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Bizonyára kereste év közben lapunk már megszokott számait, de azok nem érkeztek
meg Önhöz. A 2005-ös év sok változást hozott a kiadó társaság életében, és ennek egyik
oka volt a támogatási források átrendezôdése, néha szûkös volta. Gyakran hittük, hogy
nem lesz módunk folytatni a lap kiadását, miközben azon fáradoztunk, miképp
lehetne megújítani és a szakma igényeinek mindjobban megfeleltetni azt. A jelzett
okok miatt 2005-ben csak az egy kötetben kiadott 1/2-es és a mostani, nagy terjedelmû
3/4-es szám jelenhetett meg, így a bizonytalan feltételek között elôfizetôinknek sem
számláztuk ki az elôfizetési díjat. Minden kedves olvasónk díjmenetesen kapta e
lapokat.

Dupla lapunk célja, hogy bemutassa a most aktuális, hosszú távú területfejlesztési,
turisztikai terveket. Ízelítôt adunk abból a szakmai vitából, ami az elkészítésüket
övezte. Kitekintünk a közeli hónapok legnagyobb szakmai munkájára: a következô hét
év regionális területfejlesztési terveinek és intézményi megvalósításának látható 
lépéseire.  

Az új év várhatóan stabilizálhatja a kiadás feltételeit, és a lap olvasóközönségének
igényeihez igazítva jelentetjük meg a kistérségi, települési és regionális fejlesztés hazai
és nemzetközi szakirodalmát, publicisztikáit. A lap kiadásához partnerül hívjuk
azokat a szakmai szervezeteket és szakértôiket, amelyek, illetve akik megfelelô szín-
vonalon mutatják be az aktuális és a jövôbe nézô szakmai mûhelymunkáik ered-
ményeit. Számítunk a területfejlesztésben elkötelezett fiatal szakemberek kutatási
munkáira, s a szerzôk körébe be kívánjuk vonni a Brüsszelben dolgozó, a lap céljai
iránt elkötelezett honfitársainkat.

Eredményekben és sikerekben gazdag, boldog újesztendôt kívánunk a lap valamennyi
olvasójának!

Budapest, 2005. december

Tisztelt Olvasó!

Csanádi Ágnes
felelôs kiadó, vezérigazgató
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Az Országgyûlés 2005. december 19-ikei ülésnapján fogad-
ta el az új Országos Területfejlesztési Koncepciót (OTK),
amely sokéves tudatos elemzési felkészülés és másfél éves,
széles körû szakmai konszenzust keresô intenzív tervezési
folyamat eredményeként született meg. A hazai területpoli-
tika új irányát kijelölô tervdokumentum nem csak a terü-
letfejlesztési-regionális programok számára, hanem a fej-
lesztéspolitika egészére, a terület- és településtervezés-ren-
dezés vagy akár az önkormányzati reform számára is meg-
határozó üzeneteket hordoz. A koncepció elfogadására
lapzárta után került sor, ezért e tanulmányban a kormány
által benyújtott tervezetet ismertetjük. A dokumentum
mielôbbi bemutatása a szakmai közönség elôtt mégis indo-
kolt, hiszen a jelenleg már intenzíven zajló 2007-2013. kö-
zötti programidôszakra való tervezési felkészülésnek – az
Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) mellett – az
OTK a legfontosabb alapdokumentuma.

Az OTK az Országos Területfejlesztési Hivatal irányítá-
sával, a VÁTI Kht. Stratégiai Tervezési Igazgatóságán
készült. 

E tanulmány alapvetô célja, hogy összegezve, bizonyos
értelmezô magyarázatokkal kiegészítve mutassa be az új
koncepciót. Az új cél- és szempontrendszert bevezetô terv-
dokumentum ugyanis számtalan szakmai kérdést és ter-
vezési-felkészülési feladatot vet fel, s mint ilyen, további
szakmai módszertani gondolkodás alapja lehet. Ezek kifej-
tésére, bemutatására nem vállalkozik a tanulmány. A ter-
vek szerint az új koncepcióból fakadó szakmai dilemmák-
ról és a területi, valamint az ágazati tervezés számára meg-
fogalmazódó feladatokról a Falu Város Régió következô
számai nyithatnak fórumot.

(A cikk jelentôs részben épít a szerzôknek a Területi
Statisztika címû folyóiratban, a közelmúltban – 8.
évfolyam 5. szám – megjelent Paradigmaváltás küszöbén –
Az új OTK és a területi tervezés címû tanulmányára, amely
a koncepció ismertetése mellett a területi tervezés kihívá-
sait és megoldandó feladatait mutatja be az új szituáció-
ban. E tanulmányból és az OTK-ból közvetlenül idézünk,
mely hivatkozásokat külön nem jelezzük.)

Az új OTK a korábbi változat leporolása helyett egy új
területpolitika vízióját fogalmazza meg. A területfejlesz-
tési politika újszerûsége – a jelenleg érvényben lévô OTK-
hoz képest – a következôképpen összegezhetô: határozott
elkötelezettség a decentralizáció mellett; a jelenleg dom-
ináns felzárkóztatási motiváción túlmutatóan a területi
hatékonyság (versenyképesség) és a fenntarthatóság igé-
nyének megfogalmazása; a határokon túlra tekintô terü-
leti gondolkodás; valamint legfôképpen egy a korábbinál
tágabb funkciójú, a teljes fejlesztéspolitika egészébe integ-
rálódó, illetve a decentralizáció révén az ágazatokat
területileg integráló komplexebb területpolitika igénye. 

A tanulmány a dokumentumot tartalmi elemei mentén
mutatja be, néhány értelmezési kérdést felvetve. 

AZ ELÔZMÉNYEK

Az elsô Országos Területfejlesztési Koncepciót mint az
ország rendszerváltozás utáni elsô, átfogó, európai uniós
elveken nyugvó stratégiai fejlesztéspolitikai dokumen-
tumát az Országgyûlés a 35/1998. számú határozattal
fogadta el. A területfejlesztésrôl és területrendezésrôl
szóló 1996. évi XXI. törvény rendelkezett a területi folya-
matok, a területfejlesztési politika és az OTK érvényesü-
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lésének nyomon követésérôl, rendszeres értékelésérôl, to-
vábbá az OTK hatévenkénti felülvizsgálatáról, amely így
2004-ben lett aktuális feladat. 

A területi folyamatok és a területfejlesztési politika ala-
kulásának átfogó értékelésére – az Országgyûlés számára
benyújtott jelentésben testet öltve – 1998 óta két alkalom-
mal, 2001-ben és 2004-ben került sor. Ezek az elemzések az
új dokumentum vizsgálati megalapozásai, kiegészülve az
OTK-t közvetlenül meghatározó elemzésekkel (külsô
folyamatok, trendek értékelésével). Ezzel minta értékû,
teljes ívû szakpolitikai tervezési ciklus valósult meg, az
elemzésekkel elôkészített célrendszer kijelöléstôl (elsô
OTK) a megvalósulás és érvényesülés folyamat jellegû
értékelésén át az átfogó felülvizsgálattal megvalósuló záró

értékelésig (felülvizsgálat), amit most a koncepció újbóli
megfogalmazása követ.

Az OTK felülvizsgálatának eredményei egyrészt jelzik,
hogy a kitûzött célok csak mérsékelten érvényesültek (pél-
dául a legelmaradottabb térségek többsége fejlettségében
még inkább leszakadt, fokozódott a környezet- és termé-
szetromboló területhasználat, tovább nôtt a térszerkezet
Budapest központúsága), másrészt rámutatnak, hogy az
1998-ban elfogadott célok egy része, illetve a célrendszer
felépítése is megújításra szorul a jelen körülmények (eu-
rópai uniós tagság és a hazai regionális szint megerôsödé-
se) között. Mindez indokolttá tette, hogy – a korábbi kon-
cepció számos elemének megôrzése mellett – új terület-
politikát fogalmazzunk meg, amelynek új céljai, az ágazati
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szakpolitikáknak szóló határozott üzenetei vannak, és
állást foglal a partnerségi tervezés, a régiókkal történô kö-
zös gondolkodás mellett. (Az ágazati kifejezést valamen-
nyi nem területi elvû szakpolitikára értelmezzük a tanul-
mányban.)

Az új OTK elôzetes változata széles szakértôi kör bevo-
násával már 2004 decemberében elkészült, azóta szakmai
és társadalmi egyeztetések keretében gazdagodott. A ter-
vezôi munka során a tudományos élet szereplôi, a szakmai
civil szervezetek képviselôi, a minisztériumok szakembe-
rei, valamint a régiók tervezôi aktívan vettek részt a doku-
mentum formálásában és jobbításában. (A partnerségi
tervezés részleteirôl ld. Salamin G., Péti M., Czira T. 2005) 

Az OTK szoros összhangban készült az országos ágaza-
ti-horizontális célokat rögzítô Országos Fejlesztéspolitikai
Koncepcióval (OFK). A két tervdokumentum kiegészíti
egymást. Az OTK elsôsorban a területi jelenségekre és fo-
lyamatokra vonatkoztatva értelmezi az OFK fejlesztési
elveit, s ahol szükséges, ott speciális területi elveket is be-
vezet. Továbbá egyrészt földrajzilag orientálja az OFK cél-
jait, másrészt sajátos területi megfontolásokkal gazdagítja
azokat, nem csak a célok, hanem az eszközök szintjén is.

AZ ÚJ TERÜLETPOLITIKA FUNKCIÓJA 
ÉS ALAPELVEI

Az OTK tervezetben megfogalmazódó új „policy” két, a
jelzett értékelések során nyilvánvalóvá vált felismerésre
épül. A területi célkitûzések nem érvényesíthetôk, és az
ország területileg nem mûködhet hatékonyan olyan
fejlesztéspolitikai rendszerben, amelyben (1.) a területfej-
lesztés csak saját eszközeire támaszkodó, mellérendelt
szakpolitika a többi között; és amely (2.) meghatározóan
központilag, országos szinten hozza meg döntéseit, illetve
valósítja meg programjait.

Az elmúlt évtizedben a területfejlesztés célkijelölésében
és gyakorlati megvalósulása alapján közelebb állt egy szû-
kebb értelmezéshez, amely szerint a területfejlesztés a pia-
ci folyamatok és a többi szakpolitika nemkívánatos területi
hatásait kompenzálni hivatott szelektív politika. Bár az
elsô OTK is megfogalmazta annak igényét, hogy a külön-
bözô szakpolitikákat a területfejlesztés orientálja, a való-
ságban eszközeit és hatását tekintve sok vonatkozásban
mégis egy ágazat maradt a többi szakpolitika mellett. Ezt
érzékletesen szemlélteti a témának az elsô Nemzeti Fej-
lesztési Tervben való pozíciója és egyúttal háttérbe szoru-
lása is, hiszen ekkor nem indultak régiónként önálló ope-
ratív programok, és az egyetlen területfejlesztési program

(Regionális Operatív Program) is a 2004-2006 közötti idô-
szak egyik legkisebb költségvetésû operatív programja lett.

Az új OTK tervezete egyértelmûen tágabb területpolitika
értelmezését jeleníti meg. Az új koncepció szerint a
területfejlesztési politika az ország fejlesztésével, irányítá-
sával kapcsolatos területi jellegû célok konzisztens rend-
szere, amelynek irányt kell mutatnia valamennyi szakpoli-
tika és a különbözô területi szereplôk számára. 

A területi jellegû célok az ország területi szerkezetére, az
egyes térségtípusok továbbfejlôdési irányaira, az ország
területi szervezôdésére, mûködésére vonatkoznak, ame-
lyek a „mit hova?” és a „hol, mit és hol hogyan?” kérdések
megválaszolásához adnak kiindulási alapot.

A területfejlesztési politika (területpolitika) feladata
már nem csupán annyi, hogy szelektíven beavatkozva
kompenzálja a többi ágazat (politika) és a piaci folyama-
tok nemkívánatos területi hatásait. Fô funkciója az ország
területileg hatékony mûködésének, kiegyensúlyozott
fejlôdésének megteremtése, amely a fejlesztéspolitika
hatékonyságának erôsítése mellett értelemszerûen irányul
a leszakadás mérséklésére, a területi versenyképesség és a
fenntartható térségi fejlôdés biztosítására.

A területpolitika fejlôdése így napjainkban egy új integ-
rációs szakasz küszöbén áll. A területpolitika többé már
nem egy az ágazatok sorában, amely több-kevesebb siker-
rel integrálni próbálja a többi ágazat területi elképzeléseit,
hanem a környezetügyhöz hasonlóan kiteljesedik, és az
általa megjelenített szemlélet, szempontrendszer integrá-
lódik minden szakpolitikába. A fokozódó decentralizáció
révén ugyanakkor a területfejlesztés rendszere – elsôsor-
ban a NUTS2 régiók szintjén – maga is integrálja a külön-
bözô ágazatokat és szereplôket. 

Az új megközelítés szerint országos szinten minden tár-
cától, szakpolitikától megkívánt a térségi gondolkodás és
a területi szemléletû tervezés. Ebben a területfejlesztésért
felelôs kormányzati szerv területi koordinációs szerepkört
lát el. Ugyanakkor a területi célok érvényesítésében meg-
határozó szerepet kapnak a régiók is, amelyek az ágazatok
(szakpolitikák) területi integrálásának és a területi érde-
kek érvényesítésének elsôdleges szintjét jelentik. A hagyo-
mányos felzárkóztató területfejlesztési funkciót azonban
koncentráltabb formában, a legelmaradottabb térségekre
szûkítve kell mûködtetni.

A felvázolt modellben a területfejlesztés már nem
elsôsorban fejlesztési eszközök egy csoportja – jóllehet
rendelkezhet saját eszközökkel –, hanem sokkal inkább a
társadalmi cselekvések mind több szegmensébe beépülô
területi szemlélet és gondolkodás, illetve területi érdekér-
vényesítési folyamat. Tevékenysége pedig elsôdlegesen
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koordinációs, összehangoló munka. Mindebbôl adódóan a
komplex tervezés a területfejlesztési rendszer kiemelke-
dôen fontos eleme.

Egy ilyen teljességre törekvô területpolitika céljainak
elérését különbözô mértékben ugyan, de szinte valamen-
nyi szakpolitikának eszközként kell szolgálnia. Az eszkö-
zöket praktikus megközelítéssel, a jelenlegi rendszert ke-
retnek tekintve, hat pillércsoportba lehet sorolni: a
klasszikus területfejlesztési (felzárkóztató) beavatkozások
(1), a területileg integrált szakpolitikák (2), a területren-
dezés (3), a nemzeti szint alatti területi szintek – külö-
nösen a regionális szint (regionális politikák fejlesztései)
(4), a városfejlesztés (5) és a vidékfejlesztés (6). Ez utal az
ágazatiság és területiség egyenrangúságára és e két
megközelítés iteratív összeillesztésére.

Az ágazatokat területileg koordináló, illetve azokat terü-
letenként integráló területpolitika kiteljesedéséhez szük-
séges, hogy a feladatok megoldásában mind több esetben
a problémák és megoldások területi összefüggésrendszere
kerül elôtérbe, a szektorokkal, ágazatokkal szemben.
Ehhez nélkülözhetetlen a határozott decentralizáció, hi-
szen csak a szubszidiaritás érvényesítésével lehet ágazatok
helyett területegységekben gondolkodni. 

A koncepció definiálja azokat az alapelveket, amelyek fi-
gyelembe vétele elengedhetetlen a fejlesztések tervezése,
végrehajtása során, köztük olyan, e rendszerben újnak
tekinthetô elveket is, mint a tájszemlélet, az integrált fej-
lesztések vagy a valós térszervezôdések követésének elve,
amelyek a térérzékeny tervezés palettáját gazdagítják. 

Annak érdekében, hogy a fejlesztési ciklus koncepción
túli szakaszai is a jövôkép elérését szolgálják, az OTK új

elemként térhasználati horizontális szempontokat (fenn-
tartható, biztonságos, hatékony, egyenlô esélyeket nyújtó
térhasználat) határoz meg, amelyek az állami fejlesztések,
a terület- és településrendezés, a területi közigazgatás- és
közszolgáltatás-szervezés, valamint a fejlesztések hatás-
vizsgálatai számára mutatnak majd irányt. 

Az új OTK önálló területpolitikát jelöl ki Magyarország
számára. A megfogalmazott célok és beavatkozási irányok
ugyanakkor megfelelnek az EU területi kohéziós poli-
tikájának, valamint innovatív és rugalmas területi
megközelítésben segítik érvényre jutni a lisszaboni és
göteborgi irányelveket.

TERÜLETI HARMÓNIA:  
A JÖVÔKÉP ÉS AZ ÁTFOGÓ CÉLOK

A jelenleg érvényben lévô OTK-ban dominál a területi
felzárkóztatás motivációja, de ezen túl már meg is fogal-
mazódik benne a területi célok ágazatközi érvényesí-
tésének igénye. A felzárkózási törekvések helyett az új
koncepció alapmotívuma a területi harmónia. Ez hatja át
az ország területi jövôképét is:

„A cél egy olyan harmonikus, fenntartható társadal-
mi, gazdasági, környezeti térszerkezet és területi rend-
szer létrejötte, amely a helyi adottságokra épülô, saját
arculattal és identitással rendelkezô térségekben –
köztük mind több európai szinten is versenyképes
területegységgel – szervezôdik, és amely szervesen és
hatékonyan illeszkedik az európai térbe, s amelyben a
társadalom számára az alapvetô esélyeket
meghatározó közszolgáltatásokban és életkörülmé-
nyekben nincsenek jelentôs területi egyenlôtlenségek.”
(E térségfogalom egyaránt jelenti az ország hét
régióját, kistérségeit vagy bármely más, funkcioná-
lisan létezô területegységet, például kiemelt térsége-
ket, adott esetben földrajzi tájakat, agglomerációt
vagy akár csak kisebb számú, térben funkcionálisan
összekapcsolt és kooperáló település mikrokörzetét.)

A területi harmónia több szinten érvényesül:
– Magyarország térszerkezeti kapcsolatainak kiteljesí-

tése, európai együttmûködéseinek bôvülése és híd-
szerepének fokozatos erôsödése révén harmonikus és
integráns eleme az európai gazdasági-kulturális
térnek. 

– Az ország egészének harmonikusabbá válása az ön-
magukat megszervezô versenyképes régiók és a fô-
város dominanciáját kiegyensúlyozó, a vidéket dina-
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A területfejlesztési politika fejlesztési alapelvei:
� szubszidiaritás és decentralizáció;
� térségi és táji szemlélet, valós térszervezôdések követése;
� rendszerszemlélet, programozás, integrált fejlesztések 
� hatékonyság és koncentráció;
� fenntarthatóság, biztonság;
� nyilvánosság, partnerség;
� átláthatóság, monitoring és értékelés.

Térhasználati alapelvek a fenntartható, 
hatékony, biztonságos és egyenlô esélyeket nyújtó
területhasználatért:
� az erôforrások védelmét szolgáló területhasználat,
� az értékmegôrzést, hozzáférést biztosító térhasználat-

szervezés,
� a hatékony, fenntartható térségi rendszereket, 

térségi gondolkodást kialakító térhasználat-szervezés,
� a személy-, anyag- és energiamozgatás, az utazás igényét

csökkentô és fenntartható módon kielégítô térhasználat-
szervezés. 



mizáló központok jelenléte és a legfejletlenebb tér-
ségek felzárkózása révén várható. (A „vidék” fogal-
mán itt az országnak a fôváros és agglomerációján kí-
vüli területét értjük.)

– A különbözô térségi szintek egyes rendszerei (régiók,
kistérségek, funkcionális térségek) maguk is harmo-
nikusan szervezôdnek, azaz megfelelôen igazodnak a
helyi táji, társadalmi-gazdasági, kulturális adottsá-
gokhoz. Ezáltal, a szélsôségeket elkerülve, nagy stabi-
litással viselik a különbözô nemzeti és nemzetközi
tendenciák negatív hatásait, illetve fejlôdésre váltják
a kihívásokat.

A dokumentum rögzíti a jövôkép eléréséhez vezetô, kie-
gyensúlyozott területi fejlôdést nyújtó, átfogó területfej-
lesztési politika hosszú távú céljait. Az átfogó célok néme-
lyikében szándékosan visszaköszönnek a területfejlesztési
politika elvei is, ugyanis az egyes elvek jelenlegi érvényesí-
tésében olyan mértékû vagy természetû a lemaradás, hogy
a felszámolásához az átfogó célokban rögzített célálla-
potokat is meg kell fogalmazni. Az átfogó célkitûzések
csak hosszú távon érhetôk el, elsôsorban nem közvetlen
fejlesztési eszközökkel, hanem közvetetten, a rövidebb
távú célkitûzések elérésének eszközei segíthetik célálla-
potaik kibontakozását.

Területi versenyképesség. Mind az ország európai térbe
való harmonikus illeszkedésében, mind az egyes térségi
szintek harmóniájának kialakításában kulcselem a hazai
térségek versenyképessége. Az országon belüli területi fej-
lettségi különbségek kérdése az Európai Unióhoz szerve-
sebben tartozó Magyarország számára relatív adottsággá
vált. Fontos lett azonban az, hogy az ország valamennyi
régiója hathatósan zárkózzon föl az EU-hoz. A koncepció
alapfeltételezése, hogy az európai uniós integráció elmé-
lyülése és a globalizáció kiteljesedése révén a versenyké-
pesség válik a területi fejlôdés alapvetô kulcsává. A területi
versenyképesség egy adott térség vállalkozásainak (vagyis
a gazdaságnak) a versenyképességén túl magába foglalja
azt is, hogy a térség vonzó lakóhely, befektetési (tôke-
vonzó) helyszín, turisztikai célterület stb. és mindenek-
elôtt alkalmas a térségi funkciók megszerzésére, meg-
tartására. A régiók, térségek, települések versenyképessé-
ge nem csak vállalkozásaiknak, hanem polgáraiknak,
intézményeiknek, civil szervezeteiknek sikerességében is
mérhetô.

A térségi versenyképesség funkciója a hatékony, a növe-
kedés területi terjedését ösztönzô térszerkezet kialakítása
országos, regionális és egyéb térségi szinteken. Ez egyrészt

a jelentôs gazdasági versenyképességi potenciállal ren-
delkezô, tágabb térségüket dinamizálni képes centrum-
térségek megerôsítése és a nemzetközi elérhetôség javí-
tása. Fontosabb azonban, hogy a versenyképesség általá-
nos paradigmává válásával valamennyi térség, régió fej-
lesztésekor adottságaikra és stratégiáikra építve életképes
funkcióik megerôsítésére, erôforrást vonzó képességük
javítására, vagyis relatív versenyképességük erôsítésére
kell törekedni. A fejlôdésben elmaradott térségeknek
ehhez nagyobb kormányzati, regionális támogatást kell
kapniuk, ily módon a versenyképesség növelése a felzár-
kóztatás eszközévé is válik.

Területi felzárkóztatás. Területi harmónia nem alakulhat
ki akkor, ha egyes térségek fejlôdése térségen belüli vagy
kívüli tényezôk miatt gátolt. Így természetesen a területi
versenyképesség prioritása nem jelentheti azt, hogy le-
mondunk a fejlettségi különbségek okozta feszültségek
kezelésérôl. Az OTK által korábban fontosnak tartott
kiegyenlítés általános célja helyett azonban az új doku-
mentum a koncentrált területi felzárkóztatást fogalmazza
meg. Ezt tartalmában három leginkább problematikusnak
ítélt olyan térszerkezeti aránytalanságra szûkíti, amely
sérti a társadalmi esélyegyenlôséget és korlátozza az
ország hatékony mûködését. Három részcélja: A fejlettsé-
gükben leginkább, tartósan leszakadó térségek szûkebb
körének gazdasági-társadalmi felzárkóztatása; a túlzottan
egy (fôváros) központú térszerkezet oldása; valamint az
alapvetô életesélyek feltételeinek (alap közszolgáltatások
elérhetôsége, víz, villany, aszfaltút stb.) megteremtése az
ország valamennyi településén.

A hagyományos területi kiegyenlítô szemlélettel szem-
ben immár a felzárkóztatás során is alapvetô cél az élet-
képes gazdasági, társadalmi elemek megerôsítése, illetve
kialakítása, vagyis e térségek relatív versenyképességének
javítása annak érdekében, hogy ne eltartott, hanem a tá-
mogatások segítségével mûködôképes társadalmi, gazda-
sági, környezeti rendszerek legyenek. Éppen ezért a terüle-
ti felzárkózást szolgáló központi eszközöket is az adott
térséghez igazítva, zömében a stratégiája mentén, az erô-
forrásainak kibontakoztatását célzó integrált térségi prog-
ramok keretében kell alkalmazni.

Fenntarthatóság, térségfejlôdés és örökségvédelem.
A harmonikus térségi rendszerek alapkövetelménye a tár-
sadalmi, gazdasági, környezeti alrendszerek fenntart-
hatósága. Az új OTK – az országos szintû koncepcionális
tervdokumentumok közül elsôként – egyik alapgondola-
tául a fenntarthatóságot választotta, annak komplex térsé-
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gi értelmezést adott, kialakítva a fenntartható területi ter-
vezés hazai kereteit. A környezeti, gazdasági, társadalmi
alrendszerek belsô és egymás közötti folyamatai sokkal
inkább átláthatók és tervezhetôk térségi, mint globális
szinten, így a területi tervezés a fenntarthatóság gondo-
latát leghatékonyabban érvényesítô közösségi tervezéssé
lép elô. Ezért a fenntarthatóság fejlesztési elv, valamint
horizontális térhasználati szempont is, teljes mértékben
áthatja a koncepció minden részletét. Ugyanakkor be kell
látni, hogy az ország legtöbb térsége – maga az országos
szintû területi rendszer is – nem fenntartható, ezért a fen-
ntarthatóság kialakítása az örökségvédelemmel karöltve,
önálló átfogó célként is megjelenik.

Területi integrálódás Európába. A hazai térségek európai
térbe való harmonikus illeszkedésének feltétele az ország
és egyes térségei pozíciójának tudatos kialakítása az
országot magába foglaló vagy határoló nagytérségekben,
elsôsorban közép- és délkelet-európai, valamint kárpát-
medencei dimenziókban. Ennek egyik legfontosabb eleme
a kapuszerep betöltése az uniós csatlakozásra váró orszá-
gok irányába. Mindez nem valósulhat meg a határon túli
magyarsággal való együttmûködés kiteljesítése nélkül.

Mind a határon túli, mind a hazai térségek fejlôdése
érdekében ki kell használni a nemzeti kapcsolatok elmé-
lyítésében rejlô gazdasági, társadalmi és kulturális erôfor-
rásokat. Ezt hatékonyan egészíti ki hasonló elvi megfon-
tolásokból a hazai nemzetiségek, az általuk lakott térségek
külföldi, anyaországi kapcsolatainak bôvítése. Budapest-
nek és agglomerációjának vezetô és meghatározó nemzet-
közi gazdaságszervezô, intézményi szerepköröket kell
kialakítania az európai térben, de az ország nagyvárosai-
nak is nemzetközi funkciókkal kell gazdagodniuk. A határ
menti közlekedési környezeti, gazdasági, társadalmi,
vonzáskörzeti, tervezési kapcsolatokat el kell mélyíteni,
helyre kell állítani.

Decentralizáció és regionalizmus. A harmonikus területi
szervezôdésû ország megteremtése során a koncepció
mindenekelôtt a térségeken belüli kapcsolatrendszereket,
területi alapú kapcsolatokat – például intenzívebb város
és térsége viszony kialakulását, a helyi-térségi kötôdést és
identitást, a környezeti és társadalmi felelôsség megerô-
sítését – ösztönzi, és ennek érdekében nem csak területfej-
lesztési elvnek, hanem átfogó célnak, sôt a célok elérési
eszközének is tekinti a decentralizációt. 
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Regionális fejlesztési pólusok és tengelyek
Forrás: Országos Területfejlesztési Koncepció tervezete



ORSZÁGOS TERÜLETI CÉLOK

Az átfogó célok elérésének folyamatát orientálják a
konkrét térségekre kialakított középtávú területi célok,
melyek egyes régiókon átívelnek, sajátos térszerkezeti ele-
mekre, térségtípusokra jelölnek ki célokat.

Budapest és agglomerációja metropolisz térségének
messze a határon átnyúló, meghatározó európai, vezetô
közép- és délkelet-európai nemzetközi gazdaságszervezô,
kulturális, intézményi szerepköröket kell szereznie,
erôsítve a tudás alapú gazdaságot, egyúttal fenntartható
közlekedési rendszert és területhasználatot, stabil
környezeti állapotot kialakítva. 

Fejlesztési pólusokat, póluscsoportokat, a fejlôdés regi-
onális kisugárzású motorjait kell kialakítani, amelyek
alkalmasak az innováció adaptálására és továbbítására,
térségük gazdaságszervezésére, kulturális, intézményi
szerepkörök megjelenítésére. A pólusok intenzív gazdasá-
gi, közszolgáltatási, intézményi, munkaerô-piaci együtt-
mûködésekkel átszôtt, jó közlekedésû, decentralizált vidé-
ki városhálózati kapcsolatrendszerre támaszkodnak. 
A pólusok, póluscsoportok, egyéb kiemelt városhálózati
elemek kijelölését a tervezés során nagy érdeklôdés, élénk
vita kísérte, és jelenleg is formálódás alatt állnak.

A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott és
hátrányos helyzetû térségek felzárkóztatása továbbra is
megjelenik a területi célok között. Erôs térségi koncentrá-
ciót alkalmazva a felzárkózásukat szolgálja a közszolgál-

tatásokkal való ellátottság, a térségi központok
elérhetôsége, valamint a lakosság képzettségének és
egészségi állapotának javítása, a közösségszervezés, a szo-
ciális gazdaság megteremtése, a foglalkoztatás bôvítése és
az ezt segítô munkaerô-piaci beavatkozások, a tudatos
befektetési politika. 

Sok szakmai vita kísérte az országos jelentôségû integ-
rált fejlesztési térségek és tématerületek kijelölését is. E ré-
giókon átívelô térségek többgyökerû komplex problé-
mamegoldást igényelnek, sajátos fejlesztési elemeik
kidomborításával kísérten. E térségek kijelölésekor töre-
kedni kellett a koncentráció elvébôl következôen arra,
hogy se kiterjedésében, se számában ne legyen túlzott
mértékû a lehatárolás, mert ez veszélyeztetné e térségek-
ben a területi szinergiák pozitív hatásainak érvényesü-
lését, a NUTS2 szintû régióikra alapozott decentralizáció
érvényesülését, végül a források elaprózásához vezetne. 
A régióknak részt kell venniük e térségek fejlesztésében és
saját tervezéseiket is kapcsolni kell e térségfejlesztési
célokhoz. Azonban még nyitott kérdés, hogy a kiemelt
térségek fejlesztése hogyan valósuljon meg a regionális, az
ágazati vagy esetleg egy központi területfejlesztési prog-
ram keretében.

Az új OTK három jelentôs, környezeti kihívásokkal
szembenézô, országos jelentôségû térséget határoz meg. 
A legnagyobb egyetértéssel körülvett Balaton térség fenn-
tarthatóságát és versenyképességét helyreállító cél mellé
késôbb a Tisza térség döntôen vízgazdálkodási, agrárgaz-
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Elmaradott térségek és perifériák
Forrás: Országos Területfejlesztési Koncepció tervezete

A területi folyamatokról szóló
Országgyûlési Jelentés (2005)
alapján



dálkodási, vidékfejlesztési jellegû és a Duna menti térség
közlekedés, ökológiai hálózat által dominált (de abban
nem kimerülô) céljai társultak. Megjelentek a szintén te-
rületfejlesztési eszközökkel és szemlélettel megvalósí-
tandó, kiemelt fejlesztési tématerületek is: a turisztikai,
kutatásfejlesztési, környezeti, energetikai, gazdaságfej-
lesztési, mezôgazdasági dimenziókkal rendelkezô „ter-
mál”; illetve a megújuló energiaforrások részarányának
növelését célzó tématerület. A határmentiség a korábbi

periférikus, hátrányos helyzetbôl a nyitott és megváltozott
európai térben nagy lehetôségeket rejtô elônnyé vált,
függetlenül attól, hogy külsô vagy belsô európai uniós
határról van szó. Ahhoz, hogy ezt az elônyt a határ menti
térségek ki tudják használni, bôvíteni kell a határ két
oldalán a térségek gazdasági, turisztikai, közlekedési,
környezeti, területi tervezési kapcsolatait, a jelenlegi és
jövôbeli igényekhez és lehetôségekhez mérten helyre kell
állítani az egykori elszigetelôdés elôtti vonzáskörzeti és
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A Balaton térség, a Tisza térség és a Duna-mente
Forrás: Országos Területfejlesztési Koncepció tervezete

Határ menti térségek
Forrás: Országos Területfejlesztési Koncepció tervezete



területi gazdasági rendszereket. Mindebben  fontos szere-
pük van a határon túli magyarságnak és a hazai nemzeti
kisebbségeknek.

A vidékies (rurális) térségek – mint jellegzetes területi
adottságú és problematikájú átfogó térségtípus – fejlesz-
tése is a területi célok rendszerének részét képezi, ezért a
koncepció az integrált vidékfejlesztés szemléletét is ötvözi.
A több ágazatot integráló, jól lehatárolt beavatkozási terü-
leteken érvényesülô, helyi kezdeményezésekbôl építkezô
vidékfejlesztés a területfejlesztési politika, vagyis a területi
típusú célkitûzésrendszer szerves része. A koncepció tá-
mogatja a hazai vidékfejlesztés kibontakozását (az eddigi,
az agrárgazdaság által dominált jellegének oldását), ezzel
összhangban a vidékfejlesztési programozás fokozatos
decentralizálását és a regionális területfejlesztési progra-
mozással való összhangjának erôsítését.

A koncepció a térségi szintû integrált gondolkodás ösz-
tönzése, a város–vidék kapcsolatok megragadása és a for-
ráskoncentráció érdekében lehatárolja a vidékies kistér-
ségeket, s jellegzetes erôforrások és problémák alapján
speciális vidékies térségtípusokat is elkülönít. Az egyes
térségtípusoknak a saját erôforrásaikon alapuló fenn-
tartható fejlesztését vázolja, mely e térségek jelenleg elô-
forduló jellegzetes társadalmi, gazdasági, esetenként
környezeti problémáinak felszámolását is segíti. Ezek
érvényesítésére elsôsorban a regionális és kistérségi
fejlesztésekben kerülhet sor.

A vidékies térségek típusai:
- természeti és kulturális táji értékekben gazdag

térségek,
- tanyás térségek,
- aprófalvas térségek,
- nemzeti kisebbségek által sûrûn lakott térségek,
- cigányok által sûrûn lakott térségek.
A koncepció a térségtípusok mellett külön beavatkozási
területeket és részcélokat határoz meg a Duna-Tisza-közi
homokhátságra vonatkozóan is.

Ágazati prioritások. A területfejlesztési politikai és a
regionális célkitûzések csak a fejlesztéspolitikában érin-
tett valamennyi minisztérium, illetve kormányzati szerv
együttes koordinált tevékenységével érhetôk el. Ehhez a
szakpolitikák területi összehangolása, az egyes ágazatok
„tértudatossá” válása szükséges. Az Országos Területfej-
lesztési Koncepcióban rögzített célok érvényesítéséhez
szakterületenként megfogalmazódnak azok a feladatok,
amelyek figyelembevételével a különbözô fejlesztési
területeken megvalósuló politikák hozzájárulhatnak a
területi célkitûzésekhez.

ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERI KERETEK

Az új OTK koncepcionális dokumentumként alapvetôen a
fejlôdés irányait és a stratégiai célokat határozza meg,
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Természeti és táji értékekben gazdag területek
Forrás: Országos Területfejlesztési Koncepció tervezete



1 2

Tanyás térségek
Forrás: Országos Területfejlesztési Koncepció tervezete

Külterületi népességszáma
legalább 200 fô, és aránya mini-
mum 2% (2001)

Aprófalvas térségek
Forrás: Országos Területfejlesztési Koncepció tervezete

Nemzeti kisebbségek által nagy arányban lakott térségek
Forrás: Országos Területfejlesztési Koncepció tervezete

500 fônél kisebb lélekszámú települések

A 2001-es népszámlálás
alapján, a cigány etnikumúak
nélkül



azonban bizonyos alapvetô kereteket és kritériumokat a
célok elérését biztosító eszköz- és intézményrendszer
kapcsán is lefektet, különös tekintettel a területfejlesztés
regionális intézményeire.

Az intézményrendszer a különbözô területi szintek
kompetenciáit és feladatait elvi szinten rögzíti. Országos
szinten a legfontosabb, hogy megvalósuljon a kormányzat
teljes fejlesztéspolitikai tevékenységének hatásos területi
koordinációja. 

A NUTS2 szintû régiókban a fejlesztéspolitikai szerep
határozott megerôsítése az alapvetô cél. A hosszú távú cél
a regionális szint önállóságának megteremtése, aminek
eredményeként – a régiók európai chartájával összhang-
ban – regionális önkormányzatok állhatnak fel, törvény
által szabályozott feladatkörrel és a feladatok megfelelô
színvonalú ellátását biztosító saját forrással. A régióknak
az országos szint mellett a fejlesztéspolitika (tervezés,
programozás) elsôdleges színtereivé kell válniuk. Ennek
érdekében a 2007-2013-as tervezési idôszakra kiemelt fela-
dat a tervezésben, a programozásban és a végrehajtásban
a régiók jogszabályokkal is megerôsített egyenrangú rész-
vétele, valamint az önálló regionális tervezéshez és végre-
hajtáshoz szükséges (intézményi, pénzügyi, jogi, szabályo-
zási, tervezés-módszertani) feltételek megteremtése. 
A harmadik fontos cél a funkcionális regionalizmus folya-
matának az ösztönzése, a regionális hálózatépítés és part-
nerség elômozdítása, a régiók önszervezôdésének, belsô
kapcsolatrendszerének ösztönzése.

A kistérségi szint felértékelôdô feladata a koncepció
szerint a helyi kezdeményezések, érdekek összefogása, a

közszolgáltatások ellátásának racionalizálása, a térségileg
integrált fejlesztések (projektcsomagok) tervezése és ked-
vezményezettként történô megvalósítása. A formális
kistérségi társulásokat a fô koordináló szervezetnek, de
nem az egyedüli kistérségi kedvezményezettnek tekinti a
dokumentum.

A régiók határait átlépô speciális területi feladatok
megoldására, illetve egyedi térséget érintô területi célki-
tûzések érvényesítésére az Országgyûlés országosan
kiemelt térségeket jelölhet ki. Az OTK három országosan
kiemelt térséget: a Duna mentét, a Balaton és a Tisza
térséget jelölte ki.

