyenlőség, oktatás, 
önkéntesség területén) 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

5.4 A horvát etnikai kisebbséghez tartozók 
társadalmi helyzete, érvényesülési lehetőségei 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

5.5 Romák részvétele az oktatásban és a 
foglalkoztatásban 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

5.6 Időskorúak társadalmi helyzete, 
megbecsültsége, kapcsolatrendszere és 
életminősége 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

5.7 Hol lát lehetőséget egészségügyi, szociális ellátó 
és oktatási intézmények határon átnyúló 
együttműködésére, közös szolgáltatások 
kialakítására, fejlesztésére? 

(maximum 1000 karakter) 

5.8 Milyen további beavatkozásokat lát 
szükségesnek a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok helyzetének javításához? 

(maximum 1000 karakter) 

 
6. Társadalmi részvétel 
Ebben a fejezetben azt szeretnénk feltárni, milyenek a magán- és közszféra együttműködésének, illetve a ’jó 
kormányzás’ elve érvényesítésének feltételei az Ön megyéjében. Amennyiben valamelyik kérdés megválaszolásához 
nincs elég információja, akkor kérjük, hagyja üresen a választ és lépjen tovább a következő kérdésre. 
 

 Megítélése szerint hogyan 
változott az adott 

szempont szerinti helyzet 
az Ön megyéjében 2010-

2020 között? 
-3 = sokat romlott 
+3 = sokat javult 

Mennyire fontos az adott 
szempont/terület 

fejlesztése a következő 
években az Ön 
megyéjében? 

1 = egyáltalán nem fontos  
5 = nagyon fontos 

6.1 Horvát nyelvtudás a megyében élők körében            
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

6.2 Ismeretek a határ túloldalán élők életmódjával, 
szokásaival, kultúrájával és történelmével 
kapcsolatban 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

6.3 Együttműködési hajlandóság a határ túlsó 
oldalán élőkkel és az ott működő 
intézményekkel és/vagy vállalkozásokkal 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

6.4 Különböző szereplők (vállalkozások, kutatók, 
állami intézmények, civil szervezetek) 
együttműködése a kutatás és az innováció 
területén 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

         
1     2     3     4     5 

6.5 Ismeretei szerint milyen jogi és adminisztratív 
akadályok nehezítik a határon átnyúló üzleti 
együttműködéseket? 

(maximum 1000 karakter) 
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6.6 Milyen további beavatkozásokat lát 
szükségesnek a határon átnyúló társadalmi, 
üzleti és/vagy intézményi együttműködések 
ösztönzéséhez? 

(maximum 1000 karakter) 

 
7. A most záruló, 2014-2020 közötti Magyarország-Horvátország Együttműködési Program rövid értékelése 
Ebben a fejezetben néhány, a 2014-2020 közötti Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 
megvalósításával és hatásaival kapcsolatos kérdésben kérjük a véleményét. A 2014-2020 közötti időszak projekt 
szintű tapasztalatait 2020 második félévében egy második kérdőíves felmérés keretében fogjuk részletesen feltárni. 
Mostani válaszai nagymértékben segítenek bennünket a következő, 2021-2027 közötti Magyarország-Horvátország 
Együttműködési Program stratégiájának kidolgozásához. 
 

7.1 Hány projekt megvalósításában vesz/vett részt 
(vezető partnerként vagy projekt partnerként) a 
2014-2020 közötti Magyarország-Horvátország 
Együttműködési Program keretében (beleértve a 
folyamatban lévő projekteket is)? 

Egy  

2-3  
Több  

7.2 Melyik prioritás keretében valósított meg 
projektet, beleértve a folyamatban lévő 
projekteket is? (Több projekt esetén több válasz 
is adható.) 

Vállalkozások együttműködésének 
erősítése (B Light program)  

Természeti és kulturális örökség fejlesztése  
Együttműködés (tematikus vagy emberek 

 közötti)  
Oktatás-képzés  

7.3 Mi volt az Ön által megvalósított projekt fő 
szakterülete? (Több projekt esetén, vagy ha egy 
projekt több szakterülethez is kapcsolódik, több 
válasz is adható.) 

Vállalkozásfejlesztés  

Turizmus és kulturális örökségvédelem  
Környezet- és természetvédelem  
Energetika  
Településfejlesztés  
Egészségügy és szociális ellátás fejlesztése  
Oktatás-képzés fejlesztés  
Kulturális együttműködés  
Sport együttműködés  
Egyéb: ………….  

7.4 Mekkora területen érvényesültek az Ön által 
megvalósított projekt hatásai? (Több projekt 
esetén több válasz is adható) 

Helyi szinten  

Megyei szinten  
Regionális szinten  
Országosan  
A magyar-horvát programterületen  
A magyar-horvát programterületen kívül   
Egyéb: ………….  

7.5 Kérjük, mutassa be, mennyire jellemzők az 
alábbi állítások az Ön által megvalósított projekt 
partnerei közötti együttműködésre. (Több 
projekt esetén több válasz is adható) 

Mennyire jellemző az állítás? 
1 = egyáltalán nem jellemző 

5 = teljesen igaz 

- A partnerek már a projektet megelőzően is 
együttműködtek. 

         
1     2     3     4     5 

- Az együttműködés valódi hozzáadott értéket 
nyújtott a partnerek számára. 

         
1     2     3     4     5 

- Az együttműködés a projekt megvalósítása 
után is folytatódott/folytatódik. 

         
1     2     3     4     5 

7.6 Kérjük, mutassa be, hogy az Ön által 
megvalósított projekt partnerei közötti 
együttműködés milyen előnyöket biztosított.  

Mennyire jellemző az állítás? 
1 = egyáltalán nem jellemző 

5 = teljesen igaz 

- Figyelemfelkeltés, társadalmasítás          
1     2     3     4     5 

- Szakmai és szervezeti kapcsolatrendszer 
bővítése 

         
1     2     3     4     5 
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- Bizalomépítés          
1     2     3     4     5 

- Tudásátadás, tapasztalat-megosztás          
1     2     3     4     5 

- Szervezeti kapacitások fejlesztése          
1     2     3     4     5 

- Új ötletek és megoldások kidolgozása          
1     2     3     4     5 

- Új termékek, szolgáltatások, tevékenységek 
kialakítása 

         
1     2     3     4     5 

- Piacszerzés, piacbővítés          
1     2     3     4     5 

- Költségtakarékosság          
1     2     3     4     5 

- Egyéb: ………………          
1     2     3     4     5 

7.7 A projektben kitűzött célokat mekkora 
mértékben sikerült elérni? 

100%-ban  

Nagy részben  
Kis részben   
Egyáltalán nem  

7.8 Amennyiben a projektben kitűzött célokat csak 
részben sikerült elérni, melyek voltak a legfőbb 
akadályozó tényezők? 

(maximum 1000 karakter) 

7.9 A projektfejlesztés és 
projektmegvalósítás során mely 
területeken tapasztalt nehézségeket? 
(Több válasz is adható.) 

Pályázatkészítés  

Pályázat-értékelés  

Támogatási szerződések megkötése  

Beszerzések lebonyolítása  
Beszámolók, elszámolások készítése  
Módosítási igények bejelentése  
Partnerek közötti kommunikáció, együttműködés  
Projekttevékenységek megvalósítása  
Kötelezően előírt tájékoztatási feladatok  
Egyéb: ………….  

  
7.10 Volt-e időbeni csúszás a projekt 

megvalósításában az eredetileg 
tervezetthez képest? 

Igen  

Nem  

7.11 Melyek voltak az időbeni csúszás 
legfőbb okai? 

 

 
 