Olyan speciális térségekben, mint például a nemzeti
parkok, amelyek egységes fejlesztési, szabályozási kezelést
igényelnek, esetleg több régiót érintenek, törvényi elôírás
nélkül az érintett régiók, megyék, kistérségek önkéntes
partnerségen alapuló térségi fejlesztési tanácsot hozhat-
nak létre az úgynevezett regionálisan kiemelt térségek
integrált fejlesztésére. A koncepció prioritásként kezeli a
hazai termálvízvagyon térségi hasznosítását is.

A koncepció a területi tervezés megújítását irányozza
elô egy iteratív tervezési rendszer követelményének meg-
fogalmazásával. Ennek legfôbb jellemzôje az egységesség,
amelyben országos és területi tervek funkciója, egymás-
hoz való viszonya és a tervek érvényesülésének módja is
egyértelmû. Az értékeléstôl egészen a visszacsatolásokig
ciklusokba szervezôdô tervezés színvonalát és összehan-
goltságát minôségbiztosítási rendszer támogatja, megala-
pozottságát az eddigieknél lényegesen több célorientált
területi vizsgálat, kutatás biztosíthatja. E rendszer szolgál-
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Nagy arányú cigány népességgel rendelkezô térségek
Forrás: Országos Területfejlesztési Koncepció tervezete

A 2001-es népszámláláskor magukat
cigány etnikumúnak vallók aránya
meghaladja az országos átlag kétsze-
resét (kistérségek), illetve három-
szorosát (települések)



hatja a területi tervek és az ágazati (szakpolitikai) tervek
összehangolását. A tervezésnek a társadalmi, gazdasági
szereplôk bevonásával, a társadalmi konszenzust keresô
partnerségi folyamatként kell megvalósulnia. A területi

tervezésnek az eddiginél nagyobb szerepet kell vállalnia
abban, hogy térben összehangoltabbak és hatékonyabbak
legyenek az ágazati fejlesztések.

Kiemelten fontos a fejlesztési és rendezési tervezés egy-
séges területi tervezési rendszerbe integrálása. Lényege,
hogy a területi tervezésnek egységes, a térség társadalma
által lehetô legjobban legitimált jövôképet és célrendszert
kell létrehoznia az adott területrendszerre (térségre), amit
rendezési, fejlesztési és egyéb eszközöknek együttesen kell
szolgálniuk. Ennek érdekében a fizikai és a fejlesztés fóku-
szú tervezésnek (hazai viszonyok között a területrendezés-
nek és a területfejlesztésnek) közös irányelvek mentén kell
mozognia, összességében egységes értékrendet kell megje-
lenítenie, függetlenül attól, hogy a környezeti, társadalmi,
gazdasági tényezôket fizikai vagy absztraktabb stratégiai
szemlélettel kezeli a térben. Ugyanakkor a koncepció egy-
aránt megfogalmazza a területi fejlôdést és az állami fej-
lesztések területi hatásait követô, átláthatóságot és vissza-
csatolásokat biztosító, a hatékonyságot szolgáló területi
monitoring és értékelési rendszer kialakításának köve-
telményét.

A finanszírozási rendszerben a legfôbb kritérium a stra-
tégián alapuló átláthatóságot és rendszerszerûséget bizto-
sító programozás.

A RÉGIÓK AZ OTK-BAN

A területi célok érvényesítésében meghatározó szerepet
kapnak a régiók is, amelyek az ágazatok (szakpolitikák)
területi integrálásának és a területi érdekek érvényesíté-
sének elsôdleges területi szintjei. 

A szûk értelemben vett OTK a szubszidiaritás jegyében
csak azokat a területi célokat és feladatokat fogalmazza
meg, amelyek az ország egésze számára jelentôsek, illetve
csak a régióhatárokat átlépve értelmezhetôek. Szabad
teret hagy ugyanakkor a tervezésben a térségeknek, azon
belül is elsôdlegesen a NUTS2 szintû régióknak, melyeket
a koncepció a decentralizált fejlesztéspolitika, az ágazatok
és szereplôk integrációjának elsôdleges területi szint-
jeként definiál.

A decentralizáció jegyében az ország hét területfejlesz-
tési régiójának saját – regionális intézményei által meg-
fogalmazott – koncepcionális céljai is külön fejezetet kap-
tak a dokumentumban. A koncepció utolsó fejezetében a
hét régió jövôképe tematikus (ágazati) és területi straté-
giai célkitûzései jelennek meg.

A régiók további tervezési tevékenysége, például a regi-
onális operatív programok elkészítése során ugyanakkor
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A területfejlesztési intézményrendszer megerôsítése 
a szubszidiaritás, hatékonyság és partnerség jegyében

a) Országos szinten a területi koordináció és a területfejlesztési 
politikai célok érvényesítésében érintett intézmények közti
együttmûködés javítása az alábbi tevékenységekben:

� a területfejlesztési politika kialakítása és érvényesítése az euró-

pai uniós együttmûködésekben;

� területfejlesztési beavatkozások, melyek az ország egésze 

szintjén jelentkezô legsúlyosabb térszerkezeti 

feszültségek oldását célozzák;

� a területfejlesztési célok megvalósítását szolgáló, regionális és

kistérségi szinten mûködô intézmények tevékenységének

koordinálása, minôségbiztosítása, munkájának szakmai 

támogatása, minôségbiztosítása;

� a területfejlesztési politika céljainak érvényesítése 

a szakpolitikákban, azok programjaiban, a szakpolitikák

területi koordinációja;

� az ország területi folyamatainak, a programok területi hatá-

sainak nyomon követése, értékelése.

b.) A regionális szint fejlesztéspolitikában betöltött szerepének
bôvítése szükséges. Ennek fô lépései a következôk:

� középtávon a regionális fejlesztési programok révén a regionális

szintû döntési kompetenciák bôvítése, valamint a programok

végrehajtására alkalmas kapacitás folyamatos fejlesztése;

� regionális szinten mûködô intézmények, vállalkozások, civil

szervezetek közti hálózatos együttmûködések és a partnerségi

kapcsolatok bôvítése;

� regionális demokrácia kialakításához szükséges feltételek

megteremtése.

c.) A megyei szint szerepének változtatása a fejlesztések koordiná-
ciójában:

� közremûködés a regionális programok tervezésében 

és végrehajtásában;

� részvétel a közszolgáltatások ellátásának támogatására

vonatkozó programok lebonyolításában, illetve a kistérségi 

szintû tervezés, fejlesztés szakmai támogatása;

� hosszú távon integrálódás a regionális szintû 

intézményrendszerbe.

d.) A kistérségi szint megerôsítése:
� a fejlesztések térségi szinergiáját biztosító, integrált kistérségi

tervezésével;

� térségi léptékben integrált projektek megvalósításával, 

a fejlesztések programalapú támogatásának megteremtésével;

� a közszolgáltatások ellátásának racionális szervezésével 

a kistérségi együttmûködések keretében;

� a települési szintû érdekek térségi összefogásával és célszerûen

intézményi integrációval.



figyelembe kell venni az OTK-ban megfogalmazott elveket
és országos célkitûzéseket mint kötelezô kereteket. Fontos
hangsúlyozni, hogy az országos célok kijelölése is folya-
matos partnerségben történt a regionális fejlesztési ügy-
nökségekkel. 

A területi célok közül például a legelmaradottabb tér-
ségek felzárkóztatása határozott központi koordinációt
igényel, aminek alapján azonban a régióknak saját prog-
ramjaikban kell biztosítaniuk e területek pozitív diszkri-
minációját. Bizonyos célok – mindenekelôtt a rurális tér-
ségtípusokra megfogalmazott prioritások – érvényesítése
a kistérségi tervezés számára is meghatározóan fontos.

AZ OTK ÉRVÉNYESÍTÉSE,  
A JELEN ÉS A JÖVÔ FELADATAI

Egy stratégiai dokumentum haszna kapcsán az alapvetô
kérdés az, hogy a konkrét döntések, a szabályozás során
mennyire érvényesülnek szempontjai, a fejlesztési prog-
ramok mennyiben épülnek a koncepcionálisan megfogal-
mazott célokra. 

A koncepcióban megfogalmazottak érvényesítésére
minden bizonnyal az elsôdlegesen a minden eddiginél na-

gyobb fejlesztési források bevonásának lehetôségét ígérô
2007-2013. közötti EU támogatott programok jelentik. 
E téren az OTK érvényesítési területei: 

� A koncepció a legkézenfekvôbb hatását az idôszak
Nemzeti Fejlesztési Tervéhez (II. NFT) kapcsolódó
regionális operatív programokban fejti ki. Ezekben
érvényre kell juttatni az OTK regionális koncepcióit.

� A következô fejlesztési ciklus vidékfejlesztési ter-
vezése során (II. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv) érvé-
nyesíteni kell az OTK területi céljait, különös tekintet-
tel a vidékfejlesztési ajánlásokra.

� Az OTK hatást gyakorol az NFT ágazati jellegû opera-
tív programjainak területi koordinációjára is, külö-
nösen a koncepció ágazatokra vonatkozó területi
prioritásainak rögzítése révén.

� Az OTK nemcsak a középtávú célrendszerek kiala-
kításával, hanem szellemiségénél, átfogó céljainál és
elveinél fogva az alacsonyabb fejlesztési szintek (akár
egyes projektfejlesztések) tervezésében és végrehaj-
tásában is hatni kíván a továbbtervezésre.
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Az országos területi célok érvényessége a régiókban az Országos Területfejlesztési Koncepció tervezete alapján

Országos területi célok 2013-ig Dél-Alföld Dél-
Dunántúl

Észak-
Alföld

Észak-
Magyar-
ország

Közép-
Dunántúl

Közép-
Magyar-
ország

Nyugat-
Dunántúl

Versenyképes budapesti metropolisz térség

Fejlesztési pólusok és a városhálózati kapcsolatrendszer fejlesztése Szeged* Pécs* Debrecen * Miskolc* 
Székesfehérvár-

Veszprém* Gyôr *

(EU külsô
határ)

(EU külsô
határ)

(EU külsô
határ)

(EU belsô
határ)

(EU belsô
határ)

(EU belsô
határ)

(EU belsô
határ)

Külsô és belsô perifériák, elmaradott térségek felzárkóztatása

Országos jelentôségû
integrált fejlesztési

térségek és
tématerületek

Balaton térség tartós versenyképességének 
megteremtése a fenntartható térségi rendszer 

helyreállításával

Tisza térség fenntartható felzárkóztatása

A Duna-mente fenntartható fejlesztése

A termálvízkincs integrált térségi hasznosítása

Határ menti területek együttmûködésének erôsítése

Rurális (vidékies)
térségek területileg
integrált fejlesztési

prioritásai

A természeti táji és kulturális táji értékekben gazdag térségek
értékeire alapozott fejlesztések

Tanyás térségek revitalizálása

Értékmegôrzés, funkcióváltás és esélyegyenlôség az aprófal-
vas térségekben

Nemzeti kisebbségek értékeinek megjelenítése az általuk
lakott vidékies térségek fejlesztésében

Nagy arányú cigány népességgel rendelkezô térségek

Jelek: A színezett cellák a szín tónusának sötétedésével erôsödô kapcsolatot jeleznek; üres cella: nincs kapcsolat.  
* ..és a régió többi városa



Az Európai Unió által is megkövetelt stratégiai alapú
programozási metódus kedvez ugyan a koncepciók prog-
ramokban történô megvalósításának, a koncepcióban
megfogalmazottak érvényesítése számos kihívást jelent.

Az új Országos Területfejlesztési Koncepció tervezete
nem csak az átfogóbb területfejlesztés, hanem a területileg
érzékeny fejlesztéspolitika és társadalom-szervezés lehe-
tôségét is vizionálja.

A területileg harmonikusan mûködô országhoz vezetô
fejlôdés ösztönzéséhez azonban óhatatlanul szükséges,
hogy a területi célok és elvek ne csak a területfejlesztés
ügyéért felelôs szerveknél, hanem a fejlesztéspolitika
egészében érvényesítésre kerüljenek. Ezen belül is külö-
nösen fontos megteremteni a kormányzati mûködésben a
hatékony területi koordinációt és javítani valamennyi
szakpolitika tértudatosságát.

Mindehhez a területpolitika számára erôs koordinatív
kormányzati pozícióra van szükség, intézményi stabilitás-
ra és szakmai alapokon nyugvó, egyértelmû politikai
akaratra, amely elkötelezett a decentralizáció és regiona-
lizmus kiterjesztése mellett. 

Az ágazatokba integrálódó, illetve az ágazati szakpoli-
tikákat a decentralizáció révén integráló területfejlesztés
megteremtésének célja egy merôben új, a korábbinál
messze szorosabb területpolitika – ágazati szakpolitika
viszonyrendszer szükségességét feltételezi. A kölcsönös
együttmûködés elsôdleges terepe a tervezési folyamat
maga. 

A jelenleg zajló interszektorális országos tervezés fontos
innovációja, hogy jogszabály rögzíti az ágazatok, régiók

egyenlô részvételét a tervezésben. A területi elvû tervezési
megközelítést egyenrangúnak kell tekinteni, és az ágazati
és regionális tervezést iteráció keretében „össze kell fésül-
ni”. Ennek hathatós érvényre juttatásához szükséges a
tervezési keretek teljes körû és jó elôre látható meghatá-
rozása, a régiók fejlesztési kompetenciájának tisztázása,
például az önálló regionális operatív programok jövôjének
egyértelmû deklarációja, a tervezéshez elegendô idô és
erôforrás biztosítása.

Egészen biztosan szükséges – és a jelenlegi tervezés gya-
korlatában az Országos Területfejlesztési Hivatal és a
Nemzeti Fejlesztési Hivatal koordinációjában már meg is
kezdôdött – a regionális és ágazati tervezés közötti iterá-
ció. Ez biztosítja, hogy a régiók által megfogalmazott célo-
kat a saját döntési kompetenciájukba utalt fejlesztési esz-
közökön (regionális operatív programokon) túl az ágazati
programok és egyéb eszközök is hatékonyan szolgálják. 

A különbözô szinteken megvalósuló területi tervezés
azonban azzal, hogy „beleszól” az ágazati programokba,
nem korlátot teremt az országos fejlesztéspolitikának, ha-
nem a helyi igényekhez való igazítás, a térségen belüli
szinergiák erôsítése révén az egyik leghatékonyabb segít-
ség a fejlesztési eszközök hatékonyságának növelésében.

A tervezési rendszer kielégítô mûködéséhez azonban
mihamarabb óhatatlanul szisztematikusan rögzíteni
szükséges, hogy milyen típusú és szintû terveket, kiknek,
milyen tartalommal és eljárási rendben, illetve végrehaj-
tási eszközrendszer birtokában kell megalkotniuk, s ezek
hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Mindez jelenleg
korántsem egyértelmû. Az operatív és stratégiai, területi
és országos tervezés egységes rendszerének megteremtése
olyan alapvetô követelmény, amely a teljes hazai
fejlesztéspolitikai gyakorlatnak, így a területi fejlesztések
eredményességének is sarokköve. 

FELHASZNÁLT IRODALOM

– Országos Területfejlesztési Koncepció – elôterjesztési
változat az Országgyûlés számára, 2005. november 

– Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció – elôterjeszté-
si változat az Országgyûlés számára, 2005. november 

– Salamin G. , Péti M., Czira T. (2005): Paradigmaváltás
küszöbén – Az új Országos Területfejlesztési Koncep-
ció és a területi tervezés aktuális kérdései. Területi
statisztika, 8. évfolyam 5. szám
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A készítôk komoly eltökéltséggel és meglehetôsen kritikus
szemmel láttak neki a helyzet felmérésének, a fejlesztések
irányának meghatározásához, és abban a reményben
adták át a szakmának az anyagot, hogy hasznos, valódi
„iránytût” sikerült az ágazatban dolgozók kezébe adni. (A
szerzô az NTS-t kidolgozó stratégiai munkacsoport tagja, a
Magyar Turisztikai Hivatal munkatársa. A cikkben leírtak
azonban nem feltétlenül egyeznek meg az MTH hivatalos
állásfoglalásával.)

Írásunk a stratégia szakmai részét igyekszik viszonylag
röviden ismertetni, kiegészítve néhány kérdéssel. A leg-
több megállapítás szó szerint megtalálható a stratégiában
vagy pedig a cikk kereteihez igazítva átfogalmaztuk, így a
továbbiakban az idézeteket nem jelezzük.

Kezdésként két olyan kérdést szeretnék felvetni, ame-
lyek az alkotóknak is sok fejtörést okoztak. A stratégiában
született rájuk válasz, de valószínû, hogy ahány (szak)em-
ber, annyiféleképpen látja ezeket a problémákat. A mi ja-
vaslatainkat bemutatva arra biztatom az olvasót, hogy vá-
laszolja meg saját magának a kérdéseket. 

Területfejlesztési vagy turisztikai régiók?
A stratégia készítésekor az egyik nagy dilemma volt, hogy
ebben a kérdésben hogyan is foglaljon állást. Mindent
összevetve a stratégia korrektül kezeli a témát, amikor a
területfejlesztési régiók mellett teszi le a voksát, de való-
jában a kérdést ezzel nem oldotta meg. 

A területfejlesztési régiók mellett sok érv szól: erre épül
az Európai Unió logikája, a közigazgatási reform valószí-
nûleg ennek megfelelôen fogja megerôsíteni a regionális
intézményrendszert. Már ma is, de a jövôben még inkább
tervezni és az EU-s forrásokhoz hozzájutni ebben a logi-
kában kell és lehet. Szervezetileg tehát hosszú távon a tu-
risztikai régiók semmiképpen nem kezelhetôk a jelenlegi
formában, és ez elsôdlegesen a tervezési-statisztikai régi-
ók „rovására” kialakult Balaton és Tisza-tó régiót érinti
(de például a Budapest – Közép-Dunavidéknek és a Közép-
Magyarország régiónak sem azonos a területe).

Ez a kérdés nem dönthetô el ilyen egyszerûen. A leg-
fontosabb probléma, hogy a jelenlegi tervezési-statisztikai
régiós beosztás követi a megyehatárokat, de mint az élet
általában, a turisztikai kereslet sem alkalmazkodik a ha-
tárokhoz, és vannak olyan desztinációk, amelyeket szük-
ségszerûen a maguk természetes egységében kell kezelni. 

Egyelôre tehát a régiók turisztikai szervezeteinek együtt
kell mûködniük a régiók területfejlesztési szervezeteivel,
ami a régiókban a 2007-2013-as tervezési ciklusra való
felkészülés miatt több-kevesebb sikerrel és intenzitással
zajlik is. Ez leginkább a két speciális helyzetû turisztikai
régióban okozhat nehézséget, de enélkül a fejlesztések
hosszú távon nem hangolhatók össze. A stratégia erre a
kérdésre is ad megoldási javaslatot, de ez még egyelôre a
jövô zenéje: a két érintett turisztikai régióban még talán a
többinél is fontosabb lenne a desztináció-menedzsment
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S O P R O N I  G Y U L A
tervezési fôosztályvezetô, Magyar Turisztikai Hivatal, Budapest

K O V Á C S  B A L Á Z S
fôtanácsos, Magyar Turisztikai Hivatal, Budapest

A nemzeti turizmusfejlesztési
stratégia

A turizmus a világgazdaság egyik legdinamikusabban fejlôdô motorja. A szektorban Magyarországon az
elmúlt években látványos és eredményes fejlesztések valósultak meg, ennek ellenére mindeddig nincs elfogad-
va az ágazat hosszú távú átfogó fejlesztését megalapozó stratégia. A 2005. szeptember 28-án a Kormány által
elfogadott Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia (NTS) iránymutatásul szolgál a turizmus szereplôinek, a
szerzôk reményei szerint kormányzati ciklusokat átívelôen képes kijelölni az ágazat fejlesztési irányait. A turiz-
mus különféle gazdasági ágazatokat érint; horizontális jellegébôl adódóan nem tekinthetô egyetlen szektornak.
A kezelhetôség kedvéért most azonban ágazatnak, illetve szektornak nevezzük.



szervezetek kialakítása, ami összekapcsolná, egységbe
foglalná az alulról jövô kezdeményezéseket, a turisztikai
és a területfejlesztési intézményeket.

Turizmus az életminôségért – vagy fordítva?

A stratégia legfontosabb célja és alapgondolata, hogy az
abban leírtak megvalósulása járuljon hozzá az élet-
minôség javításához. Túl azon, hogy ez viszonylag nehe-
zen megfogható (illetve annak látszó) kérdés, a társadalmi
vita során többekben felmerült, hogy szép dolog ugyan a
turizmus társadalmi, kulturális és egyéb hatásait figye-
lembe venni, de végsô soron ez gazdasági ágazat,
számokról, haszonról szól, kéretik arra összpontosítani!
Legfontosabbként pedig az került szóba, hogy a turizmus
úgyis a szabadon elkölthetô jövedelem függvénye. Ezért
például a belföldi turizmusban mindaddig nem várható
javulás, amíg ez a jövedelem nem nô. 

A stratégiát író munkacsoport tagjai végül komolyabb
belsô viták nélkül egyetértettek abban, hogy ha csak nem
akarjuk a környezetünket, annak változásait teljesen fi-
gyelmen kívül hagyni, akkor itt az ideje ezekkel a ténye-
zôkkel mégiscsak foglalkozni. 

Elvitathatatlanul igazuk van azoknak, akik a turizmus
gazdasági jelentôségét hangsúlyozzák, illetve igaz az
összefüggés a rendelkezésre álló szabad jövedelem és a tu-
rizmusra fordított pénz között. A stratégia szerzôi azon-
ban azt hangsúlyozzák, hogy ennél jóval többrôl van szó. 
A turizmusban való részvétel, hogy csak néhányat említ-
sünk: 
� jót tesz az egészségnek (kirándulunk, szabadságunk

alatt gyógy- vagy élményfürdôbe megyünk, masszázst
veszünk igénybe stb.), végsô soron növelheti az
egészségesen megélt napjaink, éveink számát (tart-
hatatlan ellentmondás, hogy az ország lakóinak nagy
része súlyos mozgásszervi, reumatikus és idegrend-
szeri betegségekben szenved, pedig bôvében vagyunk
az orvoslásra használható termálvizeknek);

� elôsegíti új ismeretek, például a nyelvtudás megszer-
zését, saját kultúránk jobb megismerését, idegen
kultúrák befogadását;

� jelentôs szerepe van a felnövekvô nemzedékek szem-
léletének alakításában (barátságosság, vendégsze-
retet, tolerancia);

� ha jobban csináljuk, akkor több a bevétel, munkahe-
lyeket teremt és tarthat meg, ezáltal növekszik az élet-
színvonal.

A turizmus és az életminôség kapcsolata tehát nem, illetve
nem csak abban áll, hogy ha turisták vagyunk, akkor javul

az életminôségünk. Az összefüggés ennél tágabb, hiszen
ezek a tevékenységek (is) hozzájárulnak a turizmus fej-
lesztéséhez, és ha ezekben mi részt veszünk (illetve ezeket
támogatjuk), akkor közvetve vagy közvetlenül a turizmus
életminôséget javító hatásában részesülünk. Ha majd vé-
gignézünk az anyag fejlesztési céljain, akkor megállapít-
hatjuk, hogy a stratégia végsô soron éppen az imént kie-
melt gondolatokról szól. 

A STRATÉGIA KÉSZÍTÉSE

Az NTS kidolgozásával kapcsolatos mûhelymunka 2003
tavaszán kezdôdött. A korábbi anyagokhoz képest jelentôs
újdonság a nem mérhetô jelenségek reális ábrázolása.
Ennek érdekében mélyinterjú készült a turisztikai szakma
35 véleményformáló személyiségével, s a megállapításai –
az anonimitás megôrzése mellett – helyenként szó szerint
bekerültek a programba. A készítés egyes fázisaiban jelen-
tôs szerepet kaptak a különféle szakmai egyeztetések, 2004
áprilisában pedig társadalmi vitára is sor került. A part-
nereknek küldött írás letölthetô volt a Magyar Turisztikai
Hivatal (jogelôdjének) honlapjáról. Számos fórum és
prezentáció adott módot a visszajelzésekre, amelyeknek
jelentôs része beépült az anyagba. 2004 nyarán megjelent a
Miniszterelnöki Hivatal által készíttetett Kormányzati
Stratégia-alkotási Követelményrendszer, amelyhez teljes
mértékben hozzáillesztették a tervezetet. A szakmai szer-
vezeteket tömörítô Országos Idegenforgalmi Bizottság
2005. januárban szakmai szinten elfogadta a stratégiát,
majd ezután zajlottak a tárcaegyeztetések. 2005 júliusára
pedig egy független tanácsadócég elvégezte az ún. ex-ante
értékelést, amellyel a dokumentum lényegében elnyerte
végleges formáját.

AZ NST LEGFÔBB CÉLJA

A stratégia alkotói nagy fába vágták a fejszéjüket, amikor
meghatározták az NTS legfôbb célját, amely nem más,
mint az életminôség javítása. Ráadásul az anyag a
fejlesztési irányokat a turizmus számára fontos értékek
alapján próbálja meg felvázolni, aminek kiindulópontja,
hogy a turizmus által nyújtott élmények, illetve a turisták
motivációi elsôsorban az általuk képviselt értékekbôl
épülnek fel. Ez szép elméleti célkitûzés, amit a hagyomá-
nyos stratégiai fogalmakkal – különösen, hogy a szak-
terület erôsen, gyakran túlzottan gazdaság-orientált –
egyáltalán nem könnyû leírni. 
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A HELYZETELEMZÉS

Primer forrásként a már említett, az elsôsorban minôségi
jellemzôk megfogalmazására felhasznált 35 interjú szol-
gált, az elérhetô számszaki adatok pedig elsôsorban a
KSH-tól és nemzetközi turisztikai, statisztikai szervezetek-
tôl származnak. A hazai adatok hosszabb távú áttekintését
nehezíti, hogy az MNB 1999-ben 1995-ig visszamenôen
módosította az adatok összeállításának módszertanát.
2003. január 1-jétôl ismét megváltozott a fizetésimérleg-
statisztika, ennek keretében felülvizsgálták a turizmusra
vonatkozó sorokat is. A turisztikai statisztika másik for-
rása a KSH kereskedelmi szálláshelyekrôl készített havi
jelentése, amely az ott keletkezô bel- és külföldi vendég-
éjszakák, vendégek számáról, a szállásdíj, vendéglátás
bevételeirôl ad információkat. Ezek az adatok megbíz-
hatóak, ugyanakkor a turisták pénzköltésének  csak egy
részét mérik. 

A reményeink szerint hamarosan bevezetendô szatellit-
számla összeállítása lehetôvé teszi majd a turizmus mak-
rogazdasági hatásainak meghatározása mellett az ágazat
teljesítményének mérését, elôrejelzések, gazdasági hatás-
vizsgálatok készítését. Ennek hiányában a stratégia a 2004.
októberben a GKI Gazdaságkutató Rt. által elkészített 
A turizmus makrogazdasági szerepe címû kutatás megál-
lapításaira épített. Ennek alapján a statisztikai értelemben
vett turizmusszektor 2002-ben (a szálláshely-szolgáltatás
és vendéglátás ágazat, a munkahelyi és a közétkeztetés
nélkül) a hazai GDP 1,59%-át és a foglalkoztatottak 2,8%-át
adta. A teljes közvetlen turizmusszektor (a turistákkal
közvetlenül kapcsolatba kerülô más vállalkozások teljesít-
ményeit is beleértve) már a GDP 4,66%-át és a foglal-
koztatottak 7,1%-át adta. A legtágabban értelmezett, teljes
közvetlen és közvetett turizmusszektor (a beszállító
tevékenységgel hozzájáruló teljesítményeket is magában
foglalva) pedig a magyar GDP 8,76%-át tette ki, miközben
328 ezer fôt foglalkoztatott.

A hazai turizmus néhány jellemzôje:

� Az egy turistára jutó pénzköltés tekintetében Európa
középmezônyébe tartozunk, jelentôsen elmaradva a
lehetôségektôl, ami különösen vidéken, sok esetben a
magas minôségû, komplex szolgáltatások (termékek)
hiányára és a nem megfelelô arányú ár/érték kínálat-
ra vezethetô vissza. 

� Nagy a területi koncentráltság; Budapest és a Balaton
térsége képviseli a turizmus teljesítményének csak-
nem a felét.

� Erôs a szezonális koncentráció. Kevés a szezon
meghosszabbítására alkalmas attrakció, így a tény-
leges fôidény nagyon rövid, és ez rövid távú profit-
maximalizálásra készteti a turisztikai szolgáltatókat. 

� 1993-tól a belföldi turizmus mutatói szinte folyama-
tosan növekednek, ugyanakkor a kereskedelmi szál-
láshelyeken eltöltött vendégéjszaka még 2002-ben
sem érte el az 1990-es szintet. Ennél jelentôsebb a
minôségi javulás: a szállodákban a belföldi vendégek
és vendégéjszakák száma 1990-hez képest 2002-re a
kétszeresére nôtt. (Ez az adat torzíthat, mivel a
kilencvenes évek elején a SZOT-üdülôk jelentôs része
szállodaként üzemelt tovább. Ugyanakkor vitathatat-
lan a belföldi forgalom dinamikus növekedése a szál-
lodákban: 1998-ban 3,5 millió belföldi vendégéjszakát
regisztráltak, 2003-ban pedig 4,3 milliót.)

A szomszédos, vonzerôiket tekintve azonos vagy jobb
adottságokkal rendelkezô közép-európai országok közül a
turizmusukat folyamatosan fejlesztôk rendkívül erôs ver-
senytársak a jövôben, és már jelenleg is keresletelvonó té-
nyezôk. A hosszú távú közlekedés költségeinek csökkené-
sével, a kiterjedt információs technológiának köszönhetô-
en gyakorlatilag az egész világ versenytársnak tekinthetô.
A következô évek várható tendenciái:
� gyakoribb, rövidebb utazások („pénzben gazdag -

idôben szegény” tendencia);
� versengô szolgáltatások, bôvülô üdülési ajánlatok;
� a piac egyre erôsebben szegmentálódik;
� a légi közlekedés dinamikus növekedése, a „fapa-

dosok” elôretörése;
� nô a last-minute utazások aránya; 
� az internet térnyerése;
� nagyobb lesz az árérzékenység;
� folytatódik a nemzetközi és regionális áramlások

irányának változása;
� a korábbinál erôsebben divatorientált a szabadidôs

utazások piaca;
� nô a kereslet az egészség és a biztonság iránt.

A pillérstruktúra

A stratégia fontosabb szerkezeti elemein (helyzet, SWOT,
célok, stratégiai irányok) végigvonul öt fô pillér, amely
átfogó módon leírja a turisztikai szektort. Ennek az öt pil-
lérnek a tartalma következô:
1. versenyképesség, gazdasági környezet és a turizmus

nem gazdasági hatásai, az életminôségre ható
tényezôk; 
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2. a turizmus kínálata, vagyis a termékek és vonzerôk;
3. a turistafogadást meghatározó feltételek, vagyis az

elérhetôség (közlekedés), a szálláshelykínálat és a
vendéglátás, valamint a turisták komfortérzetét
meghatározó fô tényezôk;

4. az emberi erôforrás;
5. az intézményrendszer.

A pillérek szerinti helyzetelemzés legfontosabb 
megállapításai:
Versenyképesség és életminôség
� A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás az ágazat

termelési kapcsolatain keresztül átlagon felül bôvíti a
termelést. Ezen ágazatok hazai terméke iránti egység-
nyi kereslet a termelési, beszállítói kapcsolatokon
keresztül összesen 1,96 egység, a keletkezett bér- és
felhalmozási jövedelmek elköltését is figyelembe véve
pedig már 2,96 egység termelést indukál, miközben
5,78-szoros közvetlen és közvetett foglalkoztatás-
növelési hatást generál. A statisztikai értelemben vett
turizmus – a 2002-es szabályok alapján kalkulálva –
nagyságrendileg mintegy 50 milliárd forint, a teljes
közvetlen és közvetett turizmusszektor pedig már
mintegy 200 milliárd forintot fizetett be az államház-
tartás számára. 

� A turistákat nem a magas árak, hanem az áraknak
nem megfelelô színvonalú szolgáltatások, termékek
riasztják el. Magyarországra sajnos jellemzô (és en-
nek fô oka régóta a rövid távon profitmaximalizáló
gondolkodás), hogy a szolgáltatók sokszor a gyenge
minôségû teljesítményükért is igyekeznek a lehetô
legmagasabb árat kérni.

� A turisztikai szektorban mûködô vállalkozások döntô
része mikro-, kis- és középvállalkozás. Jövedelme-
zôségüket alapvetôen befolyásolja a gazdálkodási
környezet, a számukra elérhetô ösztönzô eszközök
megléte. Versenyképességük fenntartását, javítását
nehezítik a nemzetközi összehasonlításban magas
adó- és járulékterhek. 

� A csupán a turizmus gazdasági jelentôségét hangsú-
lyozók nem veszik figyelembe, hogy egyrészt lehetnek
negatív gazdasági hatásai is, másrészt pedig a turiz-
musnak más, jelentôs pozitív hatásai is vannak. Így
hat a társadalomra (például munkahelyteremtéssel, a
képzettség növekedésével, az életszínvonal javulásá-
val), a kultúrára (a kultúra megismertetése és gazda-
gítása, a hagyományok megôrzése, az épített örökség
hasznosítása) és a természeti környezetre is (az
értékek megismertetése, megôrzése, de egyúttal szen-
nyezés, zsúfoltság, tájrombolás). 

A turizmus kínálata
� Magyarországnak nemzetközi összehasonlításban is

jelentôsek a termálvízkészletei (az ország területének
mintegy 80%-án található hévíz) és kedvezôek a geo-
termikus adottságai. Kínálatunk számokban: 147 mi-
nôsített gyógyvíz, 39 gyógyfürdô, 13 gyógyhely, 47
gyógyszálló, mintegy 40 wellness-szálloda, 5 gyógy-
barlang, 4 gyógyiszap.

� Hazánkban számos olyan egyedülálló természeti
érték van, amely az EU országaiban már sehol nem
fordul elô. Rendkívül gazdagok vagyunk az épített és
szellemi kulturális adottságok területén is.

� A turisztikai termékek felsorolására nem lenne ele-

F A L U  V Á R O S  R É G I Ó  2 0 0 5 / 3 – 42 0

A pillérstruktúra

Versenyképesség 
és életminôség

A turizmus kínálata A turistafogadás
feltételei

Emberi erôforrás Mûködési rendszer

Versenyképesség Vonzerôk 
és termékek

Életminôség Információ-
szolgáltatás

Szálláshelykínálat,
vendéglátás

Munkaerô-piaci 
helyzet

A turizmus ösztönzô
rendszere

Turisztikai régiók Komfortérzet A turizmus
megítéslése

Partnerség

Elérhetôség Oktatás, képzés Turisztikai 
intézményrendszer



gendô az itt rendelkezésünkre álló hely, ezért csak
címszavakban említsük meg az egészségturizmust
(gyógy- és wellness-ágakkal), a konferenciaturiz-
must, az ökoturizmust (beleértve a természetjárást),
a vízi-, a lovas-, a kerékpáros, a falusi turizmust,
adottságainkat a borkultúra és gasztronómia terü-
letén, szellemi és épített kulturális örökségeinket,
vagy akár számtalan rendezvényünket.

A turistafogadás feltételei
� Az úthálózat korszerûtlensége, az autópályák, gyors-

forgalmi utak csekély részaránya, a hiányzó össze-
kötô utak, hidak nagymértékben hátráltatják egyes
területek gazdasági és társadalmi fejlôdését. 

� Az intercity vonatok kivételével a vasúti kocsik igény-
telen és leromlott állapota elriasztja a turistákat, a
menetrendek összehangolásának hiánya (például a
többi közlekedési eszközzel, autóbuszokkal) tovább
növeli az utazók elégedetlenségét.

� A légi közlekedés – az idôszakos, biztonsági helyzettel
összefüggô visszaesés mellett – várhatóan dinamiku-
san bôvül tovább, elsôsorban az olcsó légitársaságok
gyors elôretörése miatt; a regionális repülôterek for-
galma is folyamatosan nô.

� Az álló- és folyóvizeken a turizmusnak egyelôre elsô-
sorban lehetôségei vannak, a sokszor elégtelen szín-
vonalú infrastruktúra és szolgáltatások negatívan
hatnak mind a belföldi, mind a külföldi turizmusra.

� A fejlesztések ellenére az ország szálláshely-kínálatát
továbbra is a koncentráció és a területi egyenlôtlen-
ségek jellemzik. Az európai átlaghoz képest alacsony
a kapacitáskihasználtság; ez alól csak a gyógyszállók
és a budapesti magasabb kategóriájú szállodák a
kivételek.

� A vendéglátásból hiányoznak a hagyományos „koc-
kásabroszos”, házias ételeket is kínáló éttermek, a
különleges ételspecialitásokat kínáló vadvendéglôk,
halászcsárdák. 

� A komfortérzethez szükséges többek között a közbiz-
tonság, a biztonságérzet, az idegen nyelvû panasz-
kezelés, a turistabarát tömegközlekedés, a köztisz-
taság vagy akár a boltok nyitva tartása. A jelenlegi
állapot gyakorlatilag minden esetben javításra szorul.

Az emberi erôforrás
� A felsôoktatásban túlképzés van, a középfokú, illetve

a szakképzés pedig nem a keresleti trendeknek meg-
felelô tudású végzetteket bocsát ki; sokszor hiányzik a
gyakorlati ismeretek készségszintû elsajátítását szol-

gáló tanszálloda, -étterem, utazási iroda. Az alapkép-
zésben, illetve más szakterületek továbbképzéseiben
a turizmus nem a súlyának megfelelôen, vagy egyálta-
lán nem szerepel. 

� A turizmus minden szinten jól képzett, elhivatott,
barátságos humán erôforrást igényel, ugyanakkor a
jelenlegi körülmények között az ágazat nem ad min-
denütt biztonságos megélhetést. Ennek legfôbb okai:
– mind a kereskedelmi szálláshelyek, mind az étter-

mek közül nagyon sok (több mint 40%) csak a nyári
fôszezonban tart nyitva;

– sok helyen jellemzô a bejelentés nélküli foglalkoz-
tatás és a hivatalos statisztikákban meg nem jelenô
bevétel; 

– a magas követelményekhez, elvárásokhoz képest
(iskolai végzettség, gyakorlat, többmûszakos
munkaidô, túlóra) alacsonyak a fizetések (jellemzô
a minimálbér), egyes munkakörökben pedig a bor-
ravalót belekalkulálják a fizetésbe.

� Általános tapasztalat, hogy a turizmusban is tevé-
kenykedô, bár alapvetôen nem turisztikai szolgálta-
tást végzôk nem rendelkeznek megfelelô képessé-
gekkel, sôt, még csak tisztában sincsenek azzal, hogy
mekkora kárt okozhatnak szakszerûtlen munkájuk-
kal (pl. a fürdôk pénztárosai). 

� Magyarországon a turizmus jelentôsége messze
alulértékelt, elôfordul, hogy feleslegesnek, vagy akár
károsnak is ítélik. A turisztikai szakmunkát végzôk
presztízse is nagyon alacsony. Ugyanakkor – paradox
módon – a turizmus divatszakma, és igen magas az
ágazatban dolgozó vezetôk presztízse. Ahol pedig
alternatív jövedelemszerzést vagy kitörési pontot
keresnek, gyakran legelsô lehetôségként a turizmus
kerül szóba.

A mûködési rendszer
� Az elmúlt 10-15 évben nem alakult ki olyan

konzisztens struktúra, amely lehetôvé tenné, hogy
egyértelmûek legyenek a hatáskörök, a források és a
felelôsség. Jelenleg a motiváció és a kontrollálhatóság
is csorbát szenved, a szakma képviselôi nem tudják,
hogy bizonyos kérdésekben kihez fordulhatnak, ki a
felelôs az adott témában. 

� A turisztikailag frekventált területek jelentôs része a
megyei közigazgatási, illetve régiós határokon túl-
nyúló, a megyék, illetve régiók peremén elhelyezkedô
térségekben van, ezért a hét tervezési-statisztikai
régió mellett a turizmus sajátosságait figyelembe
véve turisztikai régiók alakultak ki. A turizmus és a
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területfejlesztés intézményrendszere között ugyanak-
kor csak részleges az együttmûködés. 

� A két intézményrendszer részben párhuzamos mû-
ködése számos nehézség forrása. A tervezési-statisz-
tikai, illetve a turisztikai régió más-más adatokat
használ fel egy gazdasági elemzés vagy egy olyan uni-
ós pályázat elkészítéséhez, amelyben a turizmus is
szerepel, mint amikor kizárólag turisztikai régióként
mutatja be magát.

� Amíg az ágazatok többsége vertikális jellegû, hiszen
nagyobb mélységben foglalkozik viszonylag szûk
területtel, addig a turizmus ágazatközi és tárcaközi
jellegébôl adódóan átszövi ezeket a területeket
(például közlekedés, területfejlesztés, oktatás, ter-
mészetvédelem), így több olyan téma van, amelyet
csak összkormányzati szemlélettel lehet kezelni. 

Horizontális témák
A stratégia az ágazatot leíró öt terület mellett megfogal-
mazza a horizontális kérdéseket is. A „klasszikus”
területek mellett, mint amilyen a fenntarthatóság és az
esélyegyenlôség, az anyag néhány speciális horizontális
témát is tartalmaz. 
� A turistát az utazási szándék megfogalmazódásától

kezdve, a konkrét utazáson át, az emlékek felele-
venítéséig különbözô élmények érik, és ezek összes-

sége adja azt a komplex érzetet, képet, hangulatot,
amely magát az utazást jellemzi. Ez az „élménylánc” a
hazánkba érkezô és a belföldi nyaraló turisták
számára még sokszor „szakadozott”, nem kapcsolód-
nak egymásba a különbözô szakaszok során szerzett
tapasztalatok, s maga a tapasztalatszerzés sem azo-
nos mértékben pozitív.

� A hazánkkal szomszédos országok gyakran csak
részben kihasznált vonzerôi jelentôs részben olyan
régiókban helyezkednek el, ahol nagyszámú magyar
kisebbség él. Ezen országokkal, régiókkal a határon
átnyúló turizmusfejlesztési együttmûködések lehe-
tôséget adhatnak a határ menti régiók, tájegységek,
illetve az egyes termékek fejlesztésére. 

� Az ifjúság számára az egészséges életmód és a pozitív
szemléletformáló hatás mellett azért is kiemelten
fontos a közeli kapcsolat a turizmussal, mert az nagy-
mértékben hozzájárul az egyén fejlôdésének kitel-
jesítéséhez is. A fiatal korosztályt hosszú távú befek-
tetésként kezelô szemlélettel szemben legtöbbször
azonban az azonnali megtérülést elôtérbe helyezô
gondolkodásmód kerekedik felül, annak ellenére,
hogy annak a nemzedéknek a tagjai, amelynek
értékrendjébe szervesen beépül az utazás, a ter-
mészetjárás öröme, felnôve turisztikai keresletükkel
sokszorosát hozzák vissza a befektetéseknek. 
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A követendô stratégia 
Annak ellenére, hogy a stratégia megpróbálja megha-
tározni a fókuszokat, nem lehet bizonyos kötöttségektôl
eltekinteni. Ilyen például az, hogy – a turisztikai szakma
jogos igényét is követve – a legjobb termékek („a fejôste-
henek”) fejlesztése mellett nem lehet eltekinteni a
gyengébb területek fejlesztésétôl sem. Egyúttal nem lehet
csak a termékfejlesztésre koncentrálni, hanem ugyanúgy
szükséges a turisztikai fogadóképesség vagy a humánerô-
forrás-fejlesztés megfelelô részeinek elindítása. Ezeket a
kérdéseket átgondolva körvonalazódtak azok a területek,
amelyeket az „ad primus inter pares” elv szerint kell fej-
leszteni:
� Az ágazat alapját meg kell erôsíteni, illetve létre kell

hozni a turisztikai kínálat sajátos magyar vonzerôn
alapuló, az innováció eszközeit használó attrakcióit,
amelyek alkalmasak a piaci rések kihasználására. 

� Emellett nagy méretû, nemzetközi szinten is vonzó
(elsôsorban, de nem feltétlenül helyben található
adottságokra építô) attrakciókra van szükség. 

� Az attrakciók, illetve a desztinációk menedzselésére,
komplex feladatok ellátására alkalmas szervezeteket
kell létrehozni. 

� Amikor a turisták Magyarországra érkeznek, köz-
vetlen élményeik a szállás és a vendéglátás igénybevé-
telekor éri ôket, ezért e területek fejlesztésének is az
elsôk között kell megvalósulnia. 

� A turizmus általános megítélése, elfogadottsága is
meghatározza a turisták véleményét, hiszen az itt
tartózkodás alatt személyes kapcsolatba kerülnek a
szolgáltatókkal és a helyben élôkkel. A szemléletfor-
málás szükségessége nem kérdéses, mivel a nem
kívánatos magatartás az élménylánc bármely elemét
befolyásolhatja. 

� A turizmushoz kapcsolódó, elsôsorban  iskolarend-
szerû  oktatás problémáinak megoldása szintén sür-
getô feladat. 

A STRATÉGIA PRIORITÁSAI

Figyelembe kell azonban azt is venni, hogy a turizmus álla-
mi irányításának (amely a stratégia megvalósítását az ab-
ban érintettekkel együttmûködve koordinálja) nincs köz-
vetlen hatása a turizmust befolyásoló számos tényezôre.
Ezért végül a stratégia prioritásait a következôk szerint
határozták meg. Ezek azok a turizmus által (legalább rész-
ben) befolyásolható területek, amelyek véleményünk sze-
rint a legközvetlenebb módon szolgálják a turisztikai szek-
tor legfontosabb céljait (a sorrend nem rangsor):

� a hazai turizmus versenyképességének növelése;
� a turisztikai termékfejlesztés nemzeti szintû 

prioritásai;
� innováción alapuló kínálatfejlesztés;
� regionális szintû desztináció-fejlesztés; 
� a piaci igényeknek megfelelô szálláshelykínálat 

és vendéglátás;
� az iskolarendszerû képzés erôsítése;
� a turizmus általános megítélésének 

és elfogadottságának a javítása; 
� a regionális intézményrendszer átalakítása.

STRATÉGIAI IRÁNYOK

A helyzetelemzésben bemutatott öt pillérnek megfelelôen
öt átfogó célt határoztak meg (kiegészítve hatodikként a
horizontális célokkal).

Emberközpontú és hosszú távon jövedelmezô fejlôdés

� A hazai turizmus versenyképességének növelése
A cél a vállalkozások segítése a piacon való minél sike-
resebb szereplés érdekében. Ennek egyrészt vannak külsô
feltételei, tehát kedvezô gazdasági környezetre van szük-
ség, az ágazat sajátosságait figyelembe vevô adózási felté-
telektôl kezdve a megfelelô ösztönzô eszközök elôterem-
téséig. A megvalósítás az érintett vállalkozásokon is
múlik, mert pénzügyi kérdésekben csak ágazati össze-
fogással, megfelelô számításokkal alátámasztott, össze-
hangolt fellépéssel lehet eredményt elérni. A belsô
feltételek közé tartoznak például a megfelelô me-
nedzsment-ismeretek megszerzése, a piac változásainak
folytonos nyomon követése és a megfelelô információk,
vagy az egyedi sajátosságok megtalálása, és a kínálat
ennek megfelelô kialakítása.

� A turizmus életminôségre gyakorolt hatásainak
optimalizálása 

A társadalomra közvetlenül a munkahelyteremtésen ke-
resztül hat a turizmus, de a vidékfejlesztés és a helyi lakos-
ság megtartásának szempontjából is fontos. A mezôgaz-
daságból származó jövedelmek csökkenése, kiesése miatt
a turizmus számos térségben az egyetlen jövedelempótló
tevékenység. Az életminôség javítása, az egészséges élet, a
szabadidô tartalmas, regenerálódást és rekreációt biz-
tosító eltöltése érdekében ösztönözni kell a szociálisan
hátrányos helyzetû rétegek részvételét az ágazatban, s erô-
síteni kell foglalkoztatásuk lehetôségeit is.
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A turizmus hozzájárulhat a kulturális örökség meg-
ôrzéséhez: például az épített értékek tudatos, átgondolt
hasznosításán keresztül az adott helyszínek többlet-
bevételekhez juthatnak, amelyek anyagi bázist teremtenek
az értékek fenntartásához és fejlesztéséhez, közvetve
növelhetik a helyi lakosság jó értelemben vett önbecsü-
lését is.

A turizmus területén a károsanyag-kibocsátás csökken-
tése érdekében elô kell segíteni a környezetbarát köz-
lekedési módokat. Ösztönözni szükséges a megújuló ener-
giaforrások alkalmazását, valamint a helyben elôállított
alapanyagok és termékek felhasználását. A turistákban
tudatosítani kell a védett természeti területeken elvárt
viselkedést. A turistát partnerként kezelve, ismeretátadás-
sal, meggyôzéssel el lehet ezt érni; tiltás helyett ösztönözni
kell a kívánt magatartásra és szemléletre. 

Attrakciófejlesztés

� Termékfejlesztés
A stratégia a termékfejlesztési feladatokat két szinten
fogalmazza meg, így definiálja a kiemelt, nemzeti,
valamint a regionális termékfejlesztés feladatait. 

A kiemelt termékek körébe tartozik:
– az egészségturizmus (gyógy- és wellness-turizmus

ágakkal);
– az örökségturizmus (amelynek kiemelt termékei közé

a kulturális örökség helyszínein belül a világörökség,
illetve a természeti örökség megôrzését célul tûzô
nemzeti parkok, a lovasturizmus, a falusi turizmus, a
gasztronómia és a borturizmus, valamint a kiemelt

rendezvények tartoznak, felfogásunk szerint bele-
értve a kortárs kultúrát is);

– a kongresszusi turizmus (legfontosabb céljai a nagy
befogadóképességû budapesti konferenciaközpont
megépítése és a fôvárosi és vidéki kongresszusi hely-
színek eredményes értékesítése a nemzetközi piacon).

A vonzerôk tematizálása mellett a projektek nagyságrend-
je szerint is megkülönböztetjük a nemzeti és a regionális
szintek kezelését. Kiemelt figyelmet és erôforrásokat kell
szánni az önállóan is nemzetközi turisztikai vonzerôvel
rendelkezô, innovatív ötleteket hasznosító attrakciók
megvalósítására. 

� Komplex turisztikai tájékoztatórendszer
Áttekinthetô, jól mûködô, folyamatosan karbantartott,
hiteles adatbázisra, rétegesen, minden promóciós eszközt
magába foglalva felépített komplex turisztikai tájékoztató-
rendszerre van szükség, a látogatóközponttól az ingyene-
sen kapható várostérképig. 

Elengedhetetlen az internet és az e-turizmus lehetôsége-
inek fokozottabb hasznosítása. Nemzeti szintû hatáskör-
rel rendelkezô szervezet által koordinált információs
rendszer szükséges ahhoz, hogy a magyarországi turisz-
tikai szolgáltatók egységesen jelenhessenek meg a világhá-
lón. Az egyszerû internetes megjelenést pedig folyam-
atosan az on-line tranzakciókat lehetôvé tevô rendszerek-
nek kell felváltaniuk (információszerzés, foglalási rend-
szerek, vásárlás).

Kiemelt desztinációk fejlesztése

Magyarországon ma két nemzetközi vonzerôvel ren-
delkezô desztináció értelmezhetô, amelyeket a
versenyképesség növelése érdekében kell tovább
fejleszteni. Azonban számos olyan terület van, amely
adottságai és a várható turisztikai trendek alapján hosszú
távon is versenyképes desztinációvá fejleszthetô. Ezzel a
turizmus területi koncentrációja csökkenthetô.

Budapesttel kapcsolatban a legfontosabb a verseny-
képesség további növelése, amelynek legfontosabb céljai: 
� a világörökségi helyszínek turisztikai hasznosítása,
� a fürdôváros-arculat kialakítása,
� a kongresszusi desztináció elismertségének növelése,
� a pezsgô kulturális élet lehet.

Ezeknek a fôváros turisztikai stratégiájával összhang-
ban kell megvalósulniuk.

A Balatonnál a fejlesztések célja a kínálat átalakítása,
hogy szezontól és idôjárástól függetlenül az ott tartózkodó
turisták úgy tölthessenek el egy hetet, hogy a Balatonban
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akár nem is fürdenek. Vagyis ne csak maga a tó, hanem a
környezô településeket magába foglaló környék is önálló,
a vendégek számára vonzó attrakciókat nyújtó desztináció
legyen.

Egyértelmûen ki kell jelölni azokat a területek, amelyek
további fejlesztések révén kiemelt desztinációkká válhat-
nak. A turizmusfejlesztés szempontjából sajátos adottságú
térségek és helyek csak akkor válhatnak a fejlesztés cél-
területévé, ha azok önmagukban vagy értékesítô hálózati
rendszerbe kapcsolva alkalmasak megfelelô minôséget
biztosító, úgynevezett turisztikai termékek létrehozására.

A területfejlesztés alapvetô célja, a területi kiegyen-
lítôdés szempontjából a turizmus adottságai lefedik az
országot, s jelentôs mértékben érintik a gazdaságilag és
szociálisan hátrányos helyzetû térségeket is.

A turizmusfejlesztés szempontjából a stratégia a
következô prioritásokat jelöli meg:
1. A fôváros és négy kiemelt üdülôkörzet (a Balaton, a

Velencei-tó és a Vértes, a Tisza-tó a Dunakanyar).
2. Speciális természeti adottságú területek: nemzeti

parkok, tájvédelmi körzetek, kultúrtájak, natúr-
parkok. 

3. A kulturális örökség attraktív helyszínei, például
kisvárosok, történelmi városközpontok, kulturális
világörökség helyszínek, jelentôs múzeumok, kiemelt
fesztivál- és konferencia-helyszínek. 

4. Gyógy- és üdülôhelyek. 
5. A rurális térségek turisztikai fejlesztésének alapjait

részben lefedik a 2-4. pontban megjelölt területek.
További fejlesztési irány lehet például a vízi turizmus,
a kerékpáros- és a lovasturizmus, a borturizmus, a
falusi turizmus többirányú szolgáltatásaival.

6. A speciális földrajzi adottságú területek között a
határ menti térségek turisztikai fejlesztései az elôbbi
célokhoz közvetlenül kapcsolódnak, s jelentôs
szerepet vállalhatnak periféria-helyzetük oldására.

A turistafogadás feltételeinek javítása

� Turisztikai attrakciók elérhetôsége
A vasúti személyszállításban a mûszaki feltételeket, a
higiénés állapotokat, valamint a szolgáltatással kapcso-
latos teendôket párhuzamosan célszerû fejleszteni. 

A közúti közlekedésben elsôdleges a turisztikai attrak-
ciók, desztinációk közötti összeköttetések megteremtése.
A tranzitforgalom kihasználása érdekében az autópályák,
gyorsforgalmi utak mentén ki kell alakítani a speciális
igényû célcsoportoknak megfelelô szolgáltatási hátteret.

Szintén a célcsoportok igényeinek megfelelôen kell
fejleszteni az egyéni utazások népszerûségének
növekedése mellett is jelentôs autóbuszos, valamint a
kerékpáros turizmushoz kapcsolódó szolgáltatásokat. 

A légi közlekedésben a folyamatos növekedésre
felkészülve kell fejleszteni a Ferihegyi és a legfontosabb
regionális repülôtereket.

A vízi közlekedés területén az alap-infrastrukturális
fejlesztéseknek meg kell elôzniük a megfelelô szolgál-
tatáskínálat kialakítását.

� A piaci igényeknek megfelelô szálláshelykínálat és
vendéglátás

A szálláshelyek területi eloszlását optimalizálva az
attrakciókhoz közeli minôségi szálláshely-fejlesztéssel el
kell érni a tartózkodási idô növekedését. Az általános,
magasabb kategória felé mozduló szálláshely-fejlesztés
mellett a trendszerûen alakuló kereslet alapján minden-
képpen meg kell újítani az ifjúsági szálláshelyek és a tur-
istaházak rendszerét, segíteni kell az aktív turizmus igé-
nyeihez igazodó és autentikus falusi turizmust kiszolgáló
szálláshely-kialakítást. A vízparti szálláshelyek téli-
esítésének, a fûtési rendszer korszerûsítésének támo-
gatásával kiküszöbölhetôk a szezonnyújtás objektív aka-
dályai, például alternatív, környezetbarát fûtési techno-
lógiák (geotermikus energia, hévíz, napkollektor) szor-
galmazásával.

A vendéglátás színvonalának emelésével és szinten
tartásával újjá kell éleszteni a gasztronómiai hagyomá-
nyokat. Az autópályák, autóutak mellett olyan vendéglô-
ket, csárdákat kell kialakítani, amelyek versenyképes árú
és minôségû szolgáltatást nyújtanak. Cél a magyar gaszt-
ronómiai hagyományok ápolása, korszerûsítése, a biogaz-
dálkodás és a tájjellegû konyha beemelése a kínálatba. 

� A turisták komfortérzetének növelése
Elengedhetetlen a köz- és egyéb szolgáltatások turis-
tabarát fejlesztése. Az egészségügyi ellátásban, a postafor-
galmi, közlekedési, és bankszolgáltatások terén egyaránt
ki kell alakítani a turisták által könnyen használható szol-
gáltatási rendszert. A vidéki kiskereskedelmi bolthálózat
nyitva tartását és árukészletét a turisták igényeihez kell
igazítani. A közterületeken illemhelyekre van szükség, il-
letve a meglévôket fel kell újítani és a higiénés körülmé-
nyeket úgy alakítani, hogy személyzet nélkül is üzemeltet-
hetôek legyenek. Növelni kell a turisták biztonságérzetét,
például egyre több tourist police kialakításával, a turista-
barát panaszkezelés intézményesítésével, a közlekedési
morál javításával, a taxik áttekinthetô árképzésével.
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Az emberi erôforrás fejlesztése

� Az oktatási rendszer átalakítása a munkaerô-piaci
igények szerint 

Az turizmus oktatása területén az a cél, hogy a mennyisé-
gi megközelítésrôl egyre inkább a minôségire tegyük át a
hangsúlyt, s kidolgozzuk a piaci igényekhez igazodó, ver-
senyképes és gyakorlatorientált oktatási rendszert. Fontos
az idegen nyelven folyó, egyetemi diplomát nyújtó turiz-
musképzés, amely képes felvenni a versenyt más európai
intézményekkel. A további fejlesztés egyik iránya az lehet,
hogy a különbözô, nem turisztikai szakokon a képzés ré-
szévé váljon azon szakmai kompetenciáknak a kialakítása
is, amelyek az adott szakma turizmussal összefüggô vo-
natkozásait érintik.

� Stabil foglalkoztatási környezet 
A turizmusban dolgozók számára általános probléma a ki-
számíthatóság hiánya, ezért cél, hogy emelkedjen az egész
éves foglalkoztatottság aránya, valamint az ágazatra
jellemzô alacsony átlagkereset. Megfelelô ösztönzôkkel el
kell érni, hogy az ágazatban – fôfoglalkozásban, illetve
szezonálisan – alkalmazott munkaerôt a turisztikai vállal-
kozások a megfelelô szabályozás betartatásával beje-
lentsék. 

� Szemléletformálás
Tudatosítani kell a közvéleményben annak fontosságát,
hogy a kedves, segítôkész, mosolygós emberek milyen be-
folyással lehetnek az országképre, a turisták elégedett-
ségére, és nem utolsó sorban ez a pozitív viszonyulás a
mindennapi életet is jobbá teszi. A turistákkal közvetve
kapcsolatba kerülô szakmákban (taxisok, bolti eladók,
rendôrök, ellenôrök stb.) a nyelvtudás javítása mellett cél
az is, hogy megfelelô ismereteik legyenek a turizmusról és
abban saját jelentôségükrôl. Természetesen az ágazat elis-
mertetéséért a legtöbbet a turizmusban dolgozók tehet-
nek, ezért a képzett, elhivatott, barátságos munkaerô
kialakítása érdekében az ágazatnak létbiztonságot és per-
spektívát kell nyújtania. 

A hatékony mûködési rendszer 

A turisztikai intézményrendszer fejlesztése a stratégia
egyik leginkább komplex része (amint azt a következô
ábra is mutatja), ezért csak a tervezett fejlesztések vezér-
fonalát mutatom be.

A legfontosabb újdonság a desztináció-menedzsment
rendszer bevezetése és a hozzá kapcsolódó intézmény-
rendszer kialakítása (a jelenlegi bázisán). A valódi, a stra-
tégia szemléletében létrehozott turisztikai desztináció
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olyan (földrajzilag nem feltétlenül összefüggô) turisztikai
célterület, amelyben a desztináció fejlesztésével kapcso-
latos, egyébként több intézmény által egymástól általában
függetlenül végzett feladatok összhangban, együttmû-
ködésben valósulnak meg. 

A stratégia három szinten javasolja desztináció-me-
nedzsment szervezetek létrehozását. 
� Egy adott település vagy térség turizmusával kapcso-

latos teendôit – elsôdlegesen a helyi turisztikai ter-
mékek, szolgáltatások fejlesztését és promócióját – a
helyi desztináció-menedzsment szervezet a helyi
lakosság, az önkormányzatok és a turisztikai szolgál-
tatók szoros együttmûködésével végzi. 

� A regionális desztináció-menedzsment szervezetek-
nek az NTS szellemében és ahhoz igazodva kell kidol-
gozniuk a turisztikai régió fejlesztési stratégiáját oly
módon, hogy az adott régió valódi desztinációvá,
egységes turisztikai márkává váljon.

� A turisztikai vonzerôk, szolgáltatások – elsôsorban
külföldi – bemutatásához, Magyarország mint turisz-
tikai desztináció fejlesztéséhez szükség van egy
nemzeti desztináció-menedzsment szervezetre a je-
lenlegi Magyar Turizmus Rt. fejlesztésével, amely
felöleli többek között a piacfejlesztést, a marketinget,
az oktatás- és szolgáltatás-fejlesztést is. 

Minden szinten – de különösen a helyi desztináció-me-
nedzsment szervezetek esetében – fontos a partnerség, az
együttmûködési készség és az alulról építkezés képessé-
gének fejlesztése, hiszen enélkül a felvázolt intézmény-
rendszer nem képes se létrejönni, se jól mûködni.

Horizontális célok

� Élménylánc kialakítása
Az egyes szolgáltatók, illetve a turistákkal kapcsolatba
kerülôk egymást követôen, illetve egymással párhuzamo-
san benyomások sorát közvetítik a turistának magyaror-
szági turisztikai ajánlatokon, közlekedésen, szálláson,
vendégfogadáson, vendéglátáson, programokon keresztül.
Ahhoz, hogy a turistát ért benyomások, érzések mozaik-
jából pozitív élmények jöjjenek létre, az adott turista szá-
mára az utazás minden egyes részletének optimálisan kell
alakulnia. A stratégiai célok megvalósításának ezt a
fogyasztó-központú szemléletet kell kialakítania, mivel az
ágazat jövôje a turista megelégedettségén múlik.

� Fenntarthatóság
Ez a turizmusban (is) nehéz, összetett kérdés, amelynek
megoldását illetôen a szakemberek sem képviselnek

egységes álláspontot. A stratégia elsô körben a minôségre
(minôségbiztosítási és védjegyrendszerek) és a turizmus
nem gazdasági kérdéseinek elôtérbe helyezésére teszi a
hangsúlyt, hogy a turisták megkaphassák az elvárt
élményt, egyúttal a szolgáltatók is érezzenek rá, hogy nem
lehet kizárólag a gazdasági kérdést (a közvetlen anyagi
hasznot) szem elôtt tartani.

� Esélyegyenlôség 
Fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy – mint az élet
más területein is – a turizmus a valamilyen szempontból
hátrányos helyzetû társadalmi csoportok életminôségére
is kedvezô hatást gyakoroljon. Ez kiemelten fontos számos
hátrányos helyzetû (de megfelelô adottságokkal ren-
delkezô) településen, illetve térségben, amelyek számára
épp a turizmus fejlesztése lehet a kitörési pont. Külön fi-
gyelmet kell fordítani az akadálymentesítésre (fizikai és
info-kommunikációs értelemben egyaránt), a speciális
igényû rétegeknek nyújtott szolgáltatásokra (egyedülállók,
idôsek, (nagy)családosok stb.), a munkaerô-piaci hátrá-
nyos megkülönböztetések megszüntetésére. 

� Határon átnyúló turizmusfejlesztés
A határon túli területekkel kiemelten fontos a gazdasági
együttmûködések fejlesztése, azon belül is a humánerô-
forrás-fejlesztés, illetve ezen keresztül a – fôleg európai
uniós – forrásokhoz való hozzáférés elôsegítése. Fontos a
hálózatok szervezése (például a kárpát-medencei gyógy-
fürdôk szövetsége), valamint a tájegységet képezô, határ
menti területeken a desztináció-menedzsment szerveze-
tek együttmûködése, amely a turizmus által a határ mind-
két oldalán hozzájárulhat a gazdasági fejlôdéshez. 

� Ifjúsági turizmus
Jelentôségénél fogva több területet is érint, ezért fejlesztése
és színvonalának emelése összehangolt tevékenységet fel-
tételez. Egy-egy adott turisztikai termék esetén ki kell ala-
kítani a korosztálynak szóló szolgáltatásokat. A korosztályi
jellemzôk miatt kiemelt jelentôsége van a szemléletfor-
málásnak, az életminôség javításának, valamint a korsze-
rû, elektronikus alapú marketingeszközök használatának.

A stratégia mindezt természetesen sokkal részlete-
sebben tárgyalja. Meg sem említettünk olyan fontos kér-
déseket, mint a finanszírozás vagy a megvalósítás és a mo-
nitoring, ezek mind megtalálhatók a stratégiában. Remé-
lem, hogy sikerült kedvet csinálni az anyag elolvasásához
(illetve, reálisabban tekintve a terjedelmére, a böngé-
széséhez), amely letölthetô a Magyar Turisztikai Hivatal
honlapjáról, a http://www.mth.gov.hu oldalról.
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A telepítési tényezôk nagyfokú mobilitása az egységes
európai piacon a települések és a régiók kölcsönhatásait
erôsíti, ez pedig a kooperációval egyidejûleg az országré-
szek és városok konkurenciaharcát is eredményezi. A régi-
ók és települések együttmûködési hajlamait mindenek-
elôtt gazdasági szerkezetük azonossága, szerkezetáta-
lakítási törekvéseik hasonlósága, valamint a határ menti
fekvés alakítja.

ÁTRENDEZTÉK A TÉRKÉPET

A hasonló szerkezeti problémákkal küszködô területek,
például a depressziós (hanyatló, régen iparosított)
térségek gazdasági fellendítésében fontos szerephez jutott
a régiók közötti együttmûködés. A francia, a belga és a
nyugatnémet nehézipari körzetek kooperációs program-
jai, a depressziós régiók európai szövetségének akciói is
hozzájárultak e térségek gazdasági aktivitásának újraé-
lesztéséhez.

Az érdekazonossággal jellemezhetô másik régiócsopor-
tot a határ menti tartományok alkotják. A közös piaci
eszme – sokszor regionális politikai mozgalmak nyomá-
sára – mindig nagy hangsúlyt fektetett az interregionális
kapcsolatok fejlesztésére. A gyakran nemzetiségileg ve-
gyes lakosságú, történelmi-kulturális vagy gazdasági ro-
kon vonásokat mutató tájegységek erôforrásainak együt-
tes hasznosítása a közösségi politika preferált területe.

A piaci expanziós kényszer az érdekellentétek szaporo-
dását váltja ki. A legtöbb nyugat-európai település (nagy-,
közép- és kisváros) már megkezdte a felkészülést az euró-
pai polgárok és vállalatok kegyeiért folytatandó konkuren-
ciaharcra. Fejlesztési stratégiáikban azzal számolnak,
hogy:
a) a gazdasági növekedés determinánsai között elsô

helyre kerül a lakóhely minôsége, a település kul-

turális-tudományos-technológiai miliôje, a lakókör-
nyezet kedvezô állapota;

b) nô az európai városok közötti kapcsolatok intenzitá-
sa, fokozódik a városok elérhetôségének és megkö-
zelíthetôségének a szerepe;

c) a nemzetközi piacokon felértékelôdnek a komplex kí-
nálattal jelentkezô és ezt megfelelôen menedzselni
képes városok;

d) a nemzeti kormányok befolyása csökken, és növek-
szik a regionális kormányzatok, valamint az európai
szupranacionális intézmények jelentôsége.

A piacgazdaságokban egy városnak a településhierar-
chiában elfoglalt helyét elsôsorban funkciói és ezek gya-
korlásának minôsége, illetve hatóköre, ma már a nemzet-
közi munkamegosztásban betöltött szerepe határozzák
meg. Azok a nagyvárosok, amelyek gazdasági alapjuk és
intézményi struktúrájuk megrendülését (az agglomeratív
nagyipar átalakulását, a diverzifikált piac szükségleteit
hatékonyabban kielégítô új vállalati szervezeti formák
megjelenését, a gazdaság ágazati átrendezôdését) tétlenül
szemlélték, hagyományos fejlesztési filozófiákban gondo-
lkodtak, versenyképességük csökkenésével, fejlôdési
adottságaik elértéktelenedésével találták magukat szembe
(Bagnasco, 1986; Borlenghi, 1990; Conti-Spriano, 1990;
Dunford-Kafkalas, 1992; Enyedi, 1996).

Az új gazdasági paradigma ugyanis merôben másfajta
telepítési követelményeket favorizál. A város mérete, az
ország településszerkezetében elfoglalt pozíciója (az agg-
lomeratív hatás) elvesztette korábbi dinamizáló szerepét,
és a tercier ágazatok súlya, a fejlett szolgáltatások (az in-
formációs gazdaság, a termelô szolgáltatások, a K+F szek-
tor) váltak a fejlôdés, a jövedelemtermelés motorjává (1.
táblázat). Az új fejlesztési erôforrások átrendezték az
európai városok versenyképességi térképét is. Tradi-
cionális növekedési központok (Glasgow, Manchester,
Dortmund, Torino, Genova, Lille) indultak hanyatlásnak,

H O R V Á T H  G Y U L A
egyetemi tanár, fôigazgató, MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs

Régióközpontok, regionalizmus
Az európai versenyképesség 

és a városok



1. Nagyipari csoportok irányító központjainak jelenléte

2. A termelési szerkezet diverzifikáltsága

3. Felsôoktatási-kutatási bázisok

4. Kísérleti fejlesztô helyek

5. A népesség és az információk gyors mozgását biztosító infrastruktúra (légi közlekedés, autópálya, 

telekommunikációs hálózatok)

6. Az információk és az eszmék áramlását biztosító kapcsolati rendszerek 

(konferenciák, rendezvények, kiállítások)

7. A termelô szolgáltatási hálózatok (üzleti tanácsadás, marketing, reklám, számítástechnika) jelenléte

8. Pénzügyi erôforrások, támogatási rendszerek

9. Innovációorientált fejlesztési stratégia, rendezési tervek

10. Az oktatási, kulturális, pihenési és sportlétesítmények könnyû megközelíthetôsége

11. Magas színvonalú lakófunkciókat kielégíteni képes városrészek, negyedek

míg hajdanán másodlagos nemzeti regionális központok
(Lyon, Bologna, Stuttgart, Graz) az európai munkameg-
osztás fontos csomópontjaivá váltak. Mindkét várostípus-
ra jellemzô azonban, hogy átfogó fejlesztési stratégiákat
dolgoztak ki pozíciójuk megerôsítésére vagy gazdasági
alapjaik átalakítására.

A városfejlôdést meghatározó tényezôkben bekövet-
kezett változások miatt új városfejlesztési stratégiákra lett
szükség. A korábbi – központi ajánlásokat érvényesítô –
városfejlesztési tervezésnek több alternatívája kínálko-
zott. A formális választás azonban nem volt könnyû fela-
dat Nyugat-Európában sem. Egyrészt azért, mert a poszt-
indusztriális átmeneti idôszakban a városfejlôdést befo-
lyásoló folyamatok törvényszerûségeit kevésbé ismerték,
hatásuk – az átalakulás bonyolultsága és a lehetséges fej-
lôdési irányok sokfélesége miatt – nem volt egyértelmûen
kimutatható. Másrészt – éppen az elágazási irányok soka-
sága következtében – a tervezôk hiányában voltak azok-
nak a makroszabályozási és külsôdlegesen meghatározó
elemeknek, amelyekhez a város fejlôdését mint a regio-
nális munkamegosztás alakításának meghatározó ténye-
zôjét igazítani tudták volna. Harmadsorban pedig még
erôsen hatottak a tradicionális városfejlesztés korábbi
felfogásai is, amelyek – bár a 80-as évtizedben már jelentô-
sen módosultak – a várost alapvetôen mûszaki létesít-
ménynek tekintették, és a mennyiségi fejlôdést a minôsé-
gi változások kiindulópontjának tartották. Emiatt is val-
lott kudarcot a város és környezete fejlôdését egységben
tervezni szándékozó elképzelés.

Az új városfejlesztési modellek gyökeresen szakítottak a
hagyományos koncepciók alapirányzatával: azzal, hogy a

városfejlesztés elemeit csupán a közigazgatási határokon
belüli mûszaki létesítmények mennyiségi fejlôdéséhez
kössék, és ennek nagy részét (a gazdasági bázisok fejlesz-
tését és átalakítását pedig kizárólagosan) külsô, városon
és régión kívüli forrásokból fedezzék. A külsô erôforrá-
sokra alapozott városfejlesztési stratégia átmeneti ered-
ményekhez ugyan vezetett, hosszú távon azonban újabb
fejlôdési problémákat válthat ki. Ezt példázza azoknak a
városoknak a gazdaságfejleszési gyakorlata, amelyek a
centrumból odatelepült ipari kapacitásaikat – termelési
hagyományok és térbeli kooperációs kapcsolatok hiá-
nyában – a szerkezetváltás során nagyrészt elveszítették.

Az új városfejlesztési modellek elônyben részesítették a
belsô termelési és humán erôforrásokat, a város és régiója
kapcsolatait, az interregionális kooperáció erôsítésére
alapozó fejlesztési irányokat. Külsô – hazai és külföldi –
fejlesztési eszközöket a belsô adottságokra építve, ezek
preferenciáira alapozva vettek igénybe. Az ilyen szemlé-
letû városfejlesztési politika képes volt megakadályozni,
hogy megismétlôdjön a korábbi gyakorlat, és az akut
foglalkoztatási gondok megoldása, a város gazdasági
szerkezetének átalakítása újból egy alapelemeiben egy-
máshoz nem illeszkedô, erôs külsô függésre épülô,
sérülékeny gazdaság kialakulásához vezessen.

A város méretét, társadalmi és gazdasági szerkezetét, vi-
szonylag kedvezô minôségi állapotát, kialakult kapcsolat-
rendszereit figyelembe véve a városfejlesztés új, ön-
irányító modelljében a következô általános fejlesztési
elvek érvényesülnek:
1. A városfejlesztés fô motiváló tényezôje a strukturális

változások megtervezése, a városi gazdasági bázis át-
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1. táblázat
A városhierarchiában elfoglalt pozíciót befolyásoló tényezôk
Forrás: A szerzô szerkesztése
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alakítási irányainak megfogalmazása, a globális
szerkezeti változások kedvezô és kedvezôtlen adottsá-
gainak mérlegelése, az átalakulás várható hatásainak
prognosztizálása. Szem elôtt kell tartani, hogy a város
gazdaságának fejlôdése magában az üzleti-vállalko-
zási szférában gyökerezik, a piac által szabályozott
szerves növekedés eredménye lehet. A helyi gazda-
ságfejlesztés alapelve a diverzifikáció, a több gazdasá-
gi ágazatra, a különbözô méretstruktúrákra és az ezek
közötti kooperációra építô, környezetkímélô fejlesz-
tési politika. Ez a gazdaságszervezési elv – amennyi-
ben a helyi gazdasági szereplôk körében módszer-
tanát sikerül megismertetni, alkalmazását pénzügyi
ösztönzôkkel elôsegíteni – hosszabb távon a várost az
integratív gazdaság elônyeit élvezô innovációs köz-
ponttá alakíthatja.

2. A modell a belsô erôforrásokat a város szûkebb és tá-
gabb környezetébe ágyazza, a város vonzáskörzetét, a
régiót, a város tágabb körzetében elhelyezkedô kis- és
középvárosokat nem passzív externáliáknak tekinti,
hanem a közvetlen vonzáskörzetet a város kiszolgáló
funkcióinak bôvítési lehetôségeként, gazdasági alap-
jainak fejlesztési forrásaként veszi figyelembe. Más
európai városokkal pedig egyrészt munkamegosztási
partnerként, másrészt pedig a gazdasági és kulturális
tevékenységek letelepítésében versenytársként szá-
mol.

3. E stratégia a város fejlesztését sokszereplôs folyamat-
nak fogja fel. A szereplôk sikeres mûködése – az alap-
funkcióikban, tulajdonviszonyaikban, piaci kapcso-
lataikban, teljesítôképességükben, profitorientált-
ságukban tapasztalható különbségek ellenére – egy-
más közötti és a városirányításhoz fûzôdô kapcso-
lataiktól is függ. A város mûködtetésében és
fejlesztésében a különbözô szereplôk (a magán- és a
közösségi szféra, az egyházi és a társadalmi szerve-
zetek) kooperációjának, a partneri kapcsolatok széles
körû, a szereplôk között szerzôdéses formában vagy
informális módon megjelenô hálózatának erôforrás
szerepet tulajdonítunk. A szereplôk társulásai mind a
fejlesztések elôkészítésében, mind pedig a célkitûzé-
sek megvalósításában fontos szerepet játszhatnak, a
kölcsönös érdekkiegyenlítés elve alapján. A városi ko-
operációs hálózat kereteinek megteremtésében a vá-
rosi önkormányzat játssza a kezdeményezô szerepet,
mint ahogy integrátori feladatokat vállal a sokcsator-
nás finanszírozás forrásainak felkutatásában, a pénz-
ügyi támogatások megszervezéséhez szükséges elô-
készítô-szervezô munka koordinálásában is.

MAGYARORSZÁG TÉRSZERKEZETE

A Trianon utáni új Magyarország gyenge területi szerke-
zetének fejlesztése és a politikai kohézió megfelelô szintjét
biztosítani képes közigazgatás kialakítása a húszas évek
második felében a viták kereszttüzébe került. A centralizá-
ciós és a decentralizációs megoldások súlyáról, az ún.
„szétpontosítás” társadalmi elôfeltételeirôl leginkább jog-
tudósok és közigazgatási szakemberek polemizáltak
egymással, a gazdaság és a társadalomirányítás más szfé-
ráinak szereplôi elvétve nyilvánítottak véleményt (Hencz,
1973). Ritka kivételnek számított az akkori kultuszminisz-
ter, Klebelsberg Kunó következetesen képviselt álláspont-
ja a Budapesten kívüli szellemi centrumok fejlesztésérôl. A
20. század állami politikájának kritikájaként álljanak itt az
1927. szeptember 15-én a Pesti Naplóban írott sorai: „Bu-
dapesten a lágymányosi pocsolya az utolsó nagy szabad
tér, tehát vagy lesz ott egyetemi város, vagy külföldi példák
után indulva számolnunk kell azzal az eshetôséggel, hogy
tudományos életünk súlypontjait Szegedre és Debrecenbe
kell áthelyeznünk. Ez a két nagy alföldi város nemcsak tel-
ket adott az egyetemi építkezésekhez, hanem ötven száza-
lékkal járul hozzá magukhoz az építési költségekhez is…
Csak éppen Budapestnek jusson ki minden állami intézet
és építkezés ingyen? Ezt a rendszert az osztó igazságra való
tekintettel nem lehet tovább fenntartani!” (Klebelsberg,
1928. pp. 75-76.).

A fôvárosban az ipari foglalkoztatottak aránya a II. vi-
lágháború elôkészületeiként végrehajtott vidéki nehéz-
ipari fejlesztés eredményeképpen 1941-re 54%-ra csök-
kent. A háború utáni újjáépítés során több, teljesen el-
pusztult budapesti üzemet nem állítottak helyre, egyes vi-
déki üzemek kapacitását bôvítették: így 1949-re 51%-os
arány alakult ki. Közel hasonló arány mutatható ki a nagy-
ipar – akkori terminológiájával minisztériumi ipar – terü-
leti szerkezetében is.

Annak ellenére, hogy a két világháború között számta-
lan értelmiségi csoport, szakmai szervezet, sôt politikai
erôk és kormányzati tényezôk szorgalmazták a decentrali-
zációt, az országrendezési tervekben a nagyvárosok gaz-
dasági és kulturális fejlesztésének prioritásait, a magyar
gazdaság térszerkezetében nem következtek be átütô vál-
tozások.

A tervgazdaság negyven esztendeje a magyar térszerke-
zet fejlôdésében felemás állapotot eredményezett. A meg-
késett iparosítás (amelynek több eleme a nyugat-európai
perifériák indusztrializálásával mutatott hasonlóságot)
hozzájárult a területi egyenlôtlenségek mérsékléséhez,
meggátolta azonban az európai gazdaság fejlôdését idô-



Megnevezés 19382) 1985 2002

Ipari foglalkoztatottak 3,86 1,18 1,22

Pénzügyi foglalkoztatottak 3,14 1,65 1,99

Felsôoktatási intézmények 

hallgatói létszáma 3,00 2,50 2,22

Kutatók-fejlesztôk száma 4,75 3,67 3,14

közben új pályára állító térformáló erôk és irányítási mód-
szerek térbeli elterjesztését. Ennek oka kifejezetten poli-
tikai eredetû volt. Az ipar decentralizációját a változatlan
formában mûködô újraelosztási mechanizmusok mozgat-
ták. Tényleges decentralizációról azért nem beszélhetünk,
mert a gazdaság térbeli széttelepülése nem párosult hata-
lommegosztással. A területi egyenlôtlenségek mérséklé-
sének szûken értelmezett felfogása (az elmaradottság
felszínes, a lakossági infrastruktúrához kötôdô jegyeinek
középpontba állítása) kedvezett a redisztributív rendszer
továbbélésének, sôt bizonyos szempontból életerôt is le-
helt bele.

A rendszerváltozást követôen (annak ellenére, hogy je-
lentôs átalakulás zajlott le a területi fejlôdést befolyásoló
valamennyi tevékenységi körben) nem bontakozhattak ki
a tényleges decentralizáció mozgatóerôi. Bár a területfej-
lesztési törvény intézményeket, csekély eszközöket, kor-
szerû, a decentralizáció irányába mutató célokat fogalma-
zott meg, az 1990-es évtizedben az ország térszerkezetében
a piaci erôk hatására új differenciálódási folyamatok
kezdôdtek. A posztindusztriális térformáló erôk koncent-
rációs foka az ország magtérségében ugyanolyan
nagymértékû volt, mint azt a korábbi fejlôdési periódu-
sokban az arra az idôszakra jellemzô tényezôk esetében
tapasztalhattuk (2. táblázat).

A DECENTRALIZÁCIÓ SZÜKSÉGESSÉGE

A tágan értelmezett magyar gazdaság területi szerkezete
ma tehát nem alkalmas arra, hogy a posztindusztriális
korszak és az európai integráció versenykövetel-
ményeinek eleget tegyen. A 20. századi decentralizációs

elgondolások, koncepciók, politikai jelszavak kudarcot
vallottak. 

Az elôrelépés akadályát szinte minden decentralizációs
nekirugaszkodás idôszakában a központi hatalom (és az
ágazati irányítás) törvényszerûnek is tekinthetô ellenál-
lása és az ország területi közigazgatási rendszerének
történetileg determinált provinciális magatartásformája
együttesen építette ki. Hiába fogalmazták meg a külön-
bözô dokumentumok a húszas évek végétôl napjainkig a
nagyvárosi centrumok (Debrecen, Gyôr, Miskolc, Pécs és
Szeged) régióképzô funkcióinak fontosságát, a rövid távú
eredményekben érdekelt politikai elitek minden korszak-
ban megakadályozták, hogy saját székvárosukon kívül
kialakulhasson az a kritikus tömeg, amely – sok feltétel
kedvezô egybeesésének bekövetkezte esetén – kényszerítô
erô lehetett volna a hatalom decentralizációjára (Konrád -
Szelényi, 2000). 

Ma is számtalan példát sorolhatnánk arra, hogy a
megyeszékhelyek tényleges vagy látszólagos dinamiz-
musát nem a regionalizmus jövôbeli érdekei, a magyar
nagyvárosi hálózat európai városversenyre való felké-
szítése, hanem politikai akarat által motivált döntések
idézik elô. Klebelsberg Kunó háromnegyed évszázaddal
ezelôtti dilemmája mára nem véletlenül oldódott meg úgy,
hogy a lágymányosi pocsolya helyén egyetemi tömbök so-
rakoznak, a vidéki szellemi centrumokban pedig cseké-
lyebb források elnyeréséért formális integrációra kénysze-
rítik a felsôoktatási intézményeket. A magyar felsôoktatás
és kutatás jelenlegi területi szerkezetében hiú ábránd a
tudás alapú regionális fejlôdés jövôjérôl értekeznünk. 
A nagy egyetemi központok mérete és súlya nem meg-
felelô az új típusú feladatok megoldására. A fôvároson
kívüli négy nagy egyetemi centrumban a hallgatóknak
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2. táblázat
Néhány mutató fôvárosi koncentrációjának mértéke 1)

Megjegyzés: 1) Az allokációs hányados alapján (2002-ben például a K+F foglalkoztatottak a népességaránynál háromszor magasabb
súllyal voltak jelen a fôvárosban); 2) A népességarányt az 1941. évi adatok alapján számoltuk.
Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv és Területi Statisztikai Évkönyv. Különbözô évek és oldalak alapján a szerzô számítása.



F A L U  V Á R O S  R É G I Ó  2 0 0 5 / 3 – 43 2

csupán egynegyede tanul, a hozzánk hasonlóan kisebb
népességû európai országokban viszont fele–harmada 
(3. táblázat, 1. ábra).

Kedvezôtlen és figyelmeztetô jelnek kell tekintetünk a
fiatal szakértelmiség regionális központokból való elván-
dorlását. Több nyelven beszélô, európai ismeretekkel ren-
delkezô fiatal diplomások ma már a vidéki egyetemi
városokban sem találnak kvalifikált munkahelyet. Ez ve-
szélyezteti a tudás alapú gazdaságfejlesztési elképzelések
megvalósítását. Sokan panaszolják, hogy az egyetemek

sok diplomást képeznek. Azonban azt is vizsgálnunk kel-
lene, hogy eléggé intellektualizálódott-e a gazdaság. 
A magas hozzáadott érték elôállításához sok képzett szak-
emberre lesz szükség. A fejlett üzleti szolgáltatások, a
kutatás-fejlesztés, a nemzetközi funkciók – amelyek ma
gyenge pozíciókkal rendelkeznek a régiókban – kvalifikált
munkahelyek ezreit hozhatnák létre, és egyértelmûen a
gazdaság fejlôdését szolgálhatnák. 

E trendek módosítása a magyar modernizáció kulcsa.
Az az ország, ahol a modern térformáló erôknek szél-

3. táblázat
A felsôoktatási hallgatók aránya a fontosabb centrumokban, 1938-2003.
Forrás: Magyar statisztikai évkönyv 1938. pp. 296-297.; Területi statisztikai évkönyv 1985. p. 95.; Statisztikai tájékoztató 2001-2002. OM Közgazdasági
Fôosztály adatai alapján a szerzô számításai.

1. ábra
A fôvároson kívüli négy legnagyobb egyetemi centrum részesedése a felsôoktatási hallgatói létszámból,  2000.
Forrás: International Handbook of Universities. 2002. Különbözô oldalak alapján a szerzô szerkesztése.
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Felsôoktatási
központ

Hallgatók száma, fô Megoszlás, százalék

1938. 1985. 2003. 1938. 1985. 2003.

Budapest 7 178 44 900 159 501 54,3 45,2 43,4

Debrecen 1 103 7 291 23 055 8,3 7,3 6,3

Miskolc 312 3 953 13 143 2,4 4,0 3,6

Pécs 1 342 6 480 23 150 10,1 6,5 6,3

Szeged 1 151 8 999 27 003 8,7 9,1 7,4

Egyéb 2 142 27 721 121 095 16,2 27,9 33,0

Összesen 13 228 99 344 366 947 100,0 100,0 100,0



sôségesen magas a koncentrációja, nem képes aktív és
versenyképes kohéziós politika megvalósítására. 

Magyarországon a regionális központok csak erôs
megszorításokkal tekinthetôk a nyugat-európai regionális
politikai értelemben vett növekedési pólusoknak, vagy ne-
vezhetôk régióik természetes centrumainak. Régióköz-
ponti szerepkörük inkább táplálkozik történelmi hagyo-
mányokból (mindenekelôtt egyházi és felsôoktatási funk-
ciókból), valamint a korábbi adminisztratív döntések
máig érvényesülô hatásaiból, mintsem modern funkcióik
és progresszív ágazataik regionális kisugárzásából. Nem
különbözik ettôl a kulturális ágazatok helyzete sem. Ab-
ban, hogy a kulturális mutatókat tekintve ma Magyaror-
szágon az egyes megyeszékhelyek között nagyfokú kie-
gyenlítôdés tapasztalható, a területfejlesztési politika fe-
lemás eredményei mellett szerepet játszottak a korábbi
korszak ideológiai-politikai döntései és vezérelvei is. 
A korszak ideálképét, a homogenizált társadalmat nem a
létükben megôrzött réteg- és helyi kultúrák integrációjá-
val, hanem ezek felszámolásával és helyettesítésével
igyekeztek elérni. Nemcsak mûvészeti, tudományos is-
kolákat és irányzatokat számoltak fel, hanem a kulturális
integráció társadalmi szolidaritásának azokat a formáit is,
amelyek a kulturális háttértudat újratermelésének
tényleges alapját is jelentik: a legkülönfélébb egyesüle-
teket, kulturális társaságokat, könyvkiadókat stb. A rend-
szerváltozást követô másfél évtizedben a felsôfokú hall-
gatók száma megháromszorozódott, a szakmai szerkezet-

ben azonban lényeges korszerûsödés nem következett be,
sôt tovább növekedett a társadalom- és bölcsészeti
tudományok hallgatóinak az aránya. 

A vidéki iparfejlesztés akadálya a szakmunkáshiányon
kívül a közepesen fejlett és a csúcstechnológiákban alkal-
mazható mérnökök hiánya. Ma Magyarországon még min-
dig csak a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemen folyik európai színvonalú mérnökképzés. 
A három hagyományos, nagy egyetemi centrumban (Deb-
recenben, Szegeden és Pécsett) hiányzik a magasan kvali-
fikált feldolgozóipari szakemberek képzése. A magyar gaz-
daságban a hozzáadott érték növekedése az átfogó újra-
iparosítási stratégiától várható. Emelkednie kell a tevé-
kenységek intellektuális szintjének, ez pedig csak maga-
san képzett diplomásokkal, illetve szakmunkásokkal kép-
zelhetô el.

Ha megvizsgáljuk a nyugat-európai regionális közpon-
tok területi fejlôdést befolyásoló funkcióinak körét, a ma-
gyar nagyvárosok jelentôs versenyhátrányát tapasztal-
hatjuk (4. táblázat).

GARANCIA ÉS PÉNZ

A modern térformáló funkciók jelenlegi területi szerkezete
Magyarországon nem felel meg az európai versenyfel-
tételeknek, ezért jelentôs decentralizációra van szükség.
Budapest és az európai fôvárosok funkcionális gazdagsága
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Felsôfokú hallgató száma, 
ezer fô 23 40 27 28 58 46 40
Repülôtéri utasforgalom, 
ezer fô - 860 670 70 1750 3200 180
Állandó vásár- és kiállítási 
alapterület, ezer m2 - 110 87 - 120 79 46
Kongresszusi központ 
befogadóképessége, fô - 1200 2300 - 2000 2500 1100
Külföldi képviseletek száma 1 18 16 - 5 - -
Tudományos-kutatási 
parkokban 
foglalkoztatottak száma, 
ezer fô - 8 17 - 14 6 8
Tercier foglalkoztatottak 
aránya, % 67 62 76 49 69 66 80
Népességszám, ezer fô 158 226 208 94 245 469 18

Forrás: Városi tájékoztató kiadványok alapján a szerzô számításai.

4. táblázat
Néhány európai regionális központ versenyképességének háttere, 2003.

Megnevezés
Pécs
(H)

Graz
(A)

Trieszt
(I)

Maribor
(SLO)

Montpellier
(F)

Liverpool
(GB)

Groningen
(NL)
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között sokkal kisebb a különbség, mint vidéki nagyvárosa-
ink és a nyugat-európai regionális központok között.
Régióközpontjainkban gyengék az üzleti szolgáltatások,
nincsenek repülôtereik, konferencia- és vásárközpontjaik,
tudományos-technológiai parkjaik, s országos vagy nem-
zetközi funkciókat is csak elvétve találhatunk. 

A fôváros dominanciáját célszerû mérsékelni. Az ország
érdeke azt kívánja, hogy új fejlesztésekre elsôsorban a re-
gionális központokban kerüljön sor. Szeged, Pécs, Deb-
recen, Miskolc és Gyôr rendelkeznek kedvezô adottsá-
gokkal a regionális igényeket kielégítô funkciók telepíté-
séhez. E pólusokban az innováció teljes vertikumát (alap-
és alkalmazotti kutatások, termék- és folyamatfejlesztés,
termelési innováció, értékesítési szolgáltatások) érdemes
fejleszteni. A regionális központban mûködô szervezetek
feladata a régió kutató-fejlesztô tevékenységének és a vál-
lalkozások fejlesztési igényeinek összehangolása lehet. 
E feladat végrehajtása csak a legkorszerûbb információs
technológiák birtokában, modern szervezeti megoldások
alkalmazásával képzelhetô el. Területfejlesztési prioritás-
nak kell tekinteni, hogy a regionális központokban tudo-
mányos-technológiai parkok és kutatóintézetek szerve-

zôdjenek. A kutatási szféra fejlesztésében nagy hangsúlyt
kell helyezni a termékinnováció alap-infrastruktúrájának
és a nemzetközi innovációs hálózatokba való bekapcso-
lódás feltételei megteremtésének. A regionális központok-
nak új generációs európai nemzetközi városokká kell
fejlôdniük.

Nemzeti érdeknek tekinthetô, hogy 2007-tôl Magyaror-
szágon regionális operatív programok szervezôdjenek. 
A régiók fejlesztéspolitikai önállósága nélkül nem képzel-
hetô el ugyanis az új kohéziós politika prioritásainak tel-
jesítése. Ha a beérkezô és remélhetôleg optimális mennyi-
ségû uniós forrást a jelenlegi – minisztériumokhoz telepí-
tett, ágazati túlsúlyú – szerkezetben használjuk fel, nem
mérsékelhetôk a régiók közötti markáns különbségek,
csak korlátozottak lehetnek a kohéziós politika eredmé-
nyei. Az új fejlesztéspolitikának modern területpolitikai
felfogással kell párosulnia. Az elmúlt tíz évben minden in-
tézkedés az állami regionális politika cél-, eszköz- és intéz-
ményrendszerének a kiépítését szolgálta. A következô
években a régiók saját politikájának garanciáit kell tör-
vényi szabályozással megteremteni, és a finanszírozást
megoldani.
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Budapest a kiegyezés után vált nemzetközi várossá.
Tömegesen települtek le itt a Cseh- és Morvaországból,
Ausztriából, Németországból, Európa és a Monarchia más
részeibôl érkezô szakmunkások, kézmûvesek, mûvészek,
beruházók, gyárosok. A város nemzetközi kereskedelmi
központ lett. A balkáni és hazai agrártermékeket a buda-
pesti terménykereskedôk juttatták el Nyugat-Európa, sôt,
a világ más piacaira, valamint Budapest volt az Auszt-
riából, Csehországból, Németországból, Angliából érkezô
ipari import fogadója és továbbítója a Balkán felé. A kor-
szerû gyáripar megteremtésében a külföldi mûködô tôke
már a 19. században is fontos szerepet játszott. 1867 után
Magyarországon a beruházások több mint 60%-a eredt
külföldi forrásból, és ennek aránya még magasabb volt
Budapesten. A fôváros nemzetközi mivolta igazán multi-
kulturális jellegében mutatkozott meg: aktívan bekapcso-
lódott a szellemi élet európai áramlataiba. 

Az I. világháború kettôs hatást gyakorolt Budapest nem-
zetközi tevékenységére: felértékelôdött ez a szerep az
ország külpolitikájában, ugyanakkor gazdasági moz-
gástere a világban erôsen korlátozottá vált (Beluszky,
1998). Budapest mellett a vidéki nagyvárosaink igen
szerény mértékben vettek részt a nemzetközi életben, helyi
piaci központok voltak. Ez a szerepkör nem változott a
polgári korszakban, a nemzetközi politikai-gazdasági-kul-
turális kapcsolatok felívelése és intézményesülése idején
sem. A kontraszt egyre élesebbé vált Budapest és a vidéki
nagyvárosok között a történelem során. A második
világháborút követô szovjet rendszer elzárta
Magyarországot a külvilágtól, megszakadtak a Nyugathoz
fûzôdô korábbi sokoldalú kapcsolatok, de a „keleti” kapc-
solatok is erôsen korlátozottak voltak. A kezdetben szig-
orúan ellenôrzött, majd az 1960-as évektôl valamelyest
bôvülô nemzetközi kapcsolatok tere szinte kizárólag
Budapest volt (Beluszky - Gyôri, 2004).  A rendszerváltozás
átjárhatóvá tette határainkat, öles léptekkel indult el

Magyarország integrálódása a fejlett világba, Európába.
Vajon Budapest visszanyerte-e régi nemzetközi fényét?
Vajon a többi nagyvárosunk számára is megnyíltak-e a
lehetôségek, hogy az új nemzetközi politikai-gazdasági-
kulturális konstellációban – szakítva a korábbi hagyo-
mányokkal – közvetlenül részesei legyenek a nemzetközi
életnek?

A városok versenyképességében meghatározó szerepet
játszanak a nemzetközi kapcsolatok. Az internacio-
nalizálódó gazdaságban megerôsödnek a városok külsô
kapcsolatai, nem csak a szûkebb környezetükkel, hanem a
világ távolabbi városaival is. A nagyvárosoknak a politi-
kában, gazdaságban, oktatásban-kutatásban, kultúrában
betöltött nemzetközi szerepei mellett mind fontosabbá vál-
nak a „kapuvárosi” és az ún. „híd” funkciók (a külföldi ha-
tások fogadása és terjesztése a város térségében, orszá-
gában) (Brunet, 1989; Enyedi, 1996). 

A városoknak méretük, gazdaságuk, földrajzi helyzetük,
elérhetôségük, országaiknak a világban és nekik a saját
országukban meglévô funkcióik alapján különbözô esé-
lyük nyílik a nemzetközi szerepek betöltésére. 
A globalizáció megerôsödésével a térbeli munkameg-
osztás és a globális integráció kombinációja a világ-
városok (globális városok) új stratégiai szerepét hozta
létre. A mai globális városok a történelem során már a
nemzetközi kereskedelem és pénzügyi világ jelentôs
központjai voltak, jelenleg azonban új funkciókhoz is
jutottak: irányító központokká váltak a világ gazdasági
szervezetében. New York, Tokió, London, Párizs lett a
transznacionális vállalatok székhelye, és itt vannak a hú-
zóiparok és az innováció központjai is. E világvárosok
ellenôrzik a világ erôforrásainak döntô hányadát (Sassen,
1991). A globális városok között sokrétû kapcsolat alakult
ki, amelynek alapján e nagyvárosok komplex térbeli hier-
archiába rendezôdtek, közöttük hálózatok formálódtak. 
A világvárosok gazdaságaiban az elmúlt évtizedekben
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Munkamegosztás a hét nagyváros között Magyarországon



radikális szerkezeti változás ment végbe: a feldolgozóipar
és a tradicionális szolgáltató szektorok visszaszorultak,
helyüket a modern üzleti szolgáltatások foglalták el. 

De nem csak a globális városok gazdaságában játszik
meghatározó szerepet az internacionalizálódás. A tradi-
cionálisan nemzetközi kapcsolatokat lebonyolító nagyvá-
rosok (például New York, Genf, Brüsszel, Strasbourg) mel-
lett azok is felértékelôdnek, amelyek gazdaságuk, ter-
melésük révén váltak nemzetközivé (ilyenek a jelentôs
exportot létrehozó ipari és szolgáltató központok, a külföl-
di mûködô tôkét fogadó városok), vagy amelyek közvetítô
szerepet töltenek be a világgazdaság és a helyi gazdaság
között (például a fôvárosok, gazdasági központok, elosz-
tóbázisok, határ menti települések). A nemzetközi várossá
válás kritériumai között megkülönböztetett szerepet tölt
be a gazdaság: a külföldrôl érkezô termelési tényezôk je-
lenléte, a gazdasági cserekapcsolatok, a város árut, mun-
kaerôt, információt és fôleg tôkét exportáló tevékenysége,
a nemzetközi közlekedési és telekommunikációs rend-
szerhez való közvetlen kapcsolódás. A városfejlôdést be-
folyásoló nemzetközi kapcsolatok általában pozitív
hatásúak, de a nemzetközi nyitás együtt jár a negatív hatá-
sok felerôsödésével is (az egyenlôtlen erôviszonyok kiala-
kulásával a hazai gazdaságban, a feketegazdaság kibô-
vülésével, a nemzetközi bûnözés behatolásával stb.).

Nem tévedünk, ha feltételezzük, hogy a jelentôs nem-
zetközi funkciók elsôsorban a nagyvárosokban vannak

jelen. A vizsgálatban szereplô hét nagyvárosunkban:
Budapesten, Gyôrött, Pécsett, Székesfehérvárott, Miskol-
con, Szegeden és Debrecenben él és dolgozik a lakosság
kb. egyharmada, itt hozzák létre a magyar GDP felét és itt
mûködik a társas vállalkozások 50-55%-a. A világvárosok
körébe közülük egyedül Budapest tartozik. Ez a tanulmány
egyrészt azzal foglalkozik, hogy bemutassa, vajon Buda-
pesten kívül vannak-e olyan nagyvárosaink, amelyek éle-
tében komoly hatása van a nemzetközi integrációnak.
Másrészt azt elemezzük, hogy a hét potenciális régióköz-
pontunk között vannak-e számottevô különbségek a
nemzetközi szerepkörök megszerzését illetôen. (Az RKK
budapesti osztálya Barta Györgyi témavezetésével és külsô
szakértôk bevonásával 2004-ben végzett egy kutatást a
MEH megbízásából, amelynek témája a nagyvárosok
nemzetközi kapcsolatainak és funkcióinak számbavétele
volt. Erre a tanulmányra épül a cikk.) A nemzetközi sze-
repkörök közül kiemeljük a külföldi bevándorlás, a gaz-
dasági kapcsolatok, a turizmus témáit, valamint bemutat-
juk nagyvárosaink kapcsolódását a nemzetközi közleke-
déshez és távközléshez, hiszen ezek fejlettsége alapvetô
feltétele a kapcsolatok kiteljesedésének.

KÜLFÖLDIEK A NAGYVÁROSAINKBAN

Az 1990-es évektôl kezdve Magyarország befogadó ország-
gá vált, vagyis többen telepednek le országunkban, mint
ahányan elköltöznek. A 90-es évek közepétôl 2000–5000 fô
a tartósan letelepedôk évi pozitív egyenlege. Mintegy
130–150 ezer külföldi él jelenleg hazánkban. Mindemellett
Magyarország nem tartozik a bevándorlók fontos célor-
szágai közé. A népességben  az 1,1%-os külföldi arány
Svájccal (19,9%) vagy Németországgal, Belgiummal,
Ausztriával (8–10%) (és még hosszan sorolhatnánk a lis-
tán elôttünk szereplô országokat) összehasonlítva jelen-
téktelennek tekinthetô. A Magyarországra bevándorlók
többsége, 60-70%-a a szomszédos országokból települt át,
nagy részük magyar nemzetiségû. A betelepülôk másik
nagyobb csoportja (megközelítôleg 10%-a) az EU orszá-
gaiból érkezett, és megemlíthetjük még a kínaiak, vietná-
miak 5% körüli csoportját. 

A külföldiek jelentôs része, közel egyharmada a fôvá-
rosban él. Szegeden, Pécsett és Debrecenben a külföldiek
részaránya kismértékben haladja meg az országos átlagot.
Ha az e városok lakosságában regisztrált 1,1–1,6% külföldi
arányt (ez természetesen a legálisan és tartósan itt élôkre
vonatkozik) összevetjük a baseli közel 30%-kal, vagy
néhány német nagyváros és más nyugat-európai fôváros
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10-15%-os arányával, megint csak azt állíthatjuk, hogy a
mi nagyvárosainkban nem telepedett le relatíve sok
külföldi. A többi regionális székhelyünkön – Gyôrött,
Székesfehérvárott és Miskolcon – még az 1,1%-ot sem éri
el a tartósan ott élô külföldiek aránya. 

A külföldiek településválasztása nemzetiségenként
némi jellegzetességet mutat: jobbára a határukhoz köze-
lebb lévô vidékeket választják (ez nagyon is érthetô az át-
települô magyar nemzetiségûek esetében). A Romániából
érkezôk többsége azonban nem a szomszédos magyar ha-
tárvidéken települt le nagy számban, hanem Budapesten,
illetve Pest megyében. A kínaiak majd 80%-a és az EU or-
szágaiból tartósan itt élôk közel fele is a fôvárost választja. 

A külföldiek telephelyválasztásában nagy szerepe van a
munkavállalásnak. A budapesti agglomeráció nagy-
méretû, sokoldalú és dinamikus munkaerôpiaca kínálja a
legtöbb munkaalkalmat. A közel 60 ezer munkavállalási
engedéllyel rendelkezô külföldi háromnegyed része itt
talált munkát. Minden valószínûség szerint a százezresre
becsült illegális külföldi munkavállaló java is a Közép-ma-
gyarországi régióban dolgozik. A munkavállalási enge-
déllyel rendelkezôk 80%-a négy szomszédos országból:
Romániából Ukrajnából, Szlovákiából és Szerbiából
érkezett. (A román útlevéllel rendelkezôk teszik ki a kül-
földi munkavállalók közel 60%-át.) 

Ami a munkavállalás területi dinamikáját illeti, Buda-
pest és Pest megye vonzása erôsödik. A Szegedre települô
jugoszlávok, vajdasági magyarok tömegesen telepítették át
vállalkozásaikat. Itt még ma is kimutatható az országos vi-
szonylatban magas vállalkozássûrûség. Debrecen és Pécs
ugyan betölthetné az ország keleti és déli kapujának sze-
repét, a helyi gazdaság lassú fejlôdése, a viszonylag magas
munkanélküliség azonban behatárolja a külföldrôl érkezô
munkavállalók lehetôségeit. Általában a hiányszakmák-
ban: fôleg értelmiségi pályán és szakmunkásként találnak
munkát. Miskolc még térségében sem igen vonzó a külföl-
di munkavállalók számára (a megyében dolgozó kül-
földieknek csak egyharmada választotta a megyeszékhel-
yet). Itt fôleg a feldolgozóipar kínált munkalehetôségeket.

Gyôrbe sok szlovák állampolgár – többségük, 80%-uk
magyar nemzetiségû – ingázik a helyi nagyvállalatokhoz
(Philips, Audi), illetve jelentôs az egyetemen tanulók szá-
ma is. Igen érdekes, hogy a munkavállalási engedéllyel
rendelkezôk jelentôs része nem telepedik le Gyôrött, sôt, a
külföldiek közül sokan, akiknek lakásuk is van a városban
vagy a környékén, nem kérnek letelepülési engedélyt, mert
csak rövidebb idôt töltenek Magyarországon. Tehát min-
den valószínûség szerint a gyôri nappali népességben
lényegesen nagyobb a külföldi állampolgárok aránya,

mint amit a statisztika kimutat. Székesfehérvár nem tar-
tozik a külföldieket tartósan vonzó fontosabb városok
közé. Az ide települt nagyszámú külföldi vállalat mind
kevesebb külföldi menedzsere is többségében a budapesti
agglomerációból ingázik. 

Összességében a külföldi betelepülôk városi rang-
sorában Budapest áll az élen, Szeged, majd Debrecen és
Pécs követi a fôvárost. A másik három nagyváros kevésbé
jelentôs hely a betelepülôk számára. A munkát keresô
külföldiek elsôsorban Budapesten, Gyôrött és Szegeden
találtak helyet, a másik négy város kevésbé volt vonzó szá-
mukra (Hárs, 2004, Szónokyné, 1997, Lôcsei, 2004).

NEMZETKÖZI 
GAZDASÁGI KAPCSOLATOK

A nagyvárosok részesedése az exportban
A magyar export 80%-a a feldolgozóiparból, jórészt a
multinacionális vállalatoktól, így elsôsorban azokból az
exportban élenjáró városainkból kerül ki, amelyekbe e vál-
lalatok települtek. 2003-ban az export fele Budapestrôl,
Gyôrbôl és Székesfehérvárról származott, Tab (Flextro-
nics), Komárom és Szombathely vállalataiból további 14%.
Szentgotthárd, Debrecen, Gödöllô és Tiszaújváros került
még be az exportálásban elsô tíz város közé (az 5%-ot
kissé meghaladva). Tehát az említett városok adták a ma-
gyar export 70%-át. 

Ami a hét regionális központot illeti, a mezôny három
részre válik: Budapest, Gyôr és Székesfehérvár az ország
élenjáró települései, Debrecen alkotja a középmezônyt,
Szeged, Pécs és Miskolc – városuk és gazdaságuk méreté-
hez képest – gyenge exportkapacitást mutatott fel, sôt,
folyamatosan veszít korábbi pozíciójából (1. táblázat).

Az export eltérô jelentôségû a városi gazdaságokban:
Székesfehérvárott és Gyôrött a teljes értékesítés több mint
60%-a került exportra 2003-ban, Budapesten és Debrecen-
ben ez az arány 15% körüli, míg Miskolcon, Szegeden és
Pécsett 8-10%. Összességében a hét régióközpont igen fon-
tos a magyar exportban, azonban az exporttevékenység fô-
leg Gyôrött és Székesfehérváron jelent húzóerôt. 

A külföldi mûködôtôke-beruházások
A külföldi vállalatok magyarországi telephelyvá-
lasztásában meghatározó szerepet játszott a nyugati pia-
cokhoz (és Budapesthez) való közelség, a város könnyebb
elérhetôsége (lehetôleg autópályán), a képzett és olcsó
munkaerô, a helyi és központi gazdaságpolitika ösztön-
zése. Emellett fontos volt az örökölt ipari kultúra, az
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átmeneti idôszak helyi problémáinak kezelhetôsége (a vál-
ságágazatok kisebb súlya, a tartós munkanélküliség és a
környezetszennyezettség szerényebb mértéke stb.). Buda-
pest, a budapesti agglomeráció és Észak-Dunántúl térsége
vált a külföldi mûködôtôke-beruházás megkülönböztetett
célpontjává. Ebben a térségben a külföldi tôke 80-85%-a
koncentrálódik. A külföldi vállalatok helyfoglalása idején
Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs egyaránt szenvedett a
rossz elérhetôségtôl, valamint a nyugati piacoktól való
jelentôs távolság okozta hátrányoktól. Megvoltak e nagy-
városok sajátos kedvezôtlen adottságai is. Miskolc a vál-
ságágazataival, a szakképzetlenek és a munkanélküliek
nagy arányával küszködött, Debrecen ipari kultúrája
kínált kisebb lehetôségeket a beruházóknak, Szeged és
Pécs fejlôdését a jugoszláv háború korlátozta (2. táblázat).

A régióközpontokban koncentrálódik a külföldi be-
ruházások kb. fele. Budapest kiemelkedik a városok közül,
majd 15-szörös a különbség Budapest és Gyôr között. 

1995 óta a városok rangsorbeli helyezései – Budapesttôl
eltekintve – mindenütt visszaesést mutattak. Budapestnek
viszont jelentôsen és folyamatosan csökken a részaránya
külföldi beruházásokból; elsôsorban az agglomerációs
övezet többi városa válik egyre vonzóbbá a külföldi befek-
tetôk számára. Ez talán úgy magyarázható, hogy a külföldi
beruházásokhoz felkínálható szabad kapacitásaikat (elsô-
sorban az olcsó és viszonylag képzett munkaerôforrást) a
nagyvárosaink már jórészt kimerítették, és új, vonzó té-
nyezôkkel (például új felsôfokú intézményekkel, a meg-
lévôk megerôsödésével, a magas színvonalú üzleti szolgál-
tatásokkal vagy az elérhetôség szempontjából megkülön-
böztetett jelentôségû autópálya-kapcsolatokkal) nemigen
rendelkeztek. Úgy tûnik, hogy a külföldi beruházók – az
agglomerálódás externális elônyeit követve – inkább a leg-
vonzóbb térségek más városai iránt érdeklôdtek. (Észak-
Dunántúlon például tizenöt, a budapesti agglomerációban
tizenegy város szerepelt 2003-ban a külföldi mûködôtôke-
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1992. 1995. 1999. 2003

Budapest 28,9 1. 1. 1. 1.

Gyôr 10,9 2. 3. 2. 2.

Székesfehérvár 10,4 6. 4. 3. 3.

Debrecen 1,4 3. 4. 8. 8.

Szeged 0,7 8. 10. 18. 20.

Pécs 0,5 7. 12. 7. 26.

Miskolc 0,5 18. 16. 26. 28.

1. táblázat 
A hét város exportkapacitásának változása
Forrás: APEH

1995. 2003.
Budapest 44,0 1. 1.
Gyôr 3,0 2. 8.
Debrecen 1,0 7. 10.
Székesfehérvár 0,9 6. 11.
Szeged 0,6 9. 12.
Miskolc 0,5 4. 14.
Pécs 0,4 5. 18.
A hét város összesen 50,4 - -
Az ország összesen 100,0 - -

Városok

Városok Saját tôkébôl a külföldi
részarány (%)

A városi rangsorban elfoglalt pozíció változása 
(a KMT* nagysága a jegyzett tôkébôl alapján)

Részarány az
ország
exportjából, %

A magyar városok rangsorában elfoglalt hely

2. táblázat
A hét város részesedése a külföldi mûködôtôke-beruházásokból 2003-ban
*KMT= külföldi mûködô tôke. Forrás: APEH



beruházásokban legfontosabb elsô ötven magyar város
között.) (Barta, 2002, Erdôsi, 2003, Nemes Nagy, 2003).

IDEGENFORGALMI KÖZPONTOK 
A KÜLFÖLDIEK FOGADÁSÁBAN

Az idegenforgalom részesedése az ország GDP-jébôl (a
kapcsolódó ágazatok nélkül) nem éri el a 2%-ot, a szállás-
hely-szolgáltatásban és vendéglátásban alkalmazottak
részaránya az összes alkalmazottból a 3%-ot, a mûködô
társas vállalkozásokból a 4%-ot. De miközben a turizmus-
ból származó jövedelmet, a vendégéjszakákat és a szál-
láshelyeket vesszük számba, jól tudott, hogy több oldalú,
multiplikátor hatása miatt az idegenforgalom az említett
statisztikai értékeknél nagyobb mértékben befolyásolja a
turistaközpontok fejlôdését, illetve az ország társadalmi,
gazdasági és kulturális viszonyainak alakulását. A turiz-
mus azért is tartozik a gazdaság- és területfejlesztés
kiemelten ösztönzött ágazatai közé, mert egyaránt részt
vehet benne a hazai és a külföldi, a kis- és nagyvállalkozó.
Különbözô ágazatai (üdülés, konferencia- és bevásárló-
turizmus stb.) egymás mellett és egymást kiegészítve a kis
és a nagyobb településeken egyaránt fejleszthetôk.

Az idegenforgalom fejlesztésének fôleg azokon a
településeken van nagyobb perspektívája, ahol a turizmus
nem csak szezonális jellegû. Bár Magyarországon
Budapest és a Balaton a legfôbb idegenforgalmi attrakció,
nagyvárosaink – éppen amiatt, hogy komplex szolgáltatá-
sokat képesek nyújtani a turistáknak – kitüntetett célpon-
toknak tekinthetôk. (3. táblázat)

Budapest szerepe meghatározó a magyar idegenforga-
lomban, kiváltképpen a külföldiek fogadásában. Az ide-
genforgalomból származó GDP kb. 40%-a, a külföldiek

által a szállodákban eltöltött vendégéjszakák számaránya
(61 %) és a szállodák aránya (30%) alapján a fôváros
népességarányát lényegesen meghaladó súlyú a
nemzetközi idegenforgalomban. Budapestnek évente a
lakosságéval azonos számú külföldi látogatója van, akik
nemcsak a történelmi nevezetességeket jönnek megnézni,
hanem szívesen látogatják a kitûnô éttermeket és sokféle
kulturális és szórakoztatást nyújtó létesítményeit,
intézményeit. Mindemellett 2000 óta az egész országhoz
hasonlóan Budapesten sem több a turista, és a külföldiek
aránya is 82-83%-os szintre „állt be”. 

A többi nagyváros együttesen sem teszi ki a budapesti
részarányt, de közöttük is elég jelentôs a különbség,
különösen a külföldiek fogadásában. Míg Pécs az or-
szágban a második legfontosabb turistaközpont, a kül-
földiek fogadásában az ötödik., a minôségi szálláshelyek-
bôl való részesedésben csak a hatodik helyen áll a hét
város között. Remélhetô, hogy Európa kulturális fôvárosá-
nak elnyert címe felgyorsítja majd Pécs nemzetközi ide-
genforgalmának fejlôdését is. Gyôr kétségtelenül a
második legfontosabb város a külföldiek számára, és
ehhez színvonalas infrastruktúrával is rendelkezik. Szeged
és Debrecen alkotja a középmezônyt, Székesfehérvár és
Miskolc a „sereghajtó” a hét régióközpont között. 
(Meg kell jegyezni, hogy a külföldi és hazai turistákat
együtt véve számba, 2003-ban Miskolc a harmadik helyre
került.) (Michalkó, 2004).

A RÉGIÓKÖZPONTOK 
A NEMZETKÖZI KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZATBAN

Magyarországon a különbözô közlekedési eszközök
használatának megoszlása és fôleg a változás iránya a sze-
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Budapest 1. 1. 1. 1.
Pécs 2. 4. 5. 6.
Miskolc 3. 6. 7. 4.
Szeged 4. 3. 4. 3.
Debrecen 5. 5. 3. 5.
Gyôr 6. 2. 2. 2.
Székesfehérvár 7. 7. 6. 7.

3. táblázat 
Nagyvárosi sorrend a külföldi turisták fogadásában, 2003-ban
Forrás: KSH T-Star, 2003

Városok
Ebbôl a külföldi
vendégek száma

szerint

A vendégek száma
szerint az összes

kereskedelmi 
szálláshelyen

A külföldiek által a 
szállodákban eltöltött

vendégéjszakák 
száma szerint

A szállodák száma
szerint



Budapest 1. 1. 1. 1. 1. 1.
Gyôr 3. 2. 2. 2. 3-4. 2.
Szeged 7. 5. 3. 3. 2. 2005 végére
Székesfehérvár 2. 3. 4. 4. 3-4. 3.
Miskolc 4. 4. 5. 5. 5. 4.
Debrecen 5. 6. 6. 6. 6. 2006
Pécs 6. 7. 7. 7. 7. 2007

mély-és teherforgalomban megfelel a fejlett országok ten-
denciájának. A személyszállításban a személyautó és a
busz teszi ki a forgalom 86%-át, s ez az arány kis-
mértékben növekedett az elmúlt évtizedben. A teher-
forgalomban radikális eltolódás ment végbe a közúti szál-
lítás javára: 1990 és 2000 között 39%-ról 57%-ra nôtt. 

A közúthálózathoz való kapcsolódás egyértelmû hierar-
chiába rendezte a régióközpontokat. Budapest elsôdleges
csomóponti helyzete nem kérdéses. Gyôr mint a legforgal-
masabb tranzit csomópont, illetve elágazási pont követi a
fôvárost. Szeged fontosabb, Székesfehérvár kisebb jelen-
tôségû nemzetközi csomópont. Miskolcot és Debrecent
egy-egy kisebb jelentôségû útvonal érinti. Pécs azonban
kiesik az európai E-utak rendszerébôl (4. táblázat).

A nagyvárosokon áthaladó közúti forgalom és e városok
nemzetközi közúti útvonalainak nemzetközi fontossága,
illetve kiépítettsége között szoros a kapcsolat. Talán
Szeged a kivétel, ahol a más téren kimutatott pozícióihoz
képest mind az export, mind a közúti forgalom hátrébb
sorolja a várost a régióközpontok sorában. 

Budapest a régióközpontok között megkülönbözte-
tetten fontos helyet tölt be a nemzetközi közlekedésben.
Négy páneurópai közlekedési folyosó találkozásánál fek-
szik, ezért az árufuvarozásban és a személyszállításban is
közlekedési csomópont. Itt futnak össze az autópályák, és
Budapest a nemzetközi vasúti, légi- és vízi közlekedésnek
is a legfontosabb magyarországi csomópontja, így inter-
modális nemzetközi csomópontként egyedülálló a fôváros
helyzete. Ez elôny a városnak és az országnak, ugyanakkor
forgalomszerkezeti aránytalanságokhoz vezet. A szélsôsé-
ges budapesti közlekedési koncentráció oldása érdekében
szükség lenne a sugaras hálózatok összekötésére gyûrûs
elemekkel (Kiss J., 2004).

Gyôr a második „helyezett”, amelyet elsôsorban a Bu-
dapesttel, Béccsel és Pozsonnyal kiépített autópálya-kap-
csolatának köszönhet. Gyôr infrastrukturális kiépítettsége
a gazdasági fejlôdésének feltétele és következménye is
egyszersmind. Székesfehérvárt is érinti az autópálya, de
csak Budapest irányába. Székesfehérvár ugyan a Közép-
dunántúli régió egyik potenciális központja, de gazdasági
kapcsolati rendszere alapján akár Budapest tágabb agg-
lomerációjához is sorolható. Ami a nemzetközi kapcsola-
tokat illeti, Gyôr után Szeged rendelkezik a legkedvezôbb
fekvési, forgalmi adottságokkal. A jugoszláv háború, Szer-
bia gazdasági összeomlása és elszigeteltsége, illetve a csak
az év végére megépült autópálya-kapcsolat miatt a város
nem tudta eddig kihasználni potenciális forgalmi adottsá-
gait. Remélhetô, hogy Szeged nemzetközi logisztikai sze-
repe a közeljövôben felértékelôdik. Miskolcra már 2004
végén elért az autópálya, de Debrecennel együtt a nem-
zetközi közlekedési funkciói várhatóan a jövôben is sze-
rények maradnak, mivel egyrészt nemzetközi forgalmuk
viszonylag kisebb mértékû, másrészt a határok túloldalán
Nagyvárad és Kassa erôs versenytársak. Pécs minden köz-
lekedési mutató alapján az utolsó a hét város között, nem
csak a jelenlegi helyzetet, hanem a közeljövô közlekedési
fejlesztéseit illetôen is. Sôt, Pécs közlekedési központi
szerepe halványodott is az elmúlt években. Várhatóan
inkább a belföldi és a határ menti forgalomban lesz jelen-
tôsége (lsd. térkép).

ÖSSZEFOGLALÁS

A nemzetközi funkciók szükségszerûen a városhierar-
chia magasabb fokain jelentkeznek. Budapest kiemel-
kedése a magyar városok közül nem új jelenség. A fôváros
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4. táblázat 
A régióközpontok sorrendje az átmenô közúti forgalom, illetve a közúthálózathoz kapcsolódás alapján
Forrás: Kiss J, 2004.; ÁKMI Kht., Bp. 2003. Európai E-utak: rács-fôutak +közbensô fôutak +összekötô utak; 
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szerepe a nemzetközi kapcsolatok szervezésében a törté-
nelem során mindig meghatározó volt, az államszocia-
lizmus idején pedig kizárólagossá vált. A globálissá váló
világban csak Budapest tartozik a világvárosok körébe, a
különbözô kutatások Béccsel, Varsóval és Prágával azonos
városklaszterbe sorolták (Derudder et al., 2003).

Budapest és a vidéki nagyvárosok között – az egyes
nemzetközi funkciókat és különösen azok együttes jelen-
létét tekintve – nagyságrendi különbség alakult ki. Ezt
mutatták e tanulmányban kiemelt példáink, és ezt jelezték
vissza a hivatkozott kutatás itt nem részletezett ered-
ményei is az oktatás, kutatás és fejlesztés, a kultúra stb.
területén. A nagyvárosaink között – Budapesttôl elte-
kintve – azonban más-más sorrend alakult ki a különbözô
„ágazati” rangsorokban (5. táblázat).

Meg kell jegyeznünk, hogy a városi sorrendek bizonyta-
lanok, mivel csak egy-egy szemponton alapulnak, a mi-
nôségi jellemzôk nehezen számszerûsíthetôk és a módszer
nem alkalmas összegezésre. Levonható azonban az a
következtetés, hogy a nagyvárosok eltérô rangsorai a
városok közötti bizonyos munkamegosztásra utalnak. A
gazdaság nemzetközi munkamegosztásában elfoglalt
pozíciója elsôsorban Gyôrt és Székesfehérvárt helyezi a
vidéki rangsor élére, a sort Miskolc és Pécs zárja. Az
oktatás-kutatás, a távközlés kategóriáihoz fûzôdô nem-

zetközi kapcsolatok erôsen kötôdnek az egyetemi rang-
sorhoz, valamint a nagyvárosi szerepkörökhöz. Ebben az
esetben Szeged, Debrecen és Pécs áll a vidéki városok élén,
Székesfehérvár, Gyôr és Miskolc kerül a sor végére. Az ide-
genforgalom és a kultúra nemzetközi kapcsolatai erôsen
összefüggnek a városok egyedi adottságaival, történelmi
múltjával. E tekintetben Pécs, Szeged és Gyôr emelkedik ki
a városi mezônybôl és a rangsor végén Miskolc és Székes-
fehérvár áll. 

Végezetül feltehetünk egy kérdést: vajon kedvezô-e a be-
mutatott helyzet, vagy talán szükséges ezen változtatni?
Vagyis kívánatos lenne-e, ha szûkülne a rés Budapest és a
vidéki városok között a nemzetközi funkciókon való osz-
tozásban, illetve ha egyes nagyvárosaink nemzetközi pozí-
ciói is erôsödnének? A válasz több elembôl áll:

� Budapest részvétele a világ legnagyobb városainak
hálózatában elônyös az országnak. Budapest valóban
betölti a kapuvárosi szerepeket, kiemelkedô központ
Kelet-Közép-Európában, a Kárpát-medencében, egyik
meghatározó központja a formálódó közép-európai
növekedési pólusnak a Bécs–Prága–Brno–Pozsony-
–Gyôr–Budapest központú térségben. Ezt a fontos
centrum szerepét elsôsorban minôségi jellegû és hal-
mozódó nemzetközi funkcióinak köszönheti. 
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1. térkép
A transz-európai közlekedési hálózat és az országos jelentôségû logisztikai központok Magyarországon
Forrás: Közlekedéstudományi Intézet, Budapest



� A régióközpontok közül öt nagyvárosunk – Gyôr,
Miskolc, Debrecen, Szeged és Pécs – az országhatár-
hoz közel fekszik. Földrajzi elhelyezkedésük alapján
is kínálkozik az a lehetôség, hogy legyenek a jövôben
az ország nyugati, északi, keleti és déli kapui, szervez-
zék a határon átnyúló kapcsolatokat és fôleg legyenek
a saját térségük jelenleginél fontosabb központjai! 

� E célok eléréséhez nemzetközi funkcióikban is feltét-
lenül szükség van a régióközpontok megerôsítésére,
ám hangsúlyozzuk, hogy nem Budapest rovására.
Ennek legfontosabb feltétele a nemzetközi közleke-
dési hálózatokhoz és a távközléshez való jobb kapcso-
lódás (az autópályán való elérhetôség mérföldkô a
régiócentrumok fejlôdésében). Ugyancsak fontos
fejlesztési irány a régióközpontok egyetemeinek fej-
lesztése, bekapcsolása az oktatás, kutatás nemzetközi
vérkeringésébe. Az elérhetôség és a helyi minôségi
munkaerô-kínálat külföldi tôkét is vonzó erejét
növeli az összehangolt kormányzati és helyi gazda-
ságpolitika. 
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A stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) nagy kihívás, de
még nagyobb lehetôség a közeljövô hazai tervezéseiben. 
A vizsgálat formalizált eljárási kényszere jelzi, hogy a
fenntarthatósági gondolatoknak a stratégiai fejlesztések
egyre inkább integráns részét kell képezniük; túlmutatva e
témakör korábbi tervi jelenlétén, mely legtöbbször a kö-
telezôen beépített, horizontális elvek és célok formájában
merült ki. Jelen tanulmány a stratégiai környezeti vizs-
gálatnak és a fenntartható területi tervezésnek a jövôben
kialakuló hazai szakirodalmi alapjaihoz kíván hatékonyan
hozzájárulni. E témák eddigi hazai megjelenéseitôl
eltérôen különös hangsúlyt fektet a nemzetközi gyakorla-
tok és tudományos szakirodalmak bemutatására. A cikk a
stratégiai környezeti vizsgálat, különösen a területfej-
lesztési SKV hazai lehetôségeit elemzi, és felvázolja egy
fenntartható területi tervezési rendszer kialakításában
betölthetô szerepét. Végezetül javaslatokat fogalmaz meg
a hazai SKV gyakorlatok kialakítása során mérlegelendô
kritikus elemekre. A terjedelemre való tekintettel a rövidre
fogott elméleti háttér mellett a gyakorlatias elemek (pél-
dául a konkrét eszközök) is csak illusztrációként jelenhet-
nek meg, de a felsorakoztatott gazdag szakirodalom to-
vábbi lehetôséget kínálhat az elmélyülésre.

A VIZSGÁLAT ÉS HAZAI HELYZETE

A stratégiai környezeti vizsgálat a döntéshozás magasabb
szintjeinek környezet-integráltságát biztosító döntés-
elôkészítô eljárása. Segítségével az egyes politikai irányel-
vek, koncepciók, programok, azaz a projektszint felett álló
fejlesztések és tevékenységek környezeti és fenntartható-
sági szempontokkal hozhatók szinkronba. Nem kizáróla-
gos hatásbecslésrôl van szó, és bár ilyen elemekkel is bír,

az idô- és térbeli dimenziói, valamint a cselekvések kisfel-
bontású ismerete miatt e tekintetben nagy bizonytalansá-
got hordoz. Ugyanakkor ez a vizsgálat a környezeti és
fenntarthatósági szempontok korai érvényesítésének vagy
akár projektek kumulatív környezeti hatásvizsgálatának is
egyedülálló eszköze.

A stratégiai környezeti vizsgálat tizenöt-húsz éve is-
mert, mind gyakrabban használt programozási és terve-
zési módszer. Alkalmazásainak mind a földrajzi elôfor-
dulása, mind a tárgyköre széles, de jogi háttérrel ren-
delkezô formalizált eljárásként elsôsorban a fejlett álla-
mokban és a nemzetközi szervezetek fejlesztéseinél jelenik
meg. A kilencvenes évek elejétôl-közepétôl lassan begyû-
rûzik a területfejlesztésbe is, ami nagyrészt annak köszön-
hetô, hogy e környezetintegrációs szemlélet megjelent a
Strukturális Alapokhoz (SA) kötôdô európai uniós regio-
nális programozásban. A folyamatot erôsíti az EU 2001-
ben elfogadott SKV direktívája (2001/42/EC), amely a 2007-
ben kezdôdô programozási ciklusokban már elvárás.

Hazánkban az SKV nem rendelkezik szinte semmilyen
komolyabb jogi vagy gyakorlati elôzménnyel. Mellôzött-
sége még nagyobb, mint a stratégiai megfontolásoké ál-
talában. Ez az elôzmények nélküli helyzet akár teret adhat
egy innovatív hazai SKV kultúra kialakításához is, és talán
nem a hazai stratégiai tervezésben szokásos egyszerû
adaptáción alapul majd az eljárás bevezetése. 

A Környezetvédelmi Törvény (1995. évi LIII. törvény
43.§.) ugyan már tartalmaz utalást a stratégiai környezeti
vizsgálatra, az ott megfogalmazott úgynevezett vizsgálati
elemzés ugyanis magasabb döntéshozási szintekre vonat-
kozik, de érvényesítése korlátozott. 2005-ben megjelent az
EU SKV-direktívát kiszolgáló hazai jogszabály is (2/2005.
kormányrendelet a környezeti vizsgálatról). Az eddigi ha-
zai gyakorlatból ágazati fejlesztésekhez kapcsolódó SKV
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kísérletek említhetôk (úthálózat-fejlesztések – pl.: Fleis-
cher et al., 2001), és külön kiemelhetô a Nemzeti Fejleszté-
si Terv (NFT) Regionális Operatív Programjának (ROP)
stratégiai környezeti vizsgálata.

A ROP SKV. Tekintettel a számos kedvezôtlen kényszerítô
körülményre (ezek közül az idô rövidsége a legfontosabb),
a NFT nem készülhetett regionális szemléletben. Az NFT
regionális megközelítését megtestesíteni hivatott ROP is
csak gyengén jeleníti meg a helyzetértékelést követô prog-
ramozott elemeiben az ágazati szemléleten túlmutató
területi megfontolásokat. Regionális dimenzióinak hiánya
mellett felmerülnek a hazai programozás általános prob-
lémái (például a helyzetértékelés és a célok, prioritások
közötti összefüggések hiánya – VÁTI, 2003). Jogosan felté-
telezhetô, hogy e programozási tevékenységbe szövôdô
SKV is hiányosságokkal küzd. Meglepetésre azonban a
ROP SKV magas színvonalú munka. Saját szemlélettel bír,
alkalmazza a stratégiai környezeti vizsgálatok leg-
fontosabb elemeit, sôt saját, az adott helyzetre szabott
eszközökkel is dolgozik. Ez mindenképpen jótékony ha-
tást gyakorolhat magára a programra is.

A ROP SKV-nak ugyanakkor gyenge a területi szemlé-
lete, az elôzetes értékelési kapcsolata végletesen leegysze-
rûsített (annak részét képezi). Elôfordul, hogy a rendesen
az elôzetes értékelés részét képezô programozás technikai
felülvizsgálatot végez, tervezésre való befolyása tisztázat-
lan, próbál ún. belsô integrációt (ld. késôbb) képviselni,
azonban a tervezésbe való késôi bekapcsolódása miatt
hatásértékelés-orientált marad. Így a jövôben számos
ponton fejleszteni kell az eljárást, erôsíteni mind az elmé-
leti hátterét, mind a gyakorlatát.

KÖRNYEZETINTEGRÁLT 
(TERÜLETI) TERVEZÉS

A környezetintegráció a környezetügy fejlôdésének úgyne-
vezett második inflexiós pontját követôen, a nyolcvanas
évektôl vett lendületet. Ez a fenntarthatóság gondolatának
megjelenését és a környezetügy ágazati politikákba való
integrációjának kiteljesedését jelentette (Meadowcroft,
2004). A környezetintegrációnak e két-három évtizedes
fejlôdése során különbözô változatai alakultak ki. A prog-
ramozási folyamatban elfoglalt helye alapján beszélhe-
tünk külsô és belsô integrációról, valamint a környezeti és
fenntarthatósági integráltságának foka alapján teljes és
részleges integrációról. A külsô integráció során a pro-
gram elkészítése után, utólag, leginkább hatásértékelési

módszerekkel próbálják a program környezeti integrált-
ságát biztosítani (az elôzetes programértékelési
tevékenységekhez hasonló formában). Belsô integrációval
a programozás folyamatát a környezeti és fenntarthatósá-
gi szempontok számbavétele végig nyomon követi, és hat
a programozás folyamatára. Teljes integráció leginkább
csak a kisebb, lokális területi dimenziókban valósul meg,
ahol a környezeti rendszer az egész helyi területi rendszert
áthatja, minden más struktúra leginkább rajta keresztül
fogható meg. A teljes integráció jó példái a fenntartható
vidékfejlesztési programok. Majdnem minden más eset-
ben részleges integrációról beszélhetünk. A külsô és belsô
megközelítés elemei keveredhetnek, különösen a részleges
integráció során.

A részleges integrációkban kiemelhetôk azok a formák,
amelyek nem átfogóak. Ilyen helyzettel találkozhatunk,
amikor az integráció csak egy-egy kiragadott elven (pl.
partnerségen keresztül érvényesül, amikor környezet-
védelmi hatóságok és civil szervezetek bevonásában
kimerül a folyamat – Bradley, 1999) vagy vertikálisan
érvényesül (explicit integrációnak is nevezik, amikor a
területfejlesztési programba beépül egy-egy kifejezett
környezetállapotra irányuló intézkedés – Bradley, 1999). 

Az SKV környezet-integrációja szintén lehet külsô vagy
belsô típusú (ez utóbbit célvezérelt stratégiai környezeti
vizsgálatként is említik – Dusik, 2001). A vizsgálat tipizálá-
sának egy másik szokásos formája az eljárások formali-
záltságának foka alapján történik (Partidario – Therivel,
1996). Az SKV kétségtelenül napjaink környezet-integrá-
ciójának csúcsát jelenti a döntéshozás magasabb szintjein.
Az alkalmazás szintjei szerint a programokhoz, koncep-
ciókhoz és a politikaalkotáshoz kapcsolódó stratégiai
környezeti vizsgálatok emelhetôk ki (angolszász szakiro-
dalomban a PPP-ként nevezett szintek: programme, plan,
policy). Bár a döntéshozatali szintek és az érintett terület
kiterjedése között nincs feltétlen szoros összefüggés, azért
az SKV klasszikusan a regionális és nemzeti szintû területi
dimenziók elsôdleges integrációs módszerének tekinthe-
tô. A teljes integrációt a stratégiai környezeti vizsgálat
esetében nem teszik lehetôvé azok a lokalitáson túlmutató
területi dimenziók, ahol azokat alkalmazzák.

Értékrendek, konfliktusok. A ROP SKV a területfejlesztés
és környezetügy – amely hol egyszerûen környezet-
védelemként, hol a fenntarthatóságra kiterjesztett foga-
lomként jelenik meg benne – kapcsolatát konfliktusosnak
tekinti. Ez csak a területfejlesztés régi, szó szerinti értel-
mezése esetében lehet igaz. A modern területfejlesztésben



ugyanis nem a környezeti értékek ellenében végrehajtott
fejlesztésen, mint inkább a területi alrendszerek közötti
harmónia megteremetésén van a hangsúly (Salamin et al.,
2005). Napjainkban e kiteljesedett célokat a folyamat- és
kommunikáció-orientált, pro-aktív, részvétellel megvaló-
suló tervezés és a fenntarthatósági szemlélet erôsíti (Shaw
– Kidd, 2001).

Ha a környezeti tervezés-programozás céljait és kurrens
elfogadott eszközeit vizsgáljuk, a fentiekhez képest sokkal
inkább hasonlóságokkal, semmint konfliktusokkal talál-
kozunk. Ugyanis tervezési szempontból már a környezet-
védelem fogalma is szûk, nehezen értelmezhetô kategória.
Praktikusan közelítve a környezetügy manapság sokkal
inkább az egyszerû védelmen túlmutató együttélésrôl, az
erôforrások fenntartható kiaknázásról szól.

A környezetintegrált tervezés ezért napjainkban elsô-
sorban nem folyamatos konfliktusfeloldás, inkább a célok
(amelyeknek már kialakításakor is jelen volt a környezeti
és fenntarthatósági szemlélet) megvalósítása érdekében
követendô leghatékonyabb cselekvési sor megkomponá-
lása. Ha feltételezzük azt, hogy a programozásban részt-
vevô érdekelti kör környezettudatos, fenntarthatóságon
alapuló értékrendeket vall magáénak a területi fejlesztések
során, akkor a célok elérése nem szükségszerûen jár
együtt a környezetállapot és a fejlesztési beavatkozások
között feszülô konfliktusokkal.

Tekintettel a területfejlesztés számos szereplôjére,
disszonanciák jelenhetnek meg, amelyek korrigálását va-
lóban vállalnia kell a stratégiai környezeti vizsgálatnak.
Azonban, ha a stratégiai környezeti vizsgálat nem tud jel-
en lenni a kezdetekkor, nem hat az értékrend kialakítá-
sára, és így saját értékrendje merôben eltér a programozás
folyamatában alkalmazottól, akkor az alacsony haté-
konyság miatt törekvéseinek sikere eleve kérdéses.

A közös értékrendek kialakítása és az azok mentén való
tervezés természetszerûen elsôsorban a belsô integrációs
formák esetében adott. Minél több külsô elem van egy
vizsgálati folyamatban, annál több környezeti meg-
fontolás nélküli gondolat nyerhet teret, és annál nagyobb
szerepet kap a késôbbi konfliktus-detektálás és feloldás. 

Területi értékrend. A területfejlesztésben különös jelen-
tôsége van annak, hogy a környezet itt abszolút dimenzi-
ókat nyerhet. Nem csak az absztrakt határértékek, szab-
ványok formájában jelenhet meg, hanem konkrét
valóságában is, melyet célszerûen a fejlesztés terét biz-
tosító tájnak nevezhetünk. Ez a megfontolás a ROP SKV
esetében még gyenge, szinte csak a regionális hely-
zetértékelések tárgyalásánál találkozhatunk konkrét helyi

problémákkal, ekkor is csupán a Balaton, a Duna és a
Tisza esetében, a finomabb területi lebontásig nem jut el. 

A stratégiai környezeti vizsgálat a programok területi
orientálásnak is eszköze, a fejlesztések valós helyi
környezeti rendszerekbe való illeszkedésének vizsgálata
még az ágazati programok stratégiai környezeti vizs-
gálatától is elvárható.

AZ SKV ÉS A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN
BETÖLTÖTT SZEREPÉNEK 

TÖRTÉNETI HÁTTERE

Az USA legendás '69-es környezetvédelmi törvénye már
tartalmaz a projektszinten túlmutató hatástanulmányi
elemeket, ezt '78-ban konkrétabb SKV elemekkel erôsítet-
ték meg. Az USA tagállamok közül elsôsorban Kalifornia
törvénykezése kiemelkedô. A nyolcvanas-kilencvenes évek
fordulóján azután Hollandia, Kanada, Új-Zéland, Nagy-
Britannia, sôt Hongkong is meghozza az elsô SKV jellegû
jogszabályait, késôbb Norvégia, Dánia, Finnország, Dél-Af-
rika, Ausztrália, Szlovákia csatlakozik. Az évtized végére
az elsô jogszabályok általában már átestek a módosításo-
kon, és sok helyen kialakultak SKV gyakorlatok, kézi-
könyvek is (Sadler, 2001; Noble, 2003; Horton – Memon,
1997; UNEP, 2002; World Bank, 1998; Partidario, 2000).

A jogszabályok szintje, jellege, a megvalósítás gyakorla-
ta az egyes államokban nagyon eltérhet. Az északi álla-
mokra (Dánia, Svédország, Finnország) például különösen
jellemzô, hogy a stratégiai környezeti vizsgálati megköze-
lítéseket már a jogi szabályozást megelôzôen is integrálják
a tervezési módszerekbe. Németországban igen erôsen
informatikai alapú (GIS) mûszaki eljárás, míg az USA-ban
hatásvizsgálati jellegû, de széles bevonáson alapuló, terje-
delmes jelentéseket produkáló procedúra. Nagy-Britanni-
ában a helyi szinten pedig kisterjedelmû és határozottan
kvalitatív eszközöket használó, gyors folyamat. A straté-
giai környezeti vizsgálat úttörô államai a projekt szintû
környezeti hatásvizsgálatból (KHV) eredeztethetô fejlôdés
örökségét megtartva még többnyire a külsô, hatásérté-
kelés dominálta megközelítést követik (Therivel – Parti-
dario, 1996), de ez átalakulóban van.

A nemzetközi szervezetek a nyolcvanas évek végétôl
saját jogi anyagaikban fontos és korai alkalmazói, egyúttal
kezdeményezôi a tagállami szintû, formalizált SKV jogsza-
bályok kialakításának. Közülük a Világbank, az OECD és az
ENSZ (UNDP, UNECE) kezd el leghamarabb foglalkozni a
kérdéssel (Sadler, 2001; UNEP, 2002; World Bank, 1998).

Az EU-ban a Harmadik Környezetvédelmi Akcióprog-
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ram hirdette meg a környezeti integrációt ('82-86, ehhez a
korszakhoz kötôdik a projekt szintû környezeti hatás-
vizsgálati, KHV direktíva is – EIA Directive 85/337/EEC). 
A negyedik akcióprogram idején történik meg a regionális
politika és a közösség környezeti céljai között fennálló
alulkoordináltság felismerése (Baldock – Corrie, 1989;
Baldock - Wenning, 1990; CEC, 1992). Az ötödik akcióprog-
ram idején (1993–2000.) így már elkészülnek az elsô, a re-
gionális programozás környezetintegráltságát segítô szak-
értôi segédletek is (Bradley, 1996). Megjegyezendô, hogy
ehhez az idôszakhoz kötôdik az 1991-es Espooi egyez-
ménnyel kezdôdô, az Amszterdami Megállapodáson, a
„Cardiff process”-en, a „Cologne report”-on áthúzódó fo-
lyamat is, amelynek a végén létrejön az EMAS (Öko-Me-
nedzsment és Audit Séma), ami az unió belsô jogsza-
bályainak környezeti harmonizációját segíti (Feldmana –
Vanderhaegena, 2001).

Az EU SKV direktívája. Mindeközben 1991-tôl már el-
kezdôdik egy, a tagállamok jogszabályai közé is beépülô
SKV kötelezettség kialakítása is. Hosszas egyeztetések
után ez csak 2001-re formálódik minden tagállam számára
elfogadható direktívává (Therivel – Partidario, 1996; CEC,
2004a). Az évtized során a direktíva tervezetét többször
beterjesztették, s az folyamatosan erodálódott. Az északi
államok eredeti szándékai ellenére például kikerült a poli-
tikaalkotás, politikai irányelvek szintje, és csak a koncep-
ciók, programok maradtak a tárgykörében. A tagállamok
2004-ig építették be a nemzeti joganyagaikba.

A direktíváról sok elemzés látott már napvilágot. A
szubszidiaritás elvéhez hûen nagy mozgásteret ad az egyes
tagállamoknak saját SKV szabályozásaik kidolgozásához.
Annak ellenére, hogy implementáláshoz, különösen a
kapcsolódó monitoring tevékenységhez készültek ajánlá-
sok (CEC DGXI, 2004; Barth – Fuder, 2002), nem tartalmaz
megkötéseket az egyes döntéshozói szintek stratégiai
környezeti vizsgálatainak egymáshoz való viszonyát, a
nyilvánosság és kommunikáció mértékét, a vizsgálatnak
az általános tervezôi eljárásokkal szemben képviselt
értékét, esetleges fölérendeltségét, a kapcsolódó monito-
ring egyéb monitoring tevékenységekhez való illeszke-
dését illetôen. A direktíva egyértelmûen fogalmaz arról,
hogy kerülni kell az egyes stratégiai környezeti vizsgála-
tok, valamint e vizsgálatok és egyéb programozáshoz
kapcsolódó tevékenységek közötti átfedéseket. Módszer-
tani vázlatot, egy jól bejáratott általános SKV vázat tartal-
maz, azonban a külsô és belsô integráció-alkalmazás dol-
gában meglehetôsen nyitott (Risse et al., 2003). A direktí-
va megvalósításakor az EU bizottság környezetvédelmi

vonala egy külsô elemekkel rendelkezô, a programozás
folyamatát nem az elejétôl kísérô, hatásértékelés-orientált
megközelítést, a kvantitatív módszerek alkalmazását
preferálja, amelyben nagy szerepe van a formális
környezeti jelentéstételnek (CEC DGXI, 2004). A belsô és
kvalitatívabb vizsgálatot csak akkor, ha az általa kimuta-
tott problematikus intézkedések utólag részletes, lehetô-
leg kvantitatív módszerekkel támogatott hatásértékelést
kapnak. Ez némileg eltér a regionális programok korábbi,
az elôzetes értékelésbe épülô megközelítésétôl. Ott mind a
kvalitatív módszereknek, mind a belsô, a programozás
korábbi fázisaiba bekapcsolódó értékeléseknek nagyobb
szerepe volt, regionális vonalon még mindig ezt preferál-
ják. Belsô integrációra utalnak viszont a finanszírozási ta-
nulmányok, amelyek a költségeket a közszférára terhelve,
marginálisnak állítják be azokat, mivel a stratégiai kör-
nyezeti vizsgálat csak a jelenlegi programozási folyamatok
egyfajta kiterjesztésének tekinthetô (Feldmann, 1998). 

Mindez azt mutatja, hogy uniós szinten nincsenek
egyértelmû vagy kiforrott, és ami még fontosabb, nincse-
nek kötelezô szakmai irányok a stratégiai környezeti vizs-
gálat érvényesítésében. Az egyes országok, sôt régiók
folyamatosan alakítják ki és át SKV gyakorlatuk kereteit
(pl. SWRA, 2002). A hazai szakmai köröknek is érdemes él-
ni a direktíva nyújtotta lehetôségekkel, a magyar viszo-
nyokra legalkalmasabb eljárásrendszert kialakítva.

Területfejlesztési SKV az EU-ban. A kifejezett területfej-
lesztési jellegû stratégiai környezeti vizsgálatok is rendel-
keznek már saját – ha nem is gazdag – történeti és szak-
irodalmi hátérrel. Ebbôl hazánk jövôbeli területfejlesztési
SKV gyakorlatának szempontjából elsôsorban a vonatko-
zó európai uniós témákkal érdemes foglalkozni. Az EU-
ban a 90-es évek elejétôl bontakoznak ki a területfejleszté-
si SKV jellegû tevékenységek. A kezdeményezés elsôsor-
ban a nyolcvanas évek azon felismerésbôl született, hogy a
strukturális alapok gyakran az EU környezetpolitikai célja-
ival nem összeegyeztethetô programokat finanszíroznak.

Így aztán egyre erôsödô, különbözô programozási se-
gédletekkel és útmutatókkal is támogatott környezeti
integráció figyelhetô meg a programozási ciklusok során.
Kezdetben az integráció csak az úgynevezett vertikális
irányokra vonatkozott, azaz explicit környezeti (elsôsor-
ban infrastrukturális) célok épültek a többi regionális cél
mellé, általában nem beágyazott, elütô kontextusban. 
A horizontális, az egyes intézkedések környezetintegrált-
ságát biztosító tevékenységek pedig kimerültek általában
abban, hogy ne legyen látványos ellentmondás a program
és az EU vagy nemzeti környezeti szabályozás között. Ké-
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sôbb (második programozási ciklus 1994-1999) megerô-
södtek a vertikális irányok és határozott prioritást nyertek
a programokban, valamint a horizontális integráltság is
egyre mélyebbé vált. A programok kötelezô részévé lett a
környezeti partnerség biztosítása, a környezet állapotának
ismertetése, valamint az egyes intézkedések környezeti
hatásainak becslése. A jelenlegi programozási ciklusban e
két integrációs irány kiegyensúlyozott szövete is megjele-
nik már.

Az évek során határozottan javult a programok környe-
zeti integráltsága, bár az egyes gyakorlatok minôsége
között továbbra is óriási az eltérés. A külsô szakértôi érté-
kelések – néhány innovatív példán kívül – összességében
általában nem elégedettek (Jackson, 2001; Clement, 2001;
Roberts, 2001). Ugyanakkor tény, hogy az SKV direktíva
elôírásai nem érik felkészületlenül a régi tagállamok ré-
gióinak többségét.

A területfejlesztési környezetintegráció hazánkban.
Magyarországon e téma feldolgozottsága igen alacsony
szinten áll, annak ellenére, hogy már 1987-ben detektál-
ható az elsô hazai környezetintegrált területi tervezési
(menedzsmenti) kísérlet (Rakonczai et al., 1987). A fenn-
tartható vidékfejlesztésen túlmutató területfejlesztési
környezet-integrációval foglalkozó hazai szakirodalmi
háttér is korlátozott méretû, jórészt csak konkrét prog-
ramozási feladatok levezetésérôl szól, különösebb
nemzetközi kitekintés nélkül (pl.: Tombácz – Magyar,
1997, frissebben a ROP SKV-ról: Mozsgai – Somfai, 2004).

SKV A REGIONÁLIS PROGRAMOZÁSI 
CIKLUSBAN

A vizsgálatnak a programozásban betöltött szerepét ismét
elsôsorban az EU vonatkozó szabályozásain keresztül
érdemes feltárni. A stratégiai környezeti vizsgálat kapcsán
gyakran elhangzó kijelentés, hogy nincs egységes mód-
szertana és kialakulatlan a gyakorlata. Ezek az állítások
már néhány éve aktualitásukat vesztették, hiszen a té-
máról gazdag nemzetközi szakirodalmi háttér fejlôdött ki
napjainkra. A módszertan tekintetében pedig a termé-
szetébôl adódóan a stratégiai környezeti vizsgálat nem is
válhat teljesen egységessé, hiszen maga is egy olyan terve-
zési-programozási megközelítés, módszer, amelyben a
szakértô a saját belátása szerint kombinálja az eszközöket
(Hummelbrunner, 2002). A stratégiai környezeti vizsgála-
tok, különösen a regionális formák, ritkán hordoznak tisz-
ta külsô vagy belsô integrációt, a vegyes megközelítések
jellemzôbbek.

Az EU gyakorlatában a regionális programozáshoz kö-
tôdôen a programozás folyamatába korán bekapcsolódó,
jórészt azzal párhuzamosan futó belsô környezet-integrá-
ciós elemek fordulnak elô. Az EU direktívában megfogal-
mazott SKV célok további új elvárásokat támasztanak,
illetve a meglévôket hangsúlyozottabbá teszik. A direktíva
céljai: a környezet védelme, a környezet-integráció erôsí-
tése és a hozzájárulás az átlátható döntéshozatali folyam-
atok kialakításához. Különösen ez utóbbi feltételezi a pon-
tosabban nem definiált, de széles körû partnerséget és a
nyilvánosságot.

Programértékelések. Leginkább a mind nagyobb hang-
súlyt nyerô elôzetes (ex-ante) értékelések a fontosak, ame-
lyek maguk is rendelkeznek környezeti értékelési feje-
zettel, környezeti megfontolásaik a kilencvenes évek során
erôsödtek (Bradley, 1999). A Strukturális Alapok program-
jainak környezeti integrációja is nagymértékben erre épül
(Bradley, 2000). Általában véve a saját módszertannal ren-
delkezô elôzetes értékelések klasszikus esetben csak külsô
környezetintegrációt képviselhetnek (Means, 1999; ECO-
TEC, 1997). Azonban a kilencvenes évek végétôl jelentkezô
szakmai irányzatok az ex-ante értékelés minél korábbi
elkezdését, a programozásba való korai bekapcsolódását
szorgalmazzák (Hummelbrunner, 2002). Ezért a regionális
programokhoz kapcsolódó elôzetes környezeti értékelés
adott esetben mélyebb, belsô integrációt is jelenthet.

A stratégiai környezeti vizsgálat és az ex-ante értékelés
egymáshoz való viszonya nyitott. Azonban túlzóan leegy-
szerûsítô az a vélemény, miszerint az egyik eljárás ki-
válthatja a másikat, még a bizottság hatásbecslés-orientált
SKV irányzatánál sem jelenik meg. A folyamatokat ugyan
össze kell hangolni, még akár formailag is (nem feltétlen
kell két külön jelentés), de a két kategória inkább
kiegészítheti, mint helyettesítheti egymást. 

Kedvezô esetben ugyanis a stratégiai környezeti vizs-
gálat belsô környezetintegrációs eszközökkel aktívan részt
vesz a program kialakításában, használja és bôvíti a prog-
ramozás partnerségi és nyilvánossági bázisát, növeli legi-
timitását, átláthatóságát, szükség esetén rávilágít a külö-
nösen problémás területekre. Ha kvantitatív megközelí-
tést is hordoz, akkor pedig bizonyos hatások részletes
becslését is elvégzi. Az ex-ante értékelés mindezt külsôleg
és részben utólag felülvizsgálja, ugyanúgy, mint a prog-
ram egyéb elemeit logikai (a szokásos relevancia, ko-
herencia, konzisztencia, hatékonyság, hatásosság, fenn-
tarthatóság stb.) szempontból kiigazítja. A kimutatott
problémagócok részletes kvantitatív hatásbecslése meg-
maradhat akár erre a fázisra is. Egyúttal olyan, a monito-
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ringhoz, projektkiválasztáshoz szükséges indikátorokat
határoz meg, amiket csak a programozás végeztével lehet,
illetve megvizsgálja a korábban felállítottakat. A stratégiai
környezeti vizsgálat egyik lehetséges célja, a kumulatív
környezeti hatások számbavétele sokkal jobban mûködhet
külsô integrációval, ex-ante jellegû ellenôrzés keretében. 

A program megvalósítása során az értékelés és a straté-
giai környezeti vizsgálat kölcsönhatása megmarad, mivel
a monitoring és a késôbbi (középidejû, utólagos) prog-
ramértékelési tevékenységek szolgálják a vizsgálat késôi
visszacsatolását is, elsôsorban a kialakított indikátorok
vizsgálatán keresztül.

NEMZETKÖZI MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK

Tekintettel a terjedelmi korlátokra, csak néhány illusztrá-
ciószerûen kiragadott, de a hazai viszonyok között jól
alkalmazható, kurrens megközelítés, illetve ahhoz társuló
eszköz ismertetésére van itt lehetôség. 

A stratégiai környezeti vizsgálat a tervezô által megha-
tározott módszeren alapul, azaz tulajdonképpen minden
SKV más és más. Nem is érdemes ezért kidolgozott mód-
szertanra várni, hiszen az elsôsorban a különbözô
menedzsment tudományából vagy más természet- és tár-
sadalom-tudományi döntéstámogató eszközök kiválasztá-
sán és felfûzésén múlik. Azonban rendelkezésre áll már jó
néhány, a gyakorlatlan programozókat és menedzsereket
segítô területfejlesztési környezet-integrációs módszer-
tani útmutató is. A szakember felelôssége azonban a kur-
rens, az EU-ban preferált SKV elvek szerint csak a módszer
meghatározásáig és lefolytatásáig tart. Így a stratégiai
környezeti vizsgálat szó szerint véve sohasem lehet egy
szakértôi csoport által készített tanulmány, hanem egy
térség, a térség területfejlesztési szereplôinek és lakossá-
gának a sajátja. 

Szemléletek, módszerek. Érdekes diskurzus zajlik a
stratégiai környezeti vizsgálat módszertani megközelíté-
seinek tekintetében napjainkban egy ökocentrista és egy
technocentrista (O'Riordan, 1999) álláspont között.
Technocentrista felfogásban a stratégiai környezeti
vizsgálat továbbra is magán hordozza a projekt szintû
hatásvizsgálat tulajdonságait: elsôsorban külsô integrá-
ciós hatásvizsgálat, amely az alacsonyabb döntéshozói
szinteken már egyértelmûen elsôsorban technikai szak-
értôi munka (Richardson, 1996 and Fucault, 2003 in
Fischer, 2003). Az irányzat egyúttal erôsen kritizálja a
kommunikatív tervezési módszereket általában. A másik
megközelítés szerint a stratégiai környezeti vizsgálat ter-

vezési megközelítés, értékrenden alapuló közös gondol-
kodás, melynek lényege nem a kvantitatív eszközökkel
kimutatott hatásokban és az ezt taglaló jelentésekben ke-
resendô, hanem magában abban folyamatban, amit a
programozás során megtestesít (Sheate at al., 2003;
Horton - Memon, 1997; Risse et al., 2003).

A technocentrista gondolkodás a magasabb szintû dön-
tés-elôkészítésben jelenleg alárendeltebb mûszaki-mérnö-
ki érdekcsoportok társadalomtudományi tervezési mód-
szerekkel szembeni fellépésérôl is szól. Tekintettel a vizs-
gálat már említett korlátaira, a mûszaki szemlélet túlzott
erôltetése felesleges, hiszen a stratégiai környezeti vizs-
gálat szerepe valóban elsôsorban csak a környezeti, fenn-
tarthatósági megfontolások érvényesítésében keresendô.
A konkrétabb hatásbecslésen alapuló tevékenységek csak
az alsóbb szinteken eredményesek.

Az ökocentrista irányzat egyik figyelemre méltó új
eleme az úgynevezett analitikus SKV megközelítés (Dalk-
manna, 2004), amely a tervezés környezetileg releváns ún.
döntési ablakainak az azonosítására helyezi a hangsúlyt.
Ez a környezeti megfontolások beszivárogtatásának idejét
határozza meg (válasz a „mikor?” kérdésére). A kritériu-
mok, amelyek a saját regionális vagy akár nemzetközi
stratégiákon és eljárásokon alapuló környezeti és fenn-
tarthatósági megfontolások, ezekben az ablakokban
kerülnek kifejtésre (válasz a „hogyan?” kérdésére). A stra-
tégiai környezeti vizsgálat így részt vehet akár egy közös
programozási értékrend kialakításában (horizontális in-
tegráció) is, a programozás kezdeti fázisai (helyzet-
értékelés, forgatókönyvek, célok kijelölése) már abból táp-
lálkozhatnak. A közös értékrendre épülô megközelítés
már a hagyományos célvezérelt vizsgálaton is túlmutat. 
A késôbbi döntési ablakokban hatással lehet közvetlenül a
vertikális irányok kialakítására, azok hatásbecslésére.

Regionális megközelítések. A területi tervezési SKV a
szektorális változatánál gyakrabban támaszkodik kvalita-
tív eszközökre (Fischer, 2002). A helyspecifikusságot a
stratégiai környezeti vizsgálati szakirodalomban általában
(a környezeti hatásvizsgálattal ellentétben) sajnos elha-
nyagolt mértékûnek tekintik, de azért kimutatható, hogy a
helyhez kötött elemzések súlya a kisebb területi dimenzi-
ók felé közeledve nô (Finnveden et al., 2003). 

A területi tervezési stratégiai környezeti vizsgálatok
fokozottabb helyspecifikusságának megvalósítását esz-
közök és szemléletek segíthetik. A helyspecifikusság a
mûszaki-fizikai paraméterekkel rendelkezô intézkedések
esetében természetesen határozottabb, de más esetben
sem nélkülözhetô. Az adott térség tájökológiai szemléletû
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megközelítése segíthet, hogy az általános környezeti és
fenntarthatósági szólamokon túl konkrét, az adott terü-
lethez köthetô jellegzetességeket tárjunk fel és vegyünk
figyelembe a programozás során (például regionális
környezeti indikátorok). A területi információk kezelé-
sének egyik legjobb támogató eszközei a már említett föld-
rajzi információs rendszerek (GIS).

Különösen a regionális SKV így segíti az intézkedések
térben való elhelyezését is. Egy-egy intézkedéshez sok
esetben éppen a térbeli elhelyezéssel ad alternatívát,
környezet-károsítást mérséklô megoldást. Az így beveze-
tett zonációval azért óvatosan kell bánni. Az Új-Zélandban
például e szinte egyeduralkodó SKV megközelítés az „olaj-
finomítók az erdôrengetegben” jelenség kialakulásához
vezetett (Horton – Memon, 1999), azaz a táj egyszerû, min-
den további megfontolást nélkülözô felosztásához ter-
heket elviselô, valamint kímélendô zónákra, pusztán
területi alapon feloldva az integrálatlan fejlesztések
környezeti konfliktusait.

Eszközök. A célok vizsgálatát gyakran végzik mátrix esz-
közökkel (a program céljainak és a területi környezeti
értékrendre épülô céloknak az összevetésével). Fôleg a
belsô környezetintegráció esetén nem csak az összhang
vizsgálata fontos, hanem fel kell tárni a környezetvédelmi,
fenntarthatósági vonatkozásokban tapasztalható réseket
is. Ezek vertikális irányokkal, a kifejezett környezeti
intézkedésekkel befedhetôk (GOSW, 2000).

Elsôsorban a horizontális integrációt elmélyítô eszköz
az integrált gazdasági-környezeti SWOT is, amely kife-
jezetten az adott terület környezeti feltételeinek erôssé-
gein, gyengeségein alapulva tekinti át az egyes gazdasági
és társadalmi fejlesztések lehetôségeit és korlátjait
(ECOTEC, 1999). Az egyszerûbb környezeti SWOT-tal
szemben, amely elkülönül a SWOT folyamatától, itt elsô-
sorban a terület-specifikus környezeti erôsségek, gyen-
geségek kerülnek párosításra az általános SWOT megfelelô
fejezeteivel. Az eredmény kirajzolja az intézkedések valós
mozgásterét (környezeti gyengeségekkel korlátozott vagy
erôsséggel támogatott).

A földrajzi információs rendszerek (GIS) egyes straté-
giai környezeti vizsgálatokban fontos kvantitatív hatás-
becslô és helykijelölô eszközök, de a kommunikációban is
szerepet kaphatnak a szakmai információk térbeli
rögzítésével és áramoltatásával, különösen a WEB alapú
interaktív változataikban.

A vizsgálat kommunikációja. A stratégiai környezeti
vizsgálati folyamatokban mind határozottabb a széles kö-

rû partnerség és a nyilvánosság igénye. Ez természetesen
megfelelô kommunikációt feltételez. A stratégiai környe-
zeti vizsgálat jórészt maga is környezeti kommunikáció, az
alábbi tényezôk által meghatározottan: alacsony költsé-
gek, igen sokszínû kommunikációs szereplô – a szakértôk-
tôl egészen a lakosságig –, kétirányúság (Péti, 2002). 

A megoldás leginkább az elektronikus kommunikációs
eszközöket is kihasználó rétegelt (az egyes csoportok szá-
mára specifikus) kommunikációs stratégia lehet, mely
egyúttal minél több rétegében dialógussá formált (Wag-
ner, 1999), így biztosítva egy együtt-tanulási folyamatot az
adott térség környezeti és fenntarthatósági értékrend-
jének kialakításához, megteremetve egyúttal a folyamat le-
gitimitását (Karl – Ranné, 2001).

Az elektronikus eszközök szerepe természetesen nem
lehet kizárólagos, különösen nem a lakossági kommu-
nikációban. Beszámolók olvashatók például roadshow-
szerû rendezvényekre, tájékoztató brosúrákra épülô angli-
ai tapasztalatokról (Therivel, 1998). A stratégiai környezeti
vizsgálat döntési szintjein és területi dimenzióiban a
hagyományos nyilvános meghallgatás részvevôinek lét-
száma mindig nagy kihívás, hisz a lakosság távolinak érzi
magától a folyamatokat. Ezért minden helyi érdekeltséget
növelô kommunikációs újítás segíti a törekvést.

Szintén fontos, hogy a kommunikáció fenntartható le-
gyen (Borgschulte, 2002), és nem csupán egy-egy, a prog-
ramozáson belüli SKV akció köré épüljön. A már kialakult
SKV értékrend és a térségi stratégiában való megjelenése
szintén nyilvánosságra érdemes, immár egyirányú kom-
munikációval, tájékoztatással. E nélkül akár az egész addi-
gi folyamat értelme megkérdôjelezhetô, hiszen az érték-
rend csak akkor juthat érvényre, ha nem csupán a prog-
ram menedzsmentjéhez, valamint kedvezményezetti kö-
réhez, hanem a térség szélesebb nyilvánosságához is eljut. 

Kihívások. A szakirodalom és a gyakorló külföldi
területfejlesztési SKV szakemberek tapasztalatai alapján
kiemelhetô a stratégiai környezeti vizsgálati tevékeny-
ségek néhány kritikus pontja. Alapprobléma, hogy a prog-
ramok az EU irányelveinek gyakran nem helyspecifikus
adaptációi. A vizsgálat gyakran lekésik a belsô integráció
érvényesítésérôl, túl késôn kapcsolódik a folyamatba.
Azért ezekben az esetekben is alkalmas eszköz lehet arra,
hogy a helyi környezeti adottságokhoz adaptálja az
intézkedéseket, és térben elhelyezze azokat, ha a célokra
kisebb is a hatása. 

A végeredményként szolgáló jelentések szerepe elha-
nyagolható, sokkal inkább a folyamatra, különösen a dia-
lógus-szerû kommunikációra érdemes koncentrálni. 
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A stratégiai környezeti vizsgálat igazi értéke a tapasztala-
tok szerint ebben mutatkozik meg. A formalizált jelen-
tések tulajdonképpen már csak egy nagyon szûk kört
érdekelnek, és hatásuk is igen csekély a késôbbi progra-
mozási, megvalósítási fázisokban. Kulcskérdés a meg-
felelô kommunikációs és bevonási technikák kiválasztása,
mert a partnerség érvényesítése nagyon nehéz, a szigni-
fikáns lakossági bevonás még inkább az. 

Összességében a megkérdezett szakértôk többsége belsô,
kommunikáció-orientált, a programozás folyamatát a
kezdetektôl kísérô, helyspecifikus SKV mellett tette le a
voksát. Bár elôfordultak a kvantitatívabb hatásvizsgála-
tokat preferáló vélemények, de ezeknél is körvonalazó-
dott, hogy a kvalitatív célvezérelt megközelítés alkalmas a
késôbbi egzaktabb (hatás)vizsgálati fázisok téma szerinti
koncentrálására, hiszen a teljes hatásvizsgálat program-
szinten nem reális.

A VIZSGÁLAT ÉS A FENNTARTHATÓ 
TERÜLETI TERVEZÉSI RENDSZER

A fenntarthatóság rendkívül sokrétû gondolatokra,  az
eltartó-képesség és a fejlôdés ellentmondásainak feloldá-
sára épül, nagymértékben környezeti megfontolásokból
táplálkozik (Haque, 2000). 

A fenntarthatósági gondolatkörnek sok kritikai megkö-
zelítése ismert (Haque, 2000). Így gyakran vitatatott az ere-
deti formája, a fenntartható fejlôdés kifejezés mögött
húzódó jelentéstartalom, ez ugyanis ellentmondásos. Egy
másik gyakran felhozott kritikai érvelés a téma regionális
érzéketlenségével kapcsolatos, melynek okai – a fejlôdés-
orientáltsághoz hasonlóan – szintén a gondolatkör kifejlô-
désének történetével magyarázhatók. A környezetvédelem
fogalomkörét tágító fenntarthatóság már a globális, inte-
grált környezetstátuszhoz társult, és nem ment át a lokális
dimenziók felôl a globalitás irányába kibontakozó fej-
lôdésen. Ebbôl is adódhat, hogy a fenntarthatóság gondo-
lata általában annyira integrált, hogy szinte önálló célok
nélkül teljesen feloldódik az egyes tématerületekben, és
csekély a térérzékenysége. A fenntarthatóság térbeli értel-
mezés megteremtésével a többi problematika is új köze-
lítést, sôt megoldást nyerhet.

Fel kell ismerni, hogy a fenntarthatóság elsôsorban tér-
beli kategória, az önálló karakterekkel és saját belsô
mûködési mechanizmussal, külsô kapcsoltrendszerrel
bíró területi rendszerek sajátossága (Roberts, 2001).
Csakis az átlátható, a környezeti, gazdasági, társadalmi
erôforrások feltérképezésére, a különbözô folyamatok

nyomon követésére alkalmas méretû rendszerekben lehet
érvényesíteni. A különbözô szereplôk – lakosság, vállalko-
zások, szervezetek, intézmények – számára is ebben a
rendszerben kézenfekvô a tevékenységeiknek a környezet-
re, mégpedig a saját helyi környezetükre gyakorolt hatása.
Ezért a fenntarthatóság érvényesítésének ugyan vitat-
hatatlanul fontos és szükségszerû, de nem az egyetlen és
nem a leghatékonyabb színtere a globális értelmezés,
sokkal inkább a már önálló sajátosságokkal, belsô mûkö-
dési mechanizmussal rendelkezô, ugyanakkor még
átlátható regionális dimenziók. A fenntartható fejlôdés
kifejezés is térségi értelmezésben kezelhetô helyesen.
Ugyanis az egyes fenntartható térségi rendszerek állapo-
tától függ, hogy a fenntartható térségi rendszer kiala-
kításában, helyreállításában, szinten tartásában vagy eset-
legesen a fejlesztésében, kibontakoztatásában merül-e ki
az a fejlôdés, amit a térségfejlesztés szolgál.

A fenntartható térségi rendszerek erôforrásai és stabili-
tása. A fenntarthatóság erôforrás- és stabilitás-orientált
megközelítése szerint a társadalmi-gazdasági tevékenysé-
gek nem veszélyeztethetik az erôforrásokat, elkerülendô a
társadalmi-gazdasági rendszerek összeomlását. Az erôfor-
rások fogalmát a lehetô legszélesebb értelemben kell
kezelni, és nem szoríthatók csak a környezet által nyújtott,
a gazdaság mûködéséhez szükséges anyag- és energiafor-
rásokra. Ugyanúgy erôforrást képviselnek a gazdasági-tár-
sadalmi alrendszerek erôforrásai, különösen a humánerô-
forrás, maga a terület, a táji értékek, a helyi identitás vagy
akár a tudás és az információk is. Egy térségben kiemelten
fontos a belsô erôforrások szerepe, mert törekedni kell a
térségi rendszer külsô erôforrásoktól való minél éssze-
rûbb, semmiképpen nem túlzó függetlenségének kialakí-
tására. A belsô erôforrások védelme kevésbé azok kiak-
názási intenzitásának csökkentésével, kímélettel, inkább a
minél hatékonyabb hasznosításával lehetséges. Ennek ré-
sze a rablógazdálkodás felszámolása és a tervszerû kiak-
názás bevezetése, amely kiterjed a minél hosszabb ideig
tartó használatot lehetôvé tevô ütemezésre, a megújuló
erôforrások felhasználási arányának növelésére, az új erô-
források folyamatos feltárására. 

Ugyanakkor a meglévô erôforrásokat is minél sokolda-
lúbban kell felhasználni, ami azt feltételezi, hogy az anyag-
és energiaáramlást, de ugyanígy az információkat is minél
tovább kell az adott térségben tartani. A fenntarthatóságot
le kell hozni a földre, és egy térségen belül kell szervezni.
A szervezés eredményeképpen pedig minél inkább auto-
nóm és a térségen belül visszacsatolással rendelkezô
anyag- és energiaáramlási rendszereket kell fenntartható
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módon kialakítani. A fenntarthatóság ugyanakkor, már
csak globális vetületeinél fogva is, a térségközi kapcsola-
tokra vonatkozó üzeneteket hordoz. Így nem tartató fenn
az a térségi rendszer, melynek folyamatai más térségek
erôforrásainak kizsákmányolására épülnek.

Ezek a megfogalmazások meglehetôsen határozott
értékválasztást jelentenek. A fenntarthatóság bizonyos
értékrendet is hordoz magában, azonban nem képvisel
abszolút értékválasztást. Értékrendjének határai és pozí-
ciói ugyanis rugalmasak, dinamikusan változhatnak .

A fenntartható térségi rendszer alrendszerei. A környezet
a területi rendszerek alapja, hordozója. Egy fenntartható
térségi rendszerben a határok, mint az eltartóképesség
vagy a lehetséges gazdasági tevékenységek határai – ha
nem is teljes mértékben, de jórészt – a környezet adott-
ságaiból vezethetôk le. A tervszerûen kiaknázandó erô-
forrásoknak is jelentôs hányadát a környezet jeleníti meg.

A gazdasági alrendszer egy fenntartható térségi rend-
szerben nem áll konfliktusban a környezettel, annak
adottságihoz igazodik, erôforrásait felhasználja. Ugyan-
akkor képes a helyi társadalom szükségéleteinek kielé-
gítésére a szolgáltatások, munkahelyek, esetleg bizonyos
termékekkel való ellátás terén. Végül természetesen a tár-
sadalmi adottságokhoz, a társadalom erôforrásaihoz is
igazodik.

A fenntartható térségi rendszerek társadalmainak te-
vékenységei nem állnak feloldhatatlan konfliktusban sem
a globális, sem a helyi környezet adottságaival. A társa-
dalom reprodukcióra képes, maga is erôforrást képvisel
(azonban az eltartható népességszám aktuális értékének
függvényében az elvándorlás lehet természetes folyamat
is). A fenntartható térségi rendszerekben a helyi tár-
sadalom szerepvállalása létezô helyi identitás mentén zaj-
lik, fenntarthatósági értékrendet követ; a területi alrend-
szerek menedzsmentjében és a kapcsolódó döntéshozatal-
nak a lehetô legnagyobb részében jelen van.

Fenntartható területi tervezési rendszer. A stratégiai
környezeti vizsgálat, nevével ellentétben, nem egy egysze-
rû környezeti szempontú tervezési instrumentum, hanem
általában szolgálja a fenntarthatóságot, sôt a döntésho-
zatal átláthatóságát is (ld. EU SKV direktívája 2001/42/EC;
CEC DGXI, 2004). Összegezve azonban a jelenlegi kurrens
szakirodalmakat és a stratégiai környezeti vizsgálati ta-
pasztalatok terén vezetônek tekinthetô országok valamint
az EU bizottság tapasztalatait, látható, hogy a vizsgálat
önmagában nem tölti be a fenntarthatóságot szolgáló ter-
vezési rendszer minden funkcióját. Hiányosságai is

gyakran a túlzottan sok szerepkörébôl fakadnak. A straté-
giai környezeti vizsgálatnak sokkal inkább egy egységes
fenntartható (területi) tervezési rendszer részét kellene
képeznie (1. ábra). Ilyen, teljes mértékben kibontakozott,
fenntartható területi tervezés egyelôre nincs, de a haladó
külföldi példákból levezethetô egy optimalizált rendszer.

Alapját, a külföldi példák szerint (DETR, 2000; SWRA,
2001) egy fenntarthatósági keretstratégia (a továbbiakban
keret) jelenthetné, amelyet nem csak nemzeti, hanem
inkább regionális szinten kell kialakítani. A keretstratégia
csak hosszú távú lehet, mint ahogy a fenntarthatóság is
hosszú távú cél. Ugyanakkor nagyon fontos a rendszeres
felülvizsgálata, hiszen, ahogy a késôbbiekben látható lesz,
számos aktuális információval és csak aktuálisan érvényes
kategóriával dolgozik (például az eltartóképesség). A keret
kommunikációja és ismertsége révén képes egy térségi
fenntarthatósági értékrendet közvetíteni a térség külön-
bözô szereplôi és a lakosság számára. A jól kommunikált
keret nagymértékben mentesítheti a kommunikatív ter-
vezés terhe alól a késôbbi, térséget érintô ágazati és
regionális tervezéseket és a kapcsolódó stratégiai környe-
zeti vizsgálatokat. A keretnek minden ágazati és területi
tervezési tevékenység alapjának kell lennie, horizontálisan
átfogva e tématerületeket. A fenntarthatóság mellett
ugyanakkor más horizontális irányelveket is megjelenít-
het, mint amilyen az esélyegyenlôség, a biztonság. A ter-
vezés hatékonyságát nem csak bizonyos kommunikációs
terhek átvállalásával fokozhatja, hanem azzal is, hogy
értékrendje megteremti a vizsgálatok és hatásvizsgálatok
alapjait is, rögzítve rengeteg bonyolult és idôigényes
helyzetelemzést.

A keret helyzetértékelése ugyanis kiterjed az adott
térség gazdasági-társadalmi eltartóképességének azonosí-
tására. Az eltartóképesség fogalma szélesen értelmezett,
alapvetôen a helyi környezeti adottságok által nyújtott le-
hetôségekre épül. Ez képezi tulajdonképpen egy térség
fenntarthatósági jövôképét. A keret továbbá tematikusan
beazonosítja az eltartóképességgel konfliktusban álló kör-
nyezeti állapotokat, folyamatokat és gazdasági-társadalmi
tevékenységeket. 

Ezután kerülhet sor a fenntartható térségi rendszer elé-
réséhez szükséges (vertikális) célok azonosítására, ame-
lyek lehetnek építô jellegûek vagy korlátozó, leépítô jel-
legûek. A célok között megkülönböztetve rögzíteni kell a
fenntartható térségi rendszer kialakításához szükséges
külsô feltételeket más térségekben vagy magasabb hierar-
chiai szintû térségirányítási rendszerekben is.

A keret üzenetet (horizontális elveket) fogalmaz meg
minden egyes térségi (és térségen kívüli) ágazati tevékeny-
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ség számára is, meghatározva az aktuálisan megismerhetô
ágazati fejlôdési mozgásteret, a növekedés határait,
szerkezeti orientációt. Itt kerülhet sor a kifejezett területi
tervezési (mind a területfejlesztés, mind a területrendezés
számára szóló), azaz a térhasználat fogalmában összesí-
thetô üzenetek megfogalmazására is. Ez utóbbi esetben
különösen igaz, hogy sokszor nem csak közvetlen fenn-
tarthatósági megfontolásokra, hanem közvetetten más
horizontális elvek (biztonság, hatékonyság, esélyegyen-
lôség, különösen akadály-mentesítés) felvonultatására is
szükség lehet. A térhasználati elvek kiterjednek a terület-
használatra és térhasználat-szervezésére (anyag, energia,
személyek, információk mozgása, közigazgatási és köz-
szolgáltatási határok szervezése, hozzáférés stb.).

Itt kell megemlíteni, hogy az új Országos Területfejlesz-
tési Koncepcióban – a tervezést párhuzamosan kísérô in-
tegrált SKV motívumoknak köszönhetôen – megjelentek a
fenntartható területi tervezési rendszer egyes elemei. Az
OTK a jövôben a hazai fenntartható területi tervezés alap-
jául szolgálhat, benne elvként és elérendô célállapotként is
megjelenik a térségi fenntarthatóság, valamint térhaszná-
lati elveket is rögzít (ezek az OTK függelékében részletesen
is olvashatók). Ez utóbbiak nemzetközi szinten is vezetô
gondolatot képviselnek, remélt érvényesítésük új korsza-
kot nyithat meg a hazai tervezés történetében.

A keret végrehajtása nem tekinthetô önálló fejlesztési
tevékenységnek, hiszen azt a terület saját tervei és a maga-
sabb szintû ágazati és területi jellegû fejlesztési tervek,
valamint a terület- és településrendezési tevékenység való-
síthatja meg. Azonban saját, a végrehajtás nyomon
követésére, értékelésére és a keret felülvizsgálatára képes
térségi fenntarthatósági menedzsmentnek kell azt össze-
fognia. Ennek hiányában a fenntarthatóság érvényesítése
megmarad a jelenlegi, végletesen integrálódott, elolvadó
formában. A fejlesztési tevékenységeken túl a keret végre-
hajtását önálló tevékenységként szolgálja a jogi háttér kia-
lakítása, valamint a keret üzeneteinek értékrendszerû köz-
vetítése minden térségi szereplô és a nyilvánosság szá-
mára. A hagyományos környezetmenedzsment, környe-
zeti programozás nem alkalmas a komplex fenntartha-
tósági gondolatok érvényesítésére, a keretben maga a kör-
nyezetügy is csak egy ágazatként jelenik meg. 

A keret természetesen csak alapja a fenntartható terü-
leti tervezési rendszernek, az egyes ágazati vagy területi
tervezésekhez csatlakozó (legyen ez akár az adott területen
belüli vagy magasabb szintek tervezése) stratégiai környe-
zeti vizsgálatok pedig részei annak. A vizsgálat már tá-
maszkodhat a keret megállapításaira, referenciaként
használva azokat a koherencia-vizsgálatok, a le nem fe-

dett, a fenntarthatóság megteremtése érdekében szüksé-
ges célok kijelölése vagy a hatásvizsgálatai során. 

Ez utóbbival kapcsolatban pedig érdemes azt a feladat-
megosztást követni, miszerint a stratégiai környezeti vizs-
gálati tevékenység nagyobb része kimerül a tervezési
folyamat orientálásában (a stratégiai környezeti vizsgálat-
nak a tervezésre gyakorolt hatását szintén dokumentálni
kell a jelentésben), a környezeti hatásértékelési része pe-
dig már az elôzetes programértékelések hatásértékelési ré-
szeivel teljes összhangban (elôzetes környezeti értékelés-
ként), akár közös jelentéstétellel zajlik le, amely így egy
harmadik külsô kontrollelemként jelenik meg a tervezési
rendszerben.

DISZKUSSZIÓ

A jelenlegi, 2007-2013-as programozási ciklusban a ha-
zánkban SKV tevékenységet végzô csoportok nem lesznek
könnyû helyzetben. A tervezés azonban a 2007-tôl kezdôdô
fejlesztési tevékenység kényszere miatt érthetôen felfoko-
zott ütemû, és az idôhiány minden esetben a tervezés
egyik legnagyobb ellensége (ugyanakkor persze egyik fô
mozgatórugója is). A szoros ütemezés miatt nô a kocká-
zata a tervezést kísérô kiegészítô eljárások (pl. a stratégiai
környezeti vizsgálat) marginalizálásának. A jelenlegi ter-
vezési folyamat által kínált környezeti vizsgálatok speciá-
lis feltételei:
� Még nem körvonalazódik egy fenntartható (területi)

tervezési rendszer hazánkban, bár bizonyos elemei
kétségkívül jelen vannak az elkészült koncepcionális
tervdokumentumokban (az OTK-t már említettük, de
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1. ábra 
A fenntartható (területi) tervezésrendszer elemeinek kap-
csolata (Péti M.)



az Országos Fejlesztési Koncepció stratégiai környe-
zeti vizsgálata is elkészült, a nemzeti fenntarthatósá-
gi stratégia kialakítása pedig folyamatban van). 
A stratégiai környezeti vizsgálatra így számos 
olyan funkció hárul, amely egy jövôbeli optimálisabb
rendszerben más tervezési instrumentumok feladata
lehetne.

� A továbbtervezés bizonyos területeken már elôreha-
ladott, míg a stratégiai környezeti vizsgálat még nem
kezdôdött el, már most is hiányzott néhány fontos
döntési ablakban, azaz megkésett.

� Hiányzik a stratégiai környezeti vizsgálati tevékeny-
ségekkel kapcsolatos hazai tapasztalat. Bár kísérleti
vizsgálatok már az elôzô programozási ciklusban
megjelentek, sôt még korábbi elôzmények is említ-
hetôk, de szinte hiányoznak a nemzetközi szakirodal-
mi kitekintéssel rendelkezô, a vezetô európai uniós
gyakorlati tapasztalatokat és az eddigi hazai próbál-
kozásokat kritikailag feldolgozó, tudományos igényû
módszertani munkák.

� A jelenlegi tervezés pozitív hozadéka, hogy sokkal
jobb a területi szemlélete, megerôsödtek a regionális
vonatkozásai. Mindez lehetôséget kínál a stratégiai
környezeti vizsgálat fokozott területi megközelíté-
seinek kidolgozásához.

A vázolt, nem mindig optimális peremfeltételekkel mû-
ködô stratégiai környezeti vizsgálat nem kizárólag hazai
jelenség, többé-kevésbé minden újonnan csatlakozott és
sok régi tagállamban is elôfordul. Az elkövetkezô straté-
giai környezeti vizsgálatoknak „mindent félretéve” elsô-
sorban a folyamat hasznosságára kell összepontosítaniuk,
és azt kell maximalizálniuk. El kell érni, hogy ez ne váljon
szükséges rossz tevékenységgé, hanem valós hozzáadott
értéket jelentô eljárás legyen. Szolgálja azt a célt is, hogy a
most folyó környezeti vizsgálatok a közeljövôben hoz-
zájáruljanak egy fenntartható tervezési, különösen fenn-
tartható területi tervezési rendszer kibontakozásához.
Speciális javaslatok jelenlegi tervezési folyamatokhoz
kapcsolódó stratégiai környezeti vizsgálatokhoz:

� A vizsgálatot végzô csoportnak minél hamarabb be
kell kapcsolódnia a tervezés folyamatába, tekintet
nélkül a tervezés elôrehaladottságára. Nem a vizsgá-
lat környezeti hatásértékelése hangsúlyos, hanem el-
sôsorban a célok és elérési módjuk orientálása. A kör-
nyezeti vizsgálatot végzô csoportnak így folyamatos
dialógust kell kialakítania az adott tervezôi és
elôzetes értékelôi csoporttal.
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11.. ÖÖsssszzeeffooggllaallóó  ((aallkkaallmmaassnnaakk  kkeellll  lleennnniiee  sszzéélleess  kköörrûû,,
eeggyyiirráánnyyúú  kkoommmmuunniikkáácciióórraa,,  ttáájjéékkoozzttaattáássrraa))

a. a folyamat nem szakmai jellegû, 
tervezéshez viszonyított összefoglalójának ismertetése;

b. a SKV-i folyamat tervezésre való hatásainak 
összefoglalása;

c. a további véleményezési, tájékoztatási fórumok
ismertetése.

22.. FFeellhhaasszznnáálltt  mmóóddsszzeerreekk  iissmmeerrtteettééssee::
a. tervezôi módszerek és eszközök;
b. a konzultációba, kommunikációba bevont szereplôk.

33.. AAzz  SSKKVV--ii  tteevvéékkeennyysséégg  hháátttteerréénneekk  iissmmeerrtteettééssee::
a. indokoltsága, funkciója;
b. az adott terv/program céljainak összefoglalása.

44.. AAzz  SSKKVV  áállttaall  ffeelláállllííttootttt  ccééllookk  ééss  kkiiiinndduulláássii  hheellyyzzeett::
a. kapcsolat más programokkal/tervekkel;
b. környezeti helyzetértékelés;
c. környezeti problémák;
d. az adtagyûjtési, elemzési nehézségek, az értékelések 

korlátainak ismertetése;
e. a SKV által felállított célok és irányértékeik.

55.. AA  ffôôbbbb  SSKKVV  áállttaall  ssuuggaalllltt  ssttrraattééggiiaaii  aalltteerrnnaattíívváákk,,
bbeevveezzeetteetttt  eellvveekk::

a. Az eredetei tervcélok által hordozott konfliktusok;
b. a bevezetett új célok, megvalósítási módok;
c. a konfliktusos területek hatásértékelésének eredménye;
d. a mérséklô intézkedések;
e. a célok indikátorainak megadása 

a keret irányértékeire építve (vagy az esetleges
módosítási javaslatok);

f. az elvetésre javasolt célok.

66.. AA  tteerrvv//pprrooggrraamm  kköörrnnyyeezzeettii--ffeennnnttaarrtthhaattóóssáággii  
vvoonnaattkkoozzáássaaiinnaakk  öösssszzeeffooggllaalláássaa::
a. a program/terv fôbb környezeti hatásai;
b. a SKV-i tevékenység hatásai a tervezés folyamatára;
c. mérséklô intézkedések, fennmaradó bizonytalanságok - 

a késôbbi értékelések fókuszterületei.

77.. AA  ffeejjlleesszzttééssii  tteerrvveezzééss  kkééssôôbbbbii  ffáázziissaaiibbaann  
((pprrooggrraamm,,  pprroojjeekkttsszziinntt))  mmeeggvvaallóóssííttaannddóó  
SSKKVV--kkrraa  vvoonnaattkkoozzóó  üüzzeenneetteekk,,  iilllleettvvee  eezzeekk  
sszzüükkssééggeessssééggéénneekk  mmeegghhaattáárroozzáássaa..

88.. MMoonniittoorriinngg  rreennddsszzeerr  mmeegghhaattáárroozzáássaa,,  iilllleesszzttééssee  
aazz  aaddootttt  tteerrvv//pprrooggrraamm  mmoonniittoorriinnggjjááhhoozz,,  éérrttéékkeellééssééhheezz..

1. táblázat
Környezeti jelentés, az SKV és az elôzetes környezeti 
programértékelés dokumentációja 
(ODPM, 2004 nyomán Péti, M.) 



� Tiszta, de legalábbis koncepciózus megközelítéseket
kell alkalmazni. A stratégiai környezeti vizsgálatnak
logikus kapcsolata legyen az elôzetes környezeti érté-
keléssel. Így a vizsgálat keretében végzendô hatás-
értékelés és annak dokumentációja kapcsolható az
elôzetes programértékeléshez (A jelentéstétellel kap-
csolatos elvárásokat az 1. táblázat tartalmazza). 
A hatásértékelés a tervezés és a stratégiai környezeti
vizsgálati dialógus során körvonalazódó, elôre kivá-
lasztott problématerületekre korlátozódhat.

� A stratégiai környezeti vizsgálatnak nem csak a meg-
lévô célok (horizontális) vizsgálata lehet a tárgya, ha-
nem új vertikális célirányok megfogalmazására is
szükség lehet, a fenntarthatóság elérését szolgálva, a
tervezôk által kialakított célok támogatására, ha a
programok és a környezeti vagy fenntarthatósági
politikák koherencia-elemzése célokkal nem lefedett
tématerületekre mutat rá.

� A környezeti vizsgálat terjedjen ki a végrehajtási
rendszerre is, vizsgálja meg, hogy a fenntarthatósági
szempont megfelelôen monitorozható, értékelhetô
lesz-e a végrehajtás során, erre garanciákat ad-e az
intézményrendszer, az általa megjelenített szereplôk
és azok szakmai kompetenciája.

� Bármennyire is erôsen stratégia-orientált a jelenlegi
tervezési folyamat, bármennyire is csak a prioritások
szintjéig hatol az operatív programokról az EU bizott-
sággal folytatott dialógus, szem elôtt kell tartani, hogy
az „ördög a részletekben rejlik”. A stratégiai környe-
zeti vizsgálatnak így határozott üzeneteket kell köz-
vetítenie a kulcsprojektek fejlesztésének szempont-
jairól vagy a projekt-kiválasztási kritériumokról is.

� A jelentésbôl egyértelmûen ki kell derülnie, hogy a fo-
lyamat mennyiben szolgálta a tervezést, hatására mi-
lyen változások történtek a tervezés folyamatában és
a programdokumentumban. A jelentést széles körben
nyilvánosan hozzáférhetôvé kell tenni, hogy a stra-
tégiai környezeti vizsgálat fogalma minél jobban gyö-
keret verjen a hazai szakmai és közgondolkodásban.

� A környezeti vizsgálat az EU direktíva szerint a dön-
téshozás átláthatóságát is szolgálja, folyamatában
meg kell jeleníteni a nyilvánosságot is. Túlzott illúzi-
ókkal azonban e téren nem lehet élni: ezt a célt a szo-
rosan ütemezett tervezési folyamatban sokkal inkább
a szakértôi tevékenységek egyirányú kommunikálása,
mint egy kialakított valós, széles körû dialógus szol-
gálja. Azonban az egyirányú kommunikáció is hasz-
nosan járulhat hozzá a jövôbeli egységes fenntart-
hatósági értékrend kialakításához.

� A stratégiai környezeti vizsgálat nem merülhet ki a
terv uniós, nemzeti környezetvédelmi irányelvekkel
való koherencia stratégiai szintû számbavételében.
Egyrészt a koherencia-vizsgálatot ki kell terjeszteni a
regionális, megyei, adott esetben települési környe-
zeti politikával való összefüggésekre is. Még fonto-
sabb, hogy a stratégiai környezeti vizsgálat az egyik
eszköze legyen az operatív programok térbeli megje-
lenítésének mind a regionális, mind az ágazati prog-
ramokban. Ezért meg kell vizsgálni a fejlesztéseknek
a konkrét helyi környezeti viszonyokra, a megva-
lósításuk helyszínéül szolgáló táji rendszerekre gya-
korolt hatását. Akár ismerhetôk, akár csak való-
színûsíthetôk a beavatkozások helyszínei, legalább
elvi szinten ki lehet dolgozni a negatív hatások elke-
rülésének, a pozitívak fokozásának módjait.

� Támogatni kell a tervezôi szabadságot, az interdisz-
ciplináris megközelítéseket. Mindenre érvényes egy-
séges módszertan nincs, de elvárható a standardizált
eszközhasználat.
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Napjainkban gôzerôvel folyik a második Nemzeti Fejlesz-
tési Terv (NFT II.) elôkészítése. Sorra születnek az újabb és
újabb elképzelések a terv jövôbeni struktúráját, célrendsze-
rét és fôbb beavatkozási irányait illetôen; sôt, már megfo-
galmazták az elsô, még hangsúlyozottan indikatív forrás-
elosztási javaslatokat is.

Az elsô Nemzeti Fejlesztési Tervhez (NFT I.) képest nagy
változás, hogy az eddigieknél jóval nagyobb forrásokkal és
idôhorizonttal nézünk szembe, ami óriási kihívás az egész
magyar fejlesztéspolitika számára. A magyarországi
régiók szempontjából nagy elôrelépésnek tekinthetô, hogy
a vonatkozó 1076/2004. (VII.22.) kormányhatározat értel-
mében a régiók az ágazatokkal azonos súllyal vesznek
részt a tervezési munkában. A kihívás és a feladat tehát
hatalmas.

Regionális nézôpontból a tervezés kapcsán több olyan
momentum ragadható meg, ami kétségessé teszi, hogy a
kinyilvánított decentralizációs szándék képes lesz-e meg-
felelôen érvényesülni. A kételyek elsôsorban a régiók or-
szágos szintû tervezési folyamatban betöltött szerepérôl
fogalmazhatók meg. Jelen tanulmány két meghatározó
jelentôségû, az Országgyûlés által az év végén elfogadott
dokumentum: az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció
(OFK) és az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK)
kapcsán vizsgálja meg a régiók szerepét. 

A régiók érdemi szerepvállalása érdekében kulcsfon-
tosságú a térségi szinten összehangolt, hatékony tervezési
munka. A tanulmány ennek megfelelôen javaslatot tesz a
térségi tervezés optimális módszertanára, az egyes térségi
szintek szerepére a tervezési folyamatban.

A tanulmányban részletesen bemutatjuk a Dél-dunán-
túli Regionális Tervezô Hálózatot, melynek feladata e
komplex munka koordinációja. Ismertetjük e hálózat
intézményi felépítését, az egyes szakmai és térségi szerep-

lôk pozícióját és feladatát, valamint azt a tervezési mód-
szertant, amelynek alapján a Dél-Dunántúlon az európai
uniós elvárásokkal összhangban lévô terveket és projekt-
javaslatokat kidolgozzák – ezzel egyúttal megalapozva a
jövôbeni önálló Dél-dunántúli Regionális Operatív
Programot.

Végezetül röviden tárgyaljuk az uniós források fel-
használása szempontjából döntô jelentôségû forráselosz-
tási mechanizmusokat, valamint a jövôbeni regionális
operatív programok javasolt intézményi modelljét.

A RÉGIÓK SZEREPE AZ ORSZÁGOS 
TERVDOKUMENTUMOKBAN (OFK, OTK)

A 2004-2006-os idôszakra vonatkozó NFT I. teljes tervezési
folyamatát végigkísérte egy hiányosság: az, hogy azzal
egyidejûleg, illetve azt megelôzôen nem dolgoztak ki egy
komplex, országos fejlesztéspolitikai koncepciót, ami
magában foglalta volna az európai uniós támogatási forrá-
sokból, valamint a hazai fejlesztési forrásokból finan-
szírozandó fôbb fejlesztési irányok teljes körét. A rend-
szerváltást követôen ugyan több kísérlet volt ilyen terv
kidolgozására (Átfogó Fejlesztési Terv néven), azonban ez
mindannyiszor kudarcba fulladt.

A Kormány, felismerve azt, hogy az NFT II. elkészítésé-
vel egyúttal egy hosszú távú nemzeti fejlesztéspolitikát is
meghatároz, láthatóan törekszik a terv koncepcionális
megalapozására. Ennek megfelelôen az NFT II-t megelô-
zôen nagyon helyesen kidolgoztak két, a késôbbi tervezési
folyamatot alapvetôen meghatározó koncepcionális lép-
tékû tervdokumentumot: az Országos Fejlesztéspolitikai
Koncepciót (OFK) és az Országos Területfejlesztési Kon-
cepciót (OTK). Általánosságban leszögezhetjük, hogy az
OFK a nemzeti szintû, átfogó fejlesztéspolitikai koncepció.
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Az NFT II. ennek részeként értelmezhetô, és az OFK
Strukturális Alapokból megvalósítandó elemeit tartalmaz-
za. Az NFT II.-t a Strukturális Alapok felhasználásának
2007-2013-as idôszakra vonatkozó uniós szintû szabály-
ozásával összhangban dolgozzák ki. Az OTK helyzete
némileg sajátos: kapcsolódik az OFK által kijelölt célok és
prioritások rendszeréhez, de attól eltérôen, területi
dimenzióban határozza meg az ország hosszú távú, térsé-
gi szintû cél- és prioritás-rendszerét. 

Az OFK Magyarország hosszú távú fejlesztéspolitikai
céljait rögzíti. Kimondja, hogy 2020-ra Magyarországnak
Európa egyik legdinamikusabban fejlôdô országának kell
lennie. A fejlesztéspolitika hármas átfogó célja megte-
remteni
� a versenyképes,
� az igazságos,
� a biztonságos Magyarországot.

Az átfogó célok megvalósulását a következô 8+1 stratégiai
cél teljesülése segíti elô: 
1. a gazdaság versenyképességének tartós növekedése,
2. a foglalkoztatás bôvülése,
3. a versenyképes tudás és a mûveltség növekedése, 
4. a népesség egészségi állapotának javulása,
5. a társadalmi összetartozás erôsödése,
6. a fizikai elérhetôség javulása,
7. az információs társadalom kiteljesedése,
8. természeti erôforrások és környezeti értékek védelme

és fenntartható hasznosítása,
+1: kiegyensúlyozott területi fejlôdés .

A fejlesztéspolitika stratégiai céljainak figyelembe
vételével az OFK három csoportba rendezi a megvalósítás
területeit, melyet az 1. ábra tartalmaz.

A jelenleg hatályos OTK-t még 1998-ban fogadta el az
Országgyûlés, s a területfejlesztési törvény után mindmáig
a legjelentôsebb jogi erejû területfejlesztési dokumentum-

nak számít. Regionális szempontból nagy a jelentôsége
annak, hogy az OFK készítésével párhuzamosan felülvizs-
gálták az OTK-t. Ez megteremtette annak a lehetôségét,
hogy a két koncepció egymásra épüljön, kiegészítse
egymást. 

Ha megnézzük a felülvizsgált OTK véglegesített verzióját
(az ábrát ld. Salamin G. – Péti M.: Az új Országos Terület-
fejlesztési Koncepció c. írásában, e lapszám 4. oldalán), je-
lentôs lépésként értékelhetjük, hogy a tematikus célok
mellett (amelyek térségi dimenzióban jelenítik meg az
OFK alapcéljait) markáns szerepet kapnak az egyes tér-
ségtípusokra vonatkozó területi célok.

A két koncepcionális tervdokumentumot régiós aspek-
tusból értékelve megállapítható, hogy a regionális szem-
pontok felemásan érvényesülnek.

Az OFK átfogó célként nem említi meg a területi kohézi-
ót, a kiegyensúlyozott területi fejlôdést addicionális, hori-
zontális jellegû stratégiai célként definiálja. Bár egyértel-
mûen pozitív, hogy a stratégiai célok közé így beépülhetett
a területiség, azonban a jelentôs területi differenciákkal
rendelkezô Magyarország számára kérdéses, hogy a te-
rületi nivelláció addicionális célként történô megjele-
nítése kellô hangsúlyt biztosít-e a jövôbeni fejlesztéspoli-
tikában a kohéziós politika számára. Különösen fontos e
kérdés, ha figyelembe vesszük azt, hogy mindeközben a
versenyképességet az elsô számú átfogó és stratégiai
fejlesztéspolitikai célként határozták meg. Amennyiben a
versenyképességi szemlélet nem párosul a kohéziós poli-
tikai szempontok érvényesítésével, tovább növekednek az
országban fellelhetô erôs területi különbségek.

Ugyancsak érdemes megemlíteni, hogy az OFK bea-
vatkozási irányai között nem jelenik meg a területi dimen-
zió. Bár a dokumentum a végrehajtásban fontos szerepet
tulajdonít a decentralizáció érvényesítésének, a felvázolt
hármas osztatú tematikus beavatkozási logika könnyen
vezethet a decentralizált végrehajtási szisztéma háttérbe
szorulásához.

Az OTK tervezési folyamata jól jellemzi a régiók jelenle-
gi érdekérvényesítô képességét. A területfejlesztési kon-
cepció készítésének kezdeti fázisában a régióknak sikerült
elérniük, hogy a dokumentum a korábbiaknál fontosabb
szerepet szánjon a NUTS2 szintû régiók jövôképének és
stratégiai céljainak. Ennek megfelelôen a régiók 2005 tava-
szán elkészítették és legitimálták a saját stratégiai fejlesz-
tési célrendszerüket, melyek beépültek az OTK regionális
fejezetébe. A tervezés késôbbi fázisában azonban sajná-
latos módon egyre csökkent az OTK regionális jellege, és a
véglegesített változatba régiónként csupán egy-egy oldal
tömörített szövegrész került. Jellemzô, hogy teljességgel
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elmaradt e módosított és régiós szempontból megkurtí-
tott OTK verzió társadalmi egyeztetése, ami egyértelmûen
a központi területpolitika centralizált jellegére utal.

Az OTK hangsúlyosan kifejti a középtávú területi célok
rendszerét és tartalmát. Ez részben jól definiálja a fôbb
országos térkategóriákat, ezek azonban néhány elem vo-
natkozásában párhuzamosságokat és inadekvát meghatá-
rozásokat tartalmaznak. Nem világos például a 3. és 6. kö-
zéptávú cél közötti különbség, hisz mindegyik alapvetôen
a hátrányos helyzetû térségekre vonatkozik. Kérdéses
továbbá a kiemelt térségi fejezetek (Balaton, Duna, Tisza)
helyzete. E térelemek önálló tárgyalása egyrészrôl evidens,
hiszen földrajzi értelemben összetartozó térséget fognak
át. Nem világos azonban e térkategóriák konkrét fejlesz-
téspolitikai tartalma, azaz hogy ezeknél mely tématerü-
leteken szükséges az egységes, országos szintû beavat-
kozás, és hol nincs szükség erre. Nem tisztázott továbbá e
térségek viszonya a NUTS2 régiókhoz a konkrét
fejlesztéspolitikai beavatkozások tervezése és végrehajtása
szempontjából. A központi térkategóriák tárgyalása ma-
gában hordozza e térelemek jövôbeni központi kezelését,
ami több tématerületen (pl. településfejlesztés, turizmus)
indokolatlan.

A TÉRSÉGI SZINTÛ TERVEZÉS 
JAVASOLT MÓDSZERTANA

Az eddigi térségi szintû tervezést nagyfokú összehango-
latlanság, a szakmai koordináció hiánya jellemezte. Az
egyes területi szintek (régió, megye, kistérség) mind

elkészítették a saját területfejlesztési stratégiai és több
esetben az operatívprogram dokumentumaikat. E tervek
kapcsán a következô problémák fogalmazhatók meg:
� Nem tisztázottak az egyes tervdokumentumok egzakt

tartalmi követelményei. A különbözô tervdokumen-
tumok tartalmi követelményeit megszabó 18/1998.
(VI.25.) KTM rendelet elôírásai nincsenek összhang-
ban a Strukturális Alapokra vonatkozó jogszabályok
programozási követelményrendszerével. Ebbôl faka-
dóan az elkészült térségi tervdokumentumok csak
igen nehézkesen használhatók fel az európai uniós
tervdokumentumok készítése során.

� Sajnos nem csak a jogszabályi környezet hátráltatja a
meglévô térségi tervek használhatóságát. A jelenleg
rendelkezésre álló térségi tervek érdemi minôségi
kontroll nélkül készültek, azok színvonala, tartalmi
részletezettsége, térségi beágyazottsága rendkívül
heterogén. Sok esetben e dokumentumok különbözô
forráskeretek maradványösszegeibôl, koncepciót-
lanul, érdemi célmeghatározás nélkül készültek.
Sajnálatos módon azt is kijelenthetjük, hogy sok eset-
ben a területfejlesztési tervezésben csekély jártasság-
gal rendelkezô intézmények kaptak tervezési meg-
bízást, melynek révén teljesen használhatatlan terv-
dokumentumok születtek, amelyek rosszul struk-
turáltak, tartalmilag pedig nagyon sematikusak.

� A térségi tervekkel kapcsolatos harmadik fô prob-
lémát az egyes tervezési szintek egymásra épülésének
a hiánya jelenti. Több esetben tapasztalható, hogy
nincs tartalmi kapcsolódás a kistérségi–megyei–regi-
onális tervek között, ami már az egyes tervek struk-
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túrájában is világosan érzékelhetô. E koordinálat-
lanság egyik fô oka, hogy a tervek elkészítésére meg-
bízást adó térségi intézmények között alapvetôen
hiányzik az érdemi párbeszéd. Jellemzô, hogy a terv-
egyeztetés rendjét szabályozó kormányrendelet elô-
írásai ellenére az érdemi terv-összehangolási munka
általában elmarad. A vonatkozó jogszabály is tartal-
maz e tekintetben hibákat, amire jó példa, hogy a
kistérségi terveket jelenleg nem kötelezô egyeztetni a
regionális fejlesztési tanácsokkal. A térségi tervezési
folyamat koordinációjában kulcsszerepet tölthetne
be az Országos Területfejlesztési Hivatal (OTH).
Sajnos jelenleg az tapasztalható, hogy a tervek össze-
hangolása helyett központi szintrôl is teljesen össze-
függéstelen tervezési megbízások születnek. Erre jó
példák a kistérségi szerkezetátalakítási programok,
melyek célját, tartalmi követelményeit és a tervezés
menetét az OTH egyáltalán nem egyeztette a ré-
giókkal. 

A térségi tervezés során hosszabb távon két területi szin-
ten van kiemelt jelentôsége a fejlesztéspolitikai tervezés-
nek: regionális (NUTS2) és kistérségi (NUTS4) szinten. Az
eddigi pozitív tervezési gyakorlatokból levonható ta-
pasztalat azt mutatja, hogy a tervezés szempontjából e két
térségi szint munkamegosztása, egymásra épülése tekint-
hetô ideálisnak:

� A regionális (NUTS2) szint méretgazdaságossági,
ellátás-szervezési és számos egyéb területfejlesztési
és ágazati szempontot figyelembe véve a leginkább
adekvát szintnek tekinthetô a térségi tervalkotás
szempontjából. Regionális szinten egyrészt mód van
arra, hogy az összes fejlesztési ágazati politika érde-
mi, mérhetô beavatkozásokat tervezzen és hajtson
végre. Emellett regionális szinten lehetôség nyílik
tematikus, illetve térségi integrált fejlesztési projek-
tek kidolgozására. Éppen ezen integrált, tematikusan
és térségi hatásukat tekintve egyaránt komplex,
egymásra épülô elemeket tartalmazó projektek gene-
rálása, kidolgozása és eredményes végrehajtása
tekinthetô olyan „terepnek”, melynek kezelése és
irányítása klasszikusan csak térségi viszonylatban
oldható meg, leghatékonyabban éppen regionális
szinten.

� A kistérségi (NUTS4) szint szerepe elsôsorban két
szempontból fontos a tervezés számára. Egyrészt a
kistérségi szint az alulról építkezô tervezés záloga. Ez
megfelelô intézményi háttérrel alkalmas arra, hogy
kellô mélységben és komplex módon artikulálja a

helyi szintû fejlesztési igényeket. Egyúttal kistérségi
szinten mód nyílik a párhuzamos fejlesztési igények
harmonizálására, a hatékonysági és racionalitási
szempontok érvényesítésére. Másrészt a kistérségi
szint tekinthetô a projektgenerálás természetes alap-
szintjének. Ez annyit jelent, hogy az életképes
fejlesztési projektelképzelések felkutatása, továbbfej-
lesztése és a rendelkezésre álló forráslehetôségekhez
történô hozzáillesztése szempontjából a kistérség
ideális keretnek tûnik.

Annak érdekében, hogy rövid távon a térségi szinten meg-
fogalmazódó fejlesztési igények beépülhessenek az euró-
pai uniós fejlesztési források felhasználását szabályozó
tervdokumentumokba, a legfontosabb a hatékony regio-
nális (NUTS2) szintû tervezés. A kistérségben (NUTS4)
csak olyan tervek készítésének van igazi haszna, amelyek
érdemi módon hasznosulnak a forrásszerzés szempont-
jából fontos regionális tervezésben. 

A hátralévô rendkívül szûkös idôben nincs már idô az
uniós módszertan szerinti, megfelelôen strukturált és
egységes tartalmi követelményeknek eleget tevô kistérségi
tervdokumentumok elkészítésére. Ezért a kistérségi (és
megyei) szinten meglévô tervanyagokat szisztematikusan
fel kell dolgozni, és ezekre épülve, illetve egy minden
területre kiterjedô regionális szintû tervezéssel ki kell dol-
gozni az egyes NUTS2 régiók fejlesztési tervdokumentu-
mait. A 2007. utáni idôszakra történô felkészülés szem-
pontjából a térségi tervezés optimálisnak tekinthetô mód-
szertana tehát a regionális (NUTS2) szintû, kistérségi
mélységû tervezés.

A RÉGIÓ STRATÉGIAI CÉLRENDSZERE

A Dél-dunántúli régióban a NFT II.-hez kapcsolódó
regionális szintû tervezési munka már a kezdetektôl az
ismertetett felfogás mentén, azaz kistérségi mélységben
folyt. Hosszas térségi szintû vitákat követôen került elfo-
gadásra 2005 áprilisában a Dél-dunántúli régió stratégiai
célrendszere (2. ábra), amelynek fôbb tartalmi elemei –
sajnos jelentôsen megkurtított formában – bekerültek az
OTK regionális fejezetébe.

A rendszer két dimenzióban tartalmazza a Dél-dunán-
túli régió fôbb célkitûzéseit:
� Tematikusan három alapcélt fogalmaz meg. Ezek fô

mondanivalója a következô:
� A régió alapértékének tekinti a viszonylag tiszta

környezetet, ezért magas minôségû modellrégióvá
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kíván válni, az ehhez szükséges környezet- és termé-
szetvédelmi beavatkozások, valamint a kapcsolódó
környezetipari fejlesztések révén.

� A régió alapvetôen a saját, endogén adottságaira épít-
het, nem bízhat a külföldi mûködô tôke beáramlá-
sában és annak fejlesztô erejében. Sajnos ezt bebizo-
nyította az elmúlt tizenöt év, hisz a régióban a legala-
csonyabb az egy fôre jutó külföldi tôkebefektetés. Így
a célrendszer kijelöli a Dél-Dunántúl fô gazdasági
ágazatait, amelyekre a gazdaságfejlesztés épülhet.

� A társadalmi kérdések vonatkozásában elsôdleges a
népességmegtartás. Ebben a tekintetben már az is
nagy eredmény, ha a régió képes megtartani lakosait,
így célként a népességszám stabilizálása fogal-
mazódik meg, párosulva a szélesebb értelemben vett
társadalmi szolidaritással.

� Területileg a célrendszer a késôbbi tervezôi munka
kiinduló hipotéziseként három térkategóriát határoz
meg (3. ábra), amelyek vonatkozásában eltérô tér-
szerkezeti funkciók, ennek megfelelôen fejlesztésük-
höz más jellegû beavatkozások fogalmazhatók meg.

� Az országos tervezési folyamatokkal összhangban
növekedési pólusként definiálja Pécset és az agglome-
rációját. Pécsnek a régió egésze szempontjából
dinamizáló erôvel bíró, a közszolgáltatási funkciók

teljes körét ellátni képes fejlôdési pólussá kell válnia.
A késôbbi tervezési folyamat szempontjából pozitív,
hogy a gazdaságfejlesztésben Pécs és a régió által
meghatározott innovatív célágazatok megegyeznek
(egészségipar, környezeti ipar, kulturális ipar). Ez jól
mutatja a városi és régiós fejlesztéspolitika egymásra
épülését.

� A Dél-Dunántúlon kijelölésre kerültek regionális
növekedési zónák, amelyek a jövôben saját közvetlen
környezetükben, illetve meghatározott tématerületek
mentén tölthetnek be dinamizáló szerepet. Ilyen a
dél-balatoni térség, amely még most is a régió turiz-
musának meghatározó része; Kaposvár mint a régió
második legnagyobb városa és Pécshez hasonlóan
egyetemváros; valamint a Szekszárd-Paks tengely,
amelynek jövôbeni fejlôdése Szekszárd megyeszék-
hely gazdasági fejlôdésére, a Paksi Atomerômû po-
tenciáljára és a közeljövôben megépülô M6-M56
gyorsforgalmi út dinamizáló erejére épülhet.

� A régió többi térsége számára alapvetôen fontos,
hogy az egyes kistérségek találják meg és jelöljék ki
azt a jellemzô, elsôsorban gazdasági karaktert, amely-
re a késôbbi fejlesztésük épülhet. Ezek számára kulcs-
fontosságú a központi funkciót betöltô települések
jövôbeni fejlôdése. Fontos, hogy e települések köz-
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2. ábra
A Dél-dunántúli régió stratégiai célrendszere (2007-2015)
Forrás: A Dél-dunántúli régió stratégiai célrendszere (2007-2015) (2005)



szolgáltatási és gazdasági funkciói a meghatározott
térségi karakter mentén megerôsödjenek, melynek
révén e központi szereppel bíró települések képesek a
vonzáskörzetükben lévô kistelepüléseken élôket
munkalehetôséggel és közszolgáltatásokkal ellátni.
Emellett a többi település számára rendkívül fontos
az alapszintû infrastruktúra és közszolgáltatás,
valamint a központi települések elérhetôsége. 

A tervezési munka következô fázisában szükség van e
célrendszer tematikus elemeinek részletes kifejtésére,
azaz az egyes tématerületeken regionális stratégiai fej-
lesztési programok kidolgozására. E programok tartalmi
követelményei 2005 ôszén kerültek definiálásra, amelyek
alapján 2005 decemberében megkezdôdött az operatív ter-
vezôi munka. A kidolgozott tervezôi módszertan alapján a
Dél-Dunántúlon a következô regionális stratégiai fej-
lesztési programok készülnek:

� Szükség van a különbözô szintû közszolgáltatások
tételes feltérképezésére és az ezekre vonatkozó fej-
lesztési célok és beavatkozások stratégiai és operatív

szintû megtervezésére. A közszolgáltatásokra vonat-
kozó fejlesztési irányok regionális közszolgáltatás-
fejlesztési programokban (közlekedésfejlesztés, kör-
nyezetfejlesztés, humán közszolgáltatás-fejlesztés)
kerülnek rögzítésre. E tematikus fejlesztési prog-
ramokban két alapelvet kell szem elôtt tartani:

– Meg kell különböztetni a különbözô szintû közszol-
gáltatási funkciókat és azokra adekvát terveket kell
kidolgozni. Az alapszintû szolgáltatásokat (pl.
közmûellátás, térségközpont elérhetôsége) minden
egyes településen meg kell teremteni. A mikrotérségi
vagy kistérségi szinten közösen ellátható közszolgál-
tatásoknál viszont meg kell vizsgálni a koncentráció
lehetôségét. Az emelt szintû közszolgáltatásokra
egyértelmûen a térségközponti funkciót ellátó
településeken van szükség, mégpedig úgy, hogy az
ellátási körzetbe tartozó települések hozzáférjenek e
szolgáltatásokhoz.

– Törekedni kell az integrált szemléletre. Ez annyit
jelent, hogy az egymással összefüggô tématerületeket
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3. ábra
A Dél-dunántúli régió területi stratégiai céljai (térkategóriák)
Forrás: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.



(pl. azonos helyszínen biztosítható egészségügyi, szo-
ciális és oktatási közszolgáltatásokat) komplex mó-
don kell vizsgálni, fel kell tárni a közszolgáltatási pár-
huzamosságokat, és a tervezés során az ellátás-szer-
vezésnél a térségi racionalizálást kell lehetôvé tenni.

� A regionális versenyképességet meghatározó témate-
rületekben regionális gazdaságfejlesztési programok
kidolgozására van szükség, amelyek definiálják a
régió jövôbeni versenyképességét elôsegítô gaz-
daságfejlesztési irányokat. A regionális gazdaságfe-
jlesztési programok keretében tárgyalt témák a
következôk: az üzleti infrastruktúra fejlesztése (ipari
parkok és egyéb üzleti, valamint logisztikai infra-
struktúra-fejlesztés), a barnaövezetek rehabilitációja,
valamint a turizmus fejlesztése.

Az említett struktúrában megvalósítani szándékozott
regionális tervezési folyamat hatalmas kihívás a regionális
területfejlesztési intézményrendszer számára. Ezért a Dél-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kezdemé-

nyezte egy Dél-dunántúli Regionális Tervezô Hálózat felál-
lítását (4. ábra). A regionális tervezôhálózat vertikálisan
integrálja a térségi szintek képviselôit, horizontálisan pe-
dig az egyes szakterületek meghatározó régióbeli szak-
embereit.

A Dél-dunántúli Regionális Tervezô Hálózat a következô
struktúrában végzi tevékenységét:

� A regionális tervezési folyamat szakmai és operatív
koordinátora a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség Kht. Az ügynökség a regionális tervezés
során komplex szakmai és operatív koordinációs
munkát lát el. Ebbe beletartozik a tervezés teljes
rendszerének, az egyes tervdokumentumok struktú-
rájának kidolgozása, külsô szakértô szervezetek és
személyek megbízása konkrét tervezési munkákra,
valamint a teljes tervezési folyamat szakmai kontroll-
ja, az elkészült tervanyagok ellenôrzése.

� A tervezési folyamat kontrolltestülete a vonatkozó –
1076/2004. (VII.22.) – kormányhatározat alapján
létrehozott Regionális Munkacsoport (RMCS), amely
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4. ábra
A Dél-dunántúli Regionális Tervezô Hálózat összetétele
Forrás: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.



egyrészt a régió releváns szakmai, tudományos és
civil szereplôibôl, másrészt a tervezési munka szem-
pontjából fontos ágazati minisztériumok képviselô-
ibôl áll. A munkacsoport feladata a regionális szintû
tervalkotási folyamat koordinációja, az egyes terve-
zési fázisok jóváhagyása, valamint a tervezéshez
szükséges tanácsadás, támogatás.

� A térségi szintû kommunikáció és munkaszervezés
tekintetében a regionális fejlesztési ügynökség tá-
maszkodik a megyei területfejlesztési munkaszerve-
zetek humánkapacitására.

� A tervezés meghatározó elemét képezik a kistérségi
területfejlesztési munkaszervezetek, amelyek a köz-
szolgáltatási és gazdaságfejlesztési tematikájú ter-
vezési folyamatokban a helyi szintû szervezô és koor-
dinációs munkát látják el.

� A magas szakmai színvonalú tervezési munka nem
nélkülözheti a régiókban mûködô szakmai szerve-
zetek, dekoncentrált szervek munkatársainak bevo-
nását. E szakmai szervezetek képviselôi az adott té-
materületek mentén szektorális almunkacsoportok-
ba szervezôdnek, és szakmai felügyeletet látnak el az
adott tématerületre vonatkozó stratégiai fejlesztési
program elkészítése során.

� A szakszerû tervezés érdekében az egyes szakágaza-
tok vonatkozásában be kell vonni külsô szakértô
szervezeteket és személyeket.

A tervezési folyamat egésze szempontjából fontos a szak-
mai tervezés és a politikai szféra viszonya. Ideális modell-
nek tekinthetô, ha kizárólag a szakma folytatja le a ter-
vezést, a politikai döntéshozók pedig a folyamat
meghatározó pontjain kapcsolódnak be. A dél-dunántúli
tervezôi módszertan alapján e releváns döntési pontok a
következôk:

1. A regionális célrendszer meghatározása, amely magá-
ba foglalja a régió tematikus és az egyes
térkategóriákra lebontott fejlesztési céljait (e
regionális célrendszert a Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács elfogadta).

2. A regionális közszolgáltatás-fejlesztési programok,
valamint a regionális gazdaságfejlesztési programok
stratégiai anyagainak elfogadása. E stratégiai doku-
mentumok rögzítik a jövôbeni beavatkozások fôbb
céljait, a fontosabb megvalósítandó tevékenységeket
(prioritásokat), valamint a fejlesztések ked-
vezményezettjeit, azaz a megvalósításért felelôs
szervezeteket.

3. A regionális közszolgáltatás-fejlesztési és gazdaság-
fejlesztési programok operatív fejezetei, a fejlesztési
intézkedések elfogadása. A közszolgáltatások, vala-
mint a gazdaságfejlesztés egyes területei (üzleti infra-
struktúra, barnamezô-rehabilitáció, turisztikai köz-
célú infrastruktúra) vonatkozásában a fejlesztési
programoknak lehetôség szerint projektelképzelés
mélységûeknek kell lenniük, melyekhez konkrét for-
rásigényt is hozzá kell rendelni.

4. Az egyes stratégiai fejlesztési programokhoz kapcso-
lódó fejlesztési projektjavaslatok elfogadása. A regio-
nális tervezés egyik fontos célja a régióban az egyes
tématerületek mentén úgynevezett kulcsprojekt-
javaslatok megfogalmazása. E javaslatoknak regio-
nális konszenzusra kell épülniük, csak így lehetséges
ezek késôbbi hatékony és zökkenômentes megoldása,
a szükséges uniós és hazai támogatási források
elôteremtése.

Az ilyen, operatív mélységû fejlesztési programok kidolgo-
zása talán a legnagyobb kihívás a regionális politikai dön-
téshozók számára. Különösen nagy feladat ez a kistérség
és ezen keresztül a kistérséget alkotó önkormányzati dön-
téshozók számára, hiszen elsô körben értelemszerûen ott
kell majd dönteni a konkrét fejlesztési igények körérôl és
relatív fontosságáról is.

A dél-dunántúli tervezési folyamat láthatóan nagyon
részletes, operatív mélységû tervezést céloz meg. Elsô két
fázisa megfelel a majdani operatív programok (OP-ok)
mélységi szintjének. Fontos hangsúlyozni, hogy az elôb-
biekben ismertetett regionális tervezési folyamat „maxi-
mális” tervezést céloz meg. Ez annyit jelent, hogy a regio-
nális tervezés nem csupán a jövôbeni Dél-dunántúli
Regionális Operatív Program (ROP) tartalmához illeszke-
dô tématerületekre irányul, hanem az egyes térségi szintek
összes fejlesztési célját és az ebbôl levezethetô összes
fejlesztési irányt is magába foglalja. A területi szintek ha-
tározzák meg ugyanis az összes releváns fejlesztési igé-
nyüket, aminek ismeretében a regionális szint a késôbbi-
ekben hatékonyan lobbizhat a megvalósításukhoz szüksé-
ges fejlesztési forrásokért – legyenek azok elérhetôk az
NFTII. ágazati vagy regionális operatív programjain (OP-
ok) keresztül vagy éppen tisztán hazai fejlesztési for-
ráskeretekbôl.

Különbséget kell tenni a regionális stratégiai fejlesztési
programok és az NFT II. regionális és ágazati operatív
programjai között. Míg a regionális stratégiai fejlesztési
programok a majdan rendelkezésre álló forráskeretektôl
függetlenül tartalmazzák a regionális fejlesztési igényeket,
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addig az NFT II. regionális és ágazati OP-jai egyértelmûen
a hozzáférhetô uniós forrásokhoz rendelik a megvalósí-
tandó fejlesztéseket. Az OP-ok között nem lehet tartalmi
átfedés, az egyes programoknak különbözô tématerületek
fejlesztési prioritásait kell magukba foglalniuk. Ebbôl
következôen a ROP-ok kizárólag az ágazati OP-okban nem
szereplô tématerületekre koncentrálhatnak, így az összes
ROP értelemszerûen hasonló fô témakörök mentén
szervezôdhet. 

A regionális stratégiai fejlesztési programok és a ROP
között tulajdonképpen rész–egész viszony áll fenn. Az NFT
II. OP struktúrája, az egyes operatív programok közötti
feladatmegosztás alapján alakul ki az egyes régiók ROP-
jainak tartalmi váza (ezt a feladatmegosztást 2005 végéig a
kormányzati tervek szerint meghatározzák). A Dél-dunán-
túli ROP értelemszerûen a Dél-dunántúli régió összes
fejlesztési igényeinek csak egy részére irányulhat, a többi
fejlesztési igény az ágazati OP-okon vagy tisztán hazai
fejlesztési források felhasználásával valósulhat meg. Így
tehát a Dél-dunántúli ROP a regionális stratégiai
fejlesztési programokból deriválódik, összhangban a ROP-
ok tartalmi struktúrájával.

A dél-dunántúli regionális tervezési folyamat utolsó két
fázisa messze túlmegy az OP-ok részletezettségi szintjén.
Az e fázisokban kidolgozásra kerülô anyagok tulajdonkép-
pen megfelelnek a kormányzati szándékok alapján a
jövôben kidolgozandó akciótervek részletezettségi szint-
jének. A Kormány elképzelései szerint az akciótervek
kétéves idôszakra készülnek (összhangban a forrásfel-
használás n+2 alapszabályával), és az NFT I. program-kie-
gészítô dokumentumaihoz hasonló, illetve annál részlete-
sebb mélységben tartalmazzák a tervezett beavatkozáso-
kat, fejlesztési akciókat. 

A kétéves akciótervek elkészítésére irányuló kor-
mányzati szándéknak megfelelôen a dél-dunántúli ter-
vezési folyamat harmadik és negyedik fázisában keletkezô
fejlesztési programok a 2007. utáni elsô kétéves akcióterv-
hez szolgáltatnak inputot. Tehát a regionális tervezési
folyamat eredményeként kidolgozott fejlesztési prog-
ramok operatív munkarészeibôl elkészíthetô a Dél-dunán-
túli ROP elsô kétéves akcióterve, valamint javaslatok
fogalmazhatók meg az ágazati OP-ok elsô kétéves akció-
terveihez.

ÚJSZERÛ 
FORRÁSELOSZTÁSI MECHANIZMUSOK

A jelenlegi kormányzati elképzelések alapján szükség van
a Strukturális Alapokból hozzáférhetô források célzot-

tabb, tervszerûbb felhasználására. Ennek megfelelôen a
jövôben várhatóan kisebb szerep jut a jelenleg még a for-
rások döntô részének elosztását meghatározó nyílt
pályázati mechanizmusnak. A nyílt pályáztatás továbbra
is fennmarad a versenyszféra vissza nem térítendô támo-
gatásaira, azonban a többi célcsoport számára más támo-
gatás-elosztási formák kerülnek elôtérbe:
� központi projektek: az OP-ok által direkt módon

definiált projektek;
� akciótervben definiált projektek: ezek egy része direkt

módon szerepel az akciótervek megvalósítandó pro-
jektjei között, másik részét az akciótervek alapján
többlépcsôs, konszenzusos módon választják ki;

� visszatérítendô támogatási formák: összhangban a
Közösségi Stratégiai Irányelvekkel (Cohesion Policy...
2005), a vállalkozásfejlesztés finanszírozása területén
az eddigieknél jóval nagyobb szerep jut e visszatérí-
tendô formáknak.

A központi és az akcióterv alapján kijelölt projektek meg-
határozásához elengedhetetlen a korábban ismertetett
projektjavaslat mélységû tervezés. A jövôbeni forrásal-
lokációs döntések esetében e tématerületek és projektek
vonatkozásában jellemzôen nem a fejlesztési projektek
szükségességének elbírálására van szükség (hisz ez már
megtörtént a tervezés során), hanem az egyes fejlesztési
igények közötti, a rendelkezésre álló forráskeretek alapján
történô rangsorolásra. 

A visszatérítendô vállalkozástámogatási konstrukciók
(kamat-, garancia-, tôketámogatás) elôtérbe helyezése
pozitív kezdeményezésként értékelhetô, annak több
elônye is van:

� fokozza a vállalkozói szféra forrásbevonási haj-
landóságát, a vissza nem térítendô forrásokhoz
képest jóval nagyobb multiplikatív hatással ren-
delkezik;

� a források gyors lekötése szempontjából rendkívül
pozitív, hiszen a forráskeretek visszatérítendô alapba
történô kihelyezése lekötésnek minôsül, függetlenül a
forráskeret késôbbi felhasználásától, vállalkozások
felé történô kihelyezésétôl;

� kisebb a visszatérítendô forráskeretekkel szembeni
európai uniós önrész igénye;

� a visszafizetésre kerülô forrásösszeg újrafel-
használása kikerül az EU kompetenciájából, az már
teljes egészében tagállami kompetencia.

A dél-dunántúli fejlesztési tervek között hangsúlyosan
szerepel egy Dél-dunántúli Regionális Kockázati Tôkealap
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létrehozása, ami a Dél-dunántúli régióban mûködô, elsô-
sorban innovatív kis- és középvállalkozások tôkeellá-
tottságának javítását, proaktív fejlesztéseinek elô-
mozdítását célozza. E projekt finanszírozására várhatóan
az ágazati, versenyképességi OP keretén belül kerülhet sor.
E regionális kezdeményezés jó példa arra, hogy
megfelelôen megalapozott regionális szintû kulcsprojek-
teknek helye van az ágazati OP-okon belül, természetesen
a támogathatósági feltételek részletes egyeztetését
követôen.

A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK 
FORRÁSRÉSZESEDÉSE 

ÉS VÉGREHAJTÁSI MECHANIZMUSA

A regionalizáció, az érdemi decentralizáció szempontjából
kulcskérdés a regionális szintre allokált területfejlesztési
források arányának növelése (Pálné Kovács, 2003). Így te-
hát alapvetô jelentôségû, hogy a 2007 utáni idôszak terve-
zési folyamatában várhatóan minden eddiginél nagyobb
szerep jut a regionális szintnek. E tekintetben a magyar-
országi régiók számára rendkívül pozitív volt a 2005.
januári miniszterelnöki kijelentés, amely szerint az NFT II.
fejlesztési forrásainak fele regionális kompetenciában
kerül felhasználásra. 

Sajnálatos módon – a hangzatos ígéretek ellenére – a je-
lenlegi indikatív forrásmegosztási javaslatok alapján a
jövôbeni hét ROP a Strukturális és Kohéziós Alapok forrá-
sainak csak alig több mint 20%-a felett diszponálna.
Remélhetôleg e forrásarány ennél lényegesen nagyobb
lesz, ami elsôsorban a jelenleg igen magas részesedéssel
kalkulált ESZA források terhére történhet meg. (A jelenle-
gi számításokban szereplô 70-30%-os ERFA-ESZA arányt
javasolt jelentôsen módosítani az ERFA javára. Teljesen
indokolatlan ezzel az európai uniós kitekintésben is
extrém magasnak számító ESZA forrásrészesedéssel szá-
molni.)

A forrásrészesedés mellett a decentralizált fejlesztés-
politika érvényesítése szempontjából nagy jelentôséggel
bír a régiós intézmények megfelelô pozíciója a jövôbeni
ROP-ok végrehajtásában. A korábbi elképzelések ellenére
a Nemzeti Fejlesztési Hivatal (NFH) csupán egyetlen terü-
letfejlesztési Irányító Hatósággal (IH) számol, így a jelenle-
gi központi koncepció alapján a régiók nem rendelkezné-
nek önálló irányító hatósággal. Az NFH javaslata alapján
az eddigieknél jóval nagyobb kompetenciával bíró köz-
remûködô szervezetek mûködnének. A ROP-ok esetében a
közremûködô szervezetek az NFH elképzelései szerint a

regionális fejlesztési ügynökségek lehetnek, esetlegesen
együttmûködve a kifizetési funkciók felett kontrollt gya-
korló Magyar Államkincstárral. Ez az intézményi elkép-
zelés szoros összhangban van a régiók szándékaival.

A régiók által elkészített intézményi javaslat alapján a
források feletti érdemi szakmai döntéshozatal a régiókban
mûködô Döntés-elôkészítô Bizottságokban (DeB) történik.
A DeB a régió fejlesztési programja, illetve független szak-
mai értékelôk javaslatai alapján tesz döntési javaslatot a
források elosztására. A bizottságban helyet kapnak a régió
szakmai képviselôi, valamint az illetékes minisztériumok
szakemberei. A bizottságnak a munkája során konszen-
zusra kell törekednie. A régiós javaslat alapelve, hogy a
regionális és országos területpolitikai érdekek érvénye-
sítése érdekében a DeB elnöki tisztét betöltô, a regionális
fejlesztési tanács által megválasztott elnök, valamint a
ROP IH képviselôje együttesen hozhasson döntést.

Eldöntendô kérdés a regionális fejlesztési tanácsok jö-
vôbeni szerepe. Amennyiben a ROP-ok esetében központi
IH kerül kijelölésre, logikus javaslat, hogy a regionális
fejlesztési tanácsok gyakorolják a végsô regionális szintû
döntéshozatali jogkört, a döntés-elôkészítô bizottságok
elôterjesztései alapján. A decentralizált ROP végrehajtást
erôsíti, ha regionális szintû monitoring bizottságokat
jelölnek ki. A regionális monitoring-bizottságok tulaj-
donképpen kibôvített regionális fejlesztési tanácsokként
jöhetnek létre, melyekbe a tanács tagjain kívül meghívást
kapnak a régióban mûködô releváns gazdasági, civil
szervezetek képviselôi is.
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Egy évvel ezelôtt, a Versenyképességi Tanács 2004 végén
tartott ülését követôen, a miniszterek a következô elvárást
fogalmazták meg a születôben lévô 7. Kutatásfejlesztési és
demonstrációs keretprogrammal kapcsolatosan: erôsíteni
kell a keretprogram többi közösségi programmal való
együttmûködését. 

Néhány napja egy figyelemfelkeltô írás jelent meg a ku-
tatási keretprogramok lebonyolításáról rendszeresen hírt
adó www.cordis.lu weboldalon, amely a „Hübner az össz-
hangot keresi a jövô regionális és kutatási politikái között”
címmel látott napvilágot. 

Az idei év utolsó Versenyképességi Tanácsán a tagálla-
mok elfogadták az Európai Bizottság 7. Kutatásfejlesztési
és demonstrációs keretprogramjáról szóló javaslatát.

Mindez miért érdekes? Mi az összefüggés a fenti esemé-
nyek megtörténte és e cikk megírása között?

Az év végi elemzések, írások egyik sajátossága, hogy szí-
vesen foglalkoznak az elmúlt év értékelésével és azzal,
hogy a jövô évre vonatkozóan a múltból építkezô gondo-
latokat ébresszenek. Mindez fokozottan igaz egy olyan év
végén, amely kiemelkedô jelentôségû a közösségi prog-
ramok jövôjének formálásában, különösen azokon a
hasábokon, ahol nem elôször és nem is utoljára idézik
meg a közösségi politikai prioritások megvalósulását elô-
segítô programokat, intézkedés-csomagokat. 

Mindezek szellemében a 2005-ös év több szempontból is
figyelemre méltó, hiszen fontos vonatkozásokban tér el az
elôzôektôl, és sokban meghatározza a következôk szeren-
cséjét. Akár még a következô közösségi költségvetés meg-
születését is magával hozhatja. (A cikk írása 2005. decem-
ber 10-én zárult.)

A történelmi véletlen(?) úgy hozta, hogy 2007-ben két el-
térô cél- és eszközrendszerû közösségi támogatási rend-
szer – a 7. Kutatásfejlesztési Keretprogram és a Strukturá-
lis Alapok támogatásával megvalósuló fejlesztési progra-
mok – kezdheti meg mûködését. Ezt megelôzôen párhuza-
mosan zajlanak mindazok az elôkészítô, egyeztetô mun-

kák, amelyek eredményeként megszületnek azok a doku-
mentumok – elsôként jogszabályok, és iránymutatások,
késôbb fejlesztési programok –, amelyek egy meghatáro-
zott idôre kijelölik a közösségi politikák és velük együtt az
európai gazdasági és társadalmi változások fejlôdési irá-
nyát.

Mindez pedig olyan légkörben történik, amelyben lép-
ten-nyomon beleütközünk a tudás, az ismeretek bir-
toklása fontosságának hangsúlyozásába. A fontosságot az
új ismeretek felhasználásával megszerezhetô gazdasági
elôny adja, az a tény, hogy a gyorsabban, olcsóbban, jobb
minôségben, a környezetet kevésbé terhelve elôállítható
termékek vagy szolgáltatások megalapozhatják, illetve
megerôsíthetik elôállítóik gazdasági helyzetét, számukra
jelentôs elônyt nyújthatnak.

A közösségi költségvetés és ennek alapján a kitûzhetô
(és elérhetô) közös célok, valamint a megvalósításukhoz
szükséges eszközök a következô évben válnak elképze-
lésbôl, javaslatból valósággá. A költségvetés kidolgozása,
végleges formába öntése és a végsô döntés meghozatala,
valamint annak taglalása, hogy melyik javaslat milyen
további közösségi mûködést és fejlesztéseket tesz lehe-
tôvé, nem célja ennek az írásnak. Az azonban igen, hogy
határozottan képviselje azt az álláspontot, hogy csak ak-
kor lehet sikeresen megfelelni a versenyképes, a folyama-
tosan változó gazdasági-társadalmi környezetnek, ha a tá-
mogatások fogadására való felkészülést a körvonalazódó
közösségi programok célkitûzései és a támogatásokat
fogadók fejlesztési stratégiáinak közös metszeteként
értelmezik. 

A KULCS EURÓPA JÖVÔJÉHEZ –
a 7. Kutatásfejlesztési és demonstrációs keretprogram

elôkészületei
Az Európai Bizottság 2004. június 16-án adta ki a „Tudo-
mány és technológia, kulcs Európa jövôjéhez – Iránymu-
tatás az Európai Unió jövôbeli kutatást támogató poli-
tikájához” címû kommunikációját, amelyben kijelölte
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azokat a politikai irányokat, amelyek a soron következô, 7.
Kutatásfejlesztési Keretprogram kialakítását, valamint az
európai kutatási politikát meghatározzák. 

A politikai irányokat kijelölô dokumentum által megne-
vezett fô célok a tudás alapú gazdaság megteremtésére
irányulnak, természetesen a lisszaboni stratégia megvaló-
sítása érdekében. A lisszaboni folyamat egyik állomása-
ként 2002-ben az Európai Unió állam-és kormányfôi elfo-
gadták az ún. barcelonai célkitûzést, amelynek értelmében
2010-re el kell érni, hogy a Közösség GDP-jének 3%-a for-
dítódjék kutatás-fejlesztésre, oly módon, hogy ennek egy-
harmada közpénzekbôl, míg kétharmada magánforrá-
sokból származzon. A kommunikáció kiemeli a kutatás-
fejlesztési költségvetés duplájára növelésének szükséges-
ségét (ezzel is támogatva a 3%-os célt), a rendelkezésre
álló források „kritikus tömegének” elérését, elsôsorban a
növekedés szempontjából kulcsterületeken, valamint a
tudományos kiválóság erôsítésének fontosságát.

Kiemelt hangsúlyt kap, hogy a rendelkezésre álló forrá-
sok mind nemzeti, mind közösségi oldalról ösztönözzék az
európai vállalati kutatás-fejlesztési befektetéseket. Ennek
érdekében a jelentôs technológia-fejlesztési projektek
kidolgozására olyan keretek kialakítása lehet a cél, ame-
lyek megvalósítása elsôsorban európai szinten lehetséges.
A kutatás- és technológia-fejlesztés rendelkezésére álló
emberi erôforrás fejlesztése és létszámának bôvítése, kivá-
lósági központok (a vállalati befektetések vonzására alkal-
mas kritikus tömeg) létrehozása szintén a meglévô pénzü-
gyi lehetôségek hatékonyabb kihasználását szolgálhatja.

Ugyancsak kiemelt terület a kutatási eredmények gaz-
dasági hasznosítása és az ehhez szükséges kedvezôbb és
egyszerûbb eljárásokkal járó szabályozási környezet
megteremtése. Fontos gondolat, hogy a támogatások tart-
sák szem elôtt a jelenlegi és új tevékenységek, az alap-és
alkalmazott kutatások, valamint a kutatás-fejlesztés
emberi és eszköz/anyagi oldala közötti egyensúly
megteremtését. A kommunikáció hat célt jelölt meg a
következô keretprogrami idôszak fô támogatási
területeiként, amelyek kiválósági központok, európai
technológiai kezdeményezések/platformok (ETP) létre-
hozása, az alapkutatások kreativitásának stimulálása a
kutatói csoportok európai szintû versenyén keresztül,
Európát vonzóbbá tenni a világ legjobb kutatói számára,
az összeurópai érdekeket szolgáló K+F infrastruktúra
fejlesztése, valamint a nemzeti K+F programok össze-
hangolásának erôsítése.

Az Európai Unió a kutatási teljesítmények növelését a
huszonötök bôvülô Európája valós képességeinek
kiaknázásában, valamint a Keretprogram és a Strukturális

Alapok komplementaritásából fakadó elônyök teljes
kihasználásában látja. Ezen kívül pedig abban, hogy az
EU-nak a kutatás-fejlesztés területén kifejtett erôfeszíté-
seit azokra a kulcstémákra kell összpontosítania,
amelyekkel hozzájárul a közösségi politikák fejlôdéséhez.

A KOMMUNIKÁCIÓ-ELKÉPZELÉSEK 
FOGADTATÁSA

Az Európai Bizottság Kutatásfejlesztésért felelôs Fôigaz-
gatósága nyilvános konzultációra bocsátotta a kommu-
nikációt, illetve az abban foglaltakat. A beérkezett vélemé-
nyek feldolgozásáról készült összesítés alapján megálla-
pítható, hogy a tudomány és a kutatás szakemberei álta-
lában egyetértettek a kommunikációban foglaltakkal.

A beérkezett visszajelzések és vélemények részletes tár-
gyalása helyett itt csak egyetlen kérdést és az erre érkezett
válaszok elemzését mutatjuk be.

A vizsgálni kívánt kérdés az „Európai Unió kutatási tel-
jesítményének növelése” témakörben került megfogal-
mazásra, s a mindenkori kutatás-fejlesztési Keretprogra-
mok és a Strukturális Alapok komplementaritásának
kihasználásáról segített megismerni a véleményeket. A vá-
laszok egyértelmûen abba az irányba mutattak, hogy a két
közösségi program közötti összhang fontos, de a válasz-
adók kiemelték, hogy a két támogatás alapvetô céljai (a
kohézió megteremtése a Strukturális Alapok, míg a
kiválóság támogatása a Keretprogramok esetében) min-
denképpen tartsák meg különállásukat. Többen vélték
úgy, hogy a két pénzügyi alap eltérô támogatási szemlélete
és egymástól különbözô mûködési mechanizmusai sem
könnyítik meg összehangolt alkalmazásukat. Azonban azt
is kiemelték a válaszadók, hogy hasznos lehet a két prog-
ram által nyújtott finanszírozás összehangolása, ehhez
azonban szükséges, hogy a prioritások azonosak legyenek
a programokra való felkészülés esetében. 

A válaszadók közül többen jelezték, hogy információik
hiányosak a témában, ezért nem tudnak megfelelôen hoz-
zászólni a kérdéshez, amely az információáramlás haté-
konyabbá tételének szükségességét jelzi és azt, hogy a
mindenkori keretprogramok felhasználói nem eléggé
járatosak az egyéb, a kutatás-fejlesztés céljait is segítô
közösségi támogatások világában.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL 
ELFOGADOTT JAVASLAT

Az idei év áprilisában elfogadott 7. Keretprogram és a
szeptemberi úgynevezett Specifikus programok már jóval
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közelebb hozzák a közösségi kutatás-fejlesztési politika fô
irányait, tematikus területeit és mindazokat a nem közvet-
len kutatási, hanem a kutatási képességeket erôsítô tevé-
kenységeket, amelyeket a program támogatni kíván. A tel-
jes programtervezetet itt nem elemezzük részletesen,
azonban röviden bemutatjuk a regionális támogatásokkal
való összhang megteremtése szempontjából kulcsfon-
tosságú programelemek. 

A keretprogramokban a soron következô lesz az elsô,
amely kifejezetten regionális célok megvalósítását szol-
gáló támogatási formákat hoz létre. Elsôséget élvez abban
is, hogy a programok tervezése során most kapott elôször
kiemelt hangsúlyt a Keretprogram összehangolása más, a
kutatás-fejlesztési célokat is támogató közösségi progra-
mokkal, elsôsorban a Strukturális Alapokkal. 

A 7. Keretprogram négy specifikus programra épül,
amelyeket az Együttmûködés (Cooperation), Képességek
(Capacities), Emberek (People) és Ötletek (Ideas) címmel
fogadtak el. Mindezeket szem elôtt tartva a Képességek és
részben az Emberek program regionális vonatkozású ele-
mei kerülnek tárgyalásra. Azonban meg kell jegyezni, hogy
a Keretprogram továbbra is a tudományos kiválóság
alapján kiválasztott európai kutatási együttmûködések
támogatását tartja fô céljának, amelyeket elsôsorban az
Együttmûködés specifikus program alatt valósítanak
majd meg.

A Képességek specifikus program célja, hogy az európai
kutatás sikerességét közvetetten befolyásoló területeken
(kutatási infrastruktúra, kis- és közepes vállalkozások, a
tudás régiói, konvergencia régiók kutatási potenciálja,
tudomány a társadalomban és nemzetközi tudományos
együttmûködés) biztosítson támogatást. 

A „Tudás régiói” és a „Konvergencia régiók kutatási po-
tenciálja” különösen említést érdemlô programelemek. 
Az elôbbi alatt – az európai kutatás regionális dimenziójá-
nak erôsítése számára – a „kutatás-vezérelt klaszterek”
regionális fejlesztése a cél, míg az utóbbi a 25 tagú EU
egészében rejlô kutatási képességek/lehetôségek kitel-

jesítése érdekében a kevésbé fejlett régiók kutatóinak
európai kutatási projektben való sikeres tudományos
részvételét hivatott elôsegíteni. 

A „Tudás régiói” a kutatás-fejlesztési tevékenységeket
végzô szereplôk regionális együttmûködését kívánja elmé-
lyíteni azáltal, hogy lehetôséget ad az egyetemek, kutató-
központok, vállalkozások és regionális döntéshozók
együttmûködésének megteremtésére, illetve erôsítésére.
Az így megvalósuló tevékenységek elsôdleges célja a regio-
nális kutatási befektetések növelése és e tevékenységek
ösztönzése, amelyek egyidejûleg elôsegítik a regionális
K+F szereplôk európai kutatási projektekben való részvé-
telét. 

A „Konvergencia régiók kutatási potenciálja” a kutatói
mobilitás, a kutatóközpontok felszerelése, a tudás transz-
fert elôsegítô rendezvények elôkészítése, valamint a regio-
nális kutatóközpontok minôségét és felszereltségét megál-
lapítani segítô független értékelôi teamek mûködését tá-
mogatja.

Az Emberek specifikus program a jelenleg is zajló Marie
Curie program folytatásaként a kutatói pályafutás, illetve
az európai kutatási tevékenységek népszerûbbé tételének
érdekében egyéni és intézményi ösztöndíj jellegû támo-
gatási rendszert jelent majd. A kutatói mobilitás földrajzi
és ágazati értelemben is elengedhetetlen ahhoz, hogy a
kutatók számára nyitott, az egyéni kutatói pályafutás
építését lehetôvé tevô európai munkaerôpiac jöjjön létre,
amely nélkülözhetetlen az európai kutatás kiválóságának
erôsítése érdekében. Az élethosszig tartó tanulás támo-
gatása egyéni ösztöndíjakkal, valamint regionális és
nemzeti programok társfinanszírozásával az „Emberek”
program egyik fontos eszköze. 

EGY LEHETSÉGES IRÁNY:
a 6. Keretprogram kísérlete

A 6. Keretprogramról szóló európai parlamenti és európai
tanácsi döntés értelmében a programnak az 1-es cél-
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Nagyon fontos 37,2% Egyetért 34,9%

Fontos 41,8% Többnyire egyetért 41,8%

Nem fontos 4,8% Többnyire nem ért egyet 3,9%

Szükségtelen 0,9% Nem ért egyet 0,9%

Nem tudja 15,2% Nem tudja/nem érinti 18,4%

Forrás: A nyilvános konzultáció elemzésérôl készült dokumentum

A Strukturális Alapokkal való komplementaritás

A szempont fontossága Egyetért-e a kommunikáció szövegében leírtakkal?



kitûzés alá tartozó régiókban bejegyzett résztvevôi, vagyis
azok, akik érvényes szerzôdést kötnek kutatási pro-
jektjüknek ebbôl a keretprogramból való részfinanszí-
rozására, projektjük megvalósításához további támo-
gatást igényelhetnek a Strukturális Alapok pénzügyi
alapjából. A támogatás odaítélésérôl saját hatáskörükön
belül a Strukturális Alapok kutatás-fejlesztési, innovációs
programjainak, illetve az ilyen tartalmú prioritás vagy
intézkedés megvalósítását felügyelô irányító hatóságok
jogosultak dönteni. 

EURÓPA CSODASZERE:
a Strukturális Alapok 2007 – 2013.

Az Európai Bizottság 2004. július 14-én elfogadott javasla-
tának bevezetôjében megfogalmazottak alapján a ko-
héziós politika által támogatott tevékenységeknek korlá-
tozott számú közösségi politika megvalósítását kell
elôsegíteniük, mégpedig oly módon, hogy az úgynevezett
lisszaboni célkitûzések megvalósítására összpontosít-
sanak. A közösségi támogatások felhasználását azokra az
esetekre kell koncentrálni, amelyek által az unió egészét
tekintve lényeges hozzáadott érték teremtôdhet. 

Az új kohéziós politikának – a többi közösségi politiká-
hoz hasonlóan – fokozott mértékben kell hozzájárulnia a
lisszaboni stratégia megvalósításához, az abban meg-
határozott célok eléréséhez. Ennek érdekében a
Strukturális Alapok támogatásainak is e stratégiai, po-
litikai célkitûzések megvalósítását kell elôsegíteniük. 

A tervezési munkához két fô irányból érkeznek azok az
impulzusok, amelyeket felhasználva kialakulnak, majd
végelegessé válnak a fejlesztési programok. Ezek az impul-
zusok egyrészt az egyes tagállamok felelôs szerveinek és
szervezeteinek egyeztetése során megszületô nemzeti
fejlesztési stratégia, másrészt az Európai Bizottság által
elôterjesztett jogszabálytervezet és az annak megvaló-
sításáról kiadott stratégiai útmutató. 

A nemzeti stratégiának természetesen összhangban kell
lennie az európai szinten megfogalmazott elképzelésekkel,
az unió területére vonatkozó közösségi fejlesztési koncep-
ciókkal. A Közösségi források elosztását úgy kell megter-
vezni, hogy az azok által támogatott tevékenységek a
lisszaboni stratégia megvalósítását segítsék elô, ami csak
a gazdasági, társadalmi és környezeti célok integrált meg-
közelítésével érhetô el.

Az Európai Bizottság javaslata jelzi az alapok további
egyszerûsítésének, célrendszere egyértelmûvé tételének
szándékát. Az Európai Tanács és Parlament elé az Európai
Bizottság által beterjesztett jogszabály-tervezet az Alapok

mûködése és a Közösségi politikák közötti szorosabb
stratégiai együttmûködés kialakítását célozza. Az Ala-
pokat elsôsorban a Közösség stratégiai céljainak meg-
valósítását elôsegítô pénzügyi eszközzé kívánják alakítani.

Mindezek szellemében a bizottság a következô, megha-
tározott számú „témát” ajánlja a 2007-2013-as idôszakra
szóló operatív programok készítôinek: innováció és tudás-
társadalom, környezetvédelem és kockázat-megelôzés,
általános gazdasági érdekeket szolgáló szolgáltatásokhoz
való hozzájutás. Ennek érdekében az Strukturális Alapok-
nak (ezek közül is elsôsorban az Európai Regionális
Fejlesztési Alap, az ERFA, valamint az Európai Szociális
Alap, az ESzA) az alábbi célok elérését kell elômozdítania:

a) „Konvergencia” célkitûzés: a közösség eltérô fejlett-
ségû területei közötti különbségek mérséklését kell
szolgálnia. A támogatások a növekedés és a foglalkoz-
tatottság feltételeinek javítását, a fizikai és emberi
erôforrásokba történô befektetéseket, az innováció és
a tudás alapú társadalom megteremtését, valamint a
gazdasági és szociális változásokhoz való alkalmaz-
kodóképesség erôsítését, a környezetvédelem és a
közigazgatás hatékonyságának javítását célozhatják
meg. 
A támogatható tevékenységek körének megjelölése-
kor elsô helyet kapott a kutatás-fejlesztés és innová-
ció. A lehetôségek között többek között a regionális
kutatási és technológia-fejlesztési kapacitások, a
technológia transzfer erôsítése, valamint a kis- és
közepes vállalkozások K+F beruházásainak ösz-
tönzése, a vállalkozások és az egyetemek, illetve
kutatóközpontok közötti kapcsolatok kiépítése, vala-
mint üzleti hálózatok, tudás-intenzív klaszterek létre-
hozásának támogatása szerepel.

b) „Regionális versenyképesség és foglalkoztatottság”
célkitûzés: a konvergencia célján kívüli területek ese-
tében kettôs megközelítést javasol a bizottsági elôter-
jesztés. Egyrészrôl a régiók versenyképességének és
gazdasági vonzerejének megerôsítését jelenti. A tá-
mogatási területek között szintén megtalálható az in-
nováció, a tudás alapú társadalom megteremtése
mint kiemelt terület. Ezen belül a regionális K+F és
innovációs kapacitások erôsítése, a vállalatok egymás
közötti és az egyetemekkel folytatott innovációs
együttmûködése, klaszterek létrehozása, a kutatási
eredmények gazdasági hasznosítása, valamint új
pénzügyi eszközök kialakítása kerül nevesítésre a tu-
dás-intenzív vállalkozások térnyerésének támoga-
tására. 
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c) Az „Európai területi együttmûködés” célja, hogy fo-
kozza az összefogást a határokon átnyúló együttes
programokon, transznacionális térségek együtt-
mûködésén, az együttmûködési hálózat és az unió
egészében folytatott tapasztalatcserén keresztül. 

Az Alapokból megvalósuló intézkedéseknek továbbra is a
partnerség elvének hangsúlyozott figyelembevételével kell
történniük. A tagállamok kizárólagos felelôsségi körébe
tartozik, hogy minden olyan szervezetet bevonjanak az
egyeztetési eljárásba, amely hozzájárulhat a kialakítandó
programok és prioritások legmagasabb színvonalú
összhangjának megvalósításához.

A Nemzeti Stratégiai Ajánlási Keret hivatott biztosítani,
hogy a tervezett közösségi támogatások a közösség straté-
giai iránymutatásai alapján készüljenek, továbbá meg kell
határoznia a közösségi prioritások, valamint a nemzeti,
regionális prioritások közötti kapcsolatot.

Az volt a célunk, hogy bemutassuk: a Strukturális
Alapok 2007-2013-as tervezési idôszakára vonatkozóan
elôkelô helyet kapott a kutatás-fejlesztés, innováció, az
oktatás támogatása, támogathatósága. Természetesen
mindez nem jelenti automatikusan azt, hogy a 2007-tôl
megvalósuló programok szinte kivétel nélkül felölelnék
majd mindezeket a területeket. 

Egy kutatói véleményt idézve: „Az Európai Bizottság ja-
vaslata alapján a Konvergencia régiók a támogatható
tevékenységek hosszú listájáról választhatnak. Az új ERFA
jogszabály-tervezet elismeri a beavatkozások széles terü-
lete fenntartásának szükségességét a Konvergencia célki-
tûzés alatt. Új hangsúlyt helyez a kutatás, innováció, koc-
kázatmegelôzés témakörökre, miközben megtartja az in-
frastruktúra-fejlesztés szerepének fontosságát.”

A lisszaboni stratégia fô céljainak jogszabályba ülte-
tésével komolyabban vehetôk azok az eddig elsôsorban
papírszagú politikai elképzelések, amelyek a közösség gaz-
dasági-társadalmi-környezeti fejlôdésérôl szólnak. Mind-
ezzel az általános politikai elképzelések azokra a szakpoli-
tikákra koncentrálva kerülhetnek közelebb a megvaló-
suláshoz, amelyek önállóan közvetlenül és más közösségi
politikák célrendszerébe ágyazva is kifejthetik hatásukat. 

ZÁRSZÓ

Az eddigiekben igyekeztünk megvilágítani a kohéziós
politika, a regionális támogatások valamint a kutatásfe-
jlesztési keretprogram cél- és eszközrendszerei közötti
összefüggéseket, a közös halmazt.

A bevezetôben említett, a Hübner regionális politikáért
felelôs fôbiztos asszonyt idézô cikk kiemeli, hogy a jelenle-
gi keretprogram vívmányait tovább erôsíti a következô
programtervezet, amelyben a specifikus programok több,
elsôsorban a régiók, regionális szereplôk számára ter-
vezett támogatást is tartalmaznak. 

A Keretprogram támogatási politikája nem a kohéziós
elveket követi, hanem a kiválóság, a kiemelkedô tu-
dományos tevékenység alapján dönt pénzügyi keretei
szétosztásáról. Érdemes azonban megjegyezni, hogy bár a
keretprogramok nem a kohéziós politika elvei alapján, de
támogatják a kevésbé fejlett régiókban zajló kutatási
tevékenységeket, ezzel párhuzamosan a Strukturális
Alapok kutatás-fejlesztési támogatásainak jelentôs része,
70%-a, az 1-es célkitûzésû régiókban kerül felhasználásra.
Ezek a támogatások elsôsorban egyetemi kutatási projek-
tek, kutatási és innovációs infrastruktúra beruházások,
kutatói képzések, valamint innovációs- és technológia-
transzfer-hálózatok megvalósulását teszik lehetôvé. 

A két politika közötti összhang éppúgy szükséges a
kutatási infrastruktúra beruházások, kiválósági köz-
pontok, kutatók képzése, valamint a konvergencia régiók
tekintetében, mint ahogy a 7. Keretprogram támogatásá-
val kidolgozott kutatási stratégiák megvalósításához is.

„A kohéziós politika a növekedés és munkahelyteremtés
szolgálatában: Közösségi stratégiai útmutató 2007-2013.”
több kutatás-fejlesztési és innovációs beruházási priori-
tást is bemutat. Ilyen többek között a transzregionális
klasztereken keresztüli privát és közpénzekbôl finanszíro-
zott kutatóhelyek közötti együttmûködés erôsítése, a kis-
és közepes vállalkozások kutatási tevékenységének, vala-
mint a kutatási eredményekhez való hozzáférésüknek a tá-
mogatása, a kutatási együttmûködési képességek erôsíté-
sére irányuló transznacionális kezdeményezések, a kuta-
tási kapacitás fejlesztése az info-kommunikációs techno-
lógia, infrastruktúra és emberi erôforrás fejlesztésén ke-
resztül. 

A soron következô közösségi költségvetési idôszak gaz-
daságfejlesztési programjait úgy kell kialakítani, hogy az
Európai Unió a megváltozott földrajzi és gazdasági szerke-
zetû összképpel is megoldást találhasson a területi egyen-
lôtlenségek kiegyenlítésének elôsegítésére hivatott közös-
ségi politika megújítására. Mindezt tegye oly módon, hogy
a területi gazdasági feltételek közelítése hosszú távon le-
gyen eredményes, olyan támogatási rendszerek és azokon
belül megvalósított programok segítségével, amelyek a
tudást, annak felhasználását és megszerzését tekintik a
gazdasági elôny alapjának. Mindehhez partnernek kell
megnyernie tagállamait és az európai régiókat.
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Hazánk 2004 májusában csatlakozott az Európai Unióhoz.
A csatlakozás egyik velejárója volt, hogy a fejlesztéspoli-
tikában stratégiai szemléletváltás következett be, kialakult
egy új, összehangolt rendszer, amely az elsô Nemzeti
Fejlesztési Tervben és annak végrehajtásában öltött testet.
Annak érdekében, hogy a hazai fejlesztéspolitika a köz-
vélemény számára érthetô és világosan nyomon követhetô
legyen, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elhatározta, hogy
évente nyilvánosságra hozza a fejlesztéspolitikai tervezés
és a végrehajtás során rendelkezésre álló információkat.
Elsô lépésként sor került a csatlakozás elôtti fejlesztés-
politika tanulságainak összegyûjtésére. Cikkünk a leg-
fontosabb tanulságok bemutatására vállalkozik. (A teljes
anyag elolvasható a www.fejlesztespolitika.gov.hu címen.)

A FEJLESZTÉSPOLITIKA FOGALMA

A fejlesztéspolitika újkeletû fogalom a gazdaságpolitika
fogalomtárában. Az uniós terminológiában a struk-
túrapolitika kifejezés áll a legközelebb hozzá, cikkünkben
a kettôt szinonimaként használjuk. A fejlesztéspolitika
dilemmája beruházási analógiával élve nem más, mint
annak eldöntése, hogy a jólét jövôbeli növekedése
érdekében mennyit vagyunk hajlandóak feláldozni jelen-
legi jólétünkbôl, fogyasztásunkból. A fejlesztések azonban
nem merülnek ki a statisztikai értelemben vett nettó álla-
mi beruházásokban, hiszen jövôbeli jólétünk nagyban
függ a környezetbe és nem utolsó sorban az emberbe
történô jelenlegi invesztícióktól.

FEJLESZTÉSI IRÁNYOK

A rendszerváltozás után az állami beavatkozások hosszú
távú stratégiai tervezésének gyakorlata és rendszere a

legtöbb területen háttérbe szorult, hiszen a tervezés
korábbi tervgazdasági intézményrendszere nagymérték-
ben kompromittálódott. A késôbbiekben azonban az
átláthatóság, a források és a célok megvalósításának ter-
vezhetôsége, valamint az európai uniós gyakorlathoz való
igazodás érdekében mind szélesebb körben terjedt el a
stratégiai megközelítés, aminek azonban már kevés köze
volt a rendszerváltás elôtti népgazdasági tervezéshez. 

A vizsgált idôszakban a legmagasabb szinten természe-
tesen végig jelen volt a célhierarchiák és célrendszerek
felállítása. Ezekbôl többé-kevésbé beazonosíthatók az
ország legfontosabb kihívásai, amelyek idôrendben a
következôk: a kilencvenes évek elsô felében a társadalmi-
gazdasági rendszerváltozás nyomán kialakult transzfor-
mációs válság következményeként jelentôsen visszaesett a
gazdasági teljesítmény, így a leghangsúlyosabb elemként a
stabil gazdasági növekedés megteremtése jelent meg.
Nagyjából erre az idôszakra tehetô a külgazdaság reorien-
tációja is: 1998-ra exportunk már több mint 70%-a az
Európai Unió országaiba irányult. 

A gazdaság fundamentumainak megerôsödése és az
ország nemzetközi integrációjának átstrukturálódása
után mind nagyobb hangsúlyt kaptak a társadalmi
folyamatok, elsôsorban a társadalmi kohézió erôsítése.

FEJLESZTÉSI TERÜLETEK

A fejlesztéspolitikai beavatkozásoknak a gyakorlatban
három nagyobb csoportja van: az ország alapinfrastruk-
túrájának és humánerôforrásainak fejlesztése, valamint a
termelôszféra támogatása. 

Az alapinfrastruktúra területén a fô célok között az
ország nemzetközi integrációja irányának megváltozását
szolgáló hálózatfejlesztések, a piacgazdaság támasztotta
belsô igényeket kielégítô infrastruktúra-fejlesztések,

B É R E S  A T T I L A
elemzô, Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projektiroda, Budapest

Megfeleltünk a kihívásoknak
Az európai uniós csatlakozás elôtti 
hazai fejlesztéspolitika tanulságai



valamint a környezet védelmét célzó beruházások szere-
peltek. A humánerôforrás-fejlesztések célja a lakosság
szellemi és fizikai állapotának javítása és a társadalmi
rétegek közötti esélyegyenlôtlenségek csökkentése volt. 

A termelôszféra fejlesztéseinek támogatása a mezôgaz-
dasági és az ipari-szolgáltatói szektor, valamint a kis- és
középvállalkozások fejlesztését foglalta magába. A ter-
melôszféra támogatásának indoka a rendszerváltozás
utáni gazdasági válság hatásainak enyhítése, majd a gaz-
daság bizonyos ágaiban a talpra állás idején is megmaradt
strukturális problémák csökkentése volt. A mezôgaz-
daságba és a másik két fô szektorba történô beavatkozá-
sok között jelentôs hangsúlybeli eltérések voltak. Amíg
ugyanis a mezôgazdaságban a jövedelmezôség fenntartása
és növelése volt a cél, addig az iparban és a szolgáltatások
területén a versenyképesség növelése volt a legfontosabb.

FEJLESZTÉSI FORRÁSOK

Az államháztartás strukturális kiadásainak szerkezete
keveset változott a csatlakozás elôtti bô egy évtizedben. 
A legtöbb forrást az oktatás, a mezôgazdaság és a közle-
kedési infrastruktúra kapta, ebben a három ágazatban
koncentrálódott a fejlesztési források körülbelül kéthar-
mada. Ez azonban nem elsôsorban a fejlesztéspolitikai
prioritások változatlanságából, hanem a bázisszemléletû
pénzügyi tervezésbôl adódott. 

A cikk elején említett dilemmából adódóan a fejlesz-
téspolitikának nem a hozzáadott érték növelése az egyet-
len célja. Egyes területeken, mint például az oktatásban, az
egészségügyben vagy a szociális szférában, nagyon nehéz
közvetlen kapcsolatot találni – különösen rövid távon – a
fejlesztésre költött adóforintok és a GDP növekedése
között. Ahol ez könnyebben megtehetô, az a termelô-
szférának juttatott fejlesztési (elsôsorban beruházási) célú
állami támogatások területe. Ha 1994 és 2003 között
összevetjük a hozzáadott érték változását a támogatások
nagyságrendjével, azt tapasztaljuk, hogy a dinamikus
növekedést produkáló szolgáltatások és ipari te-
vékenységek jóval kevesebb forrást kaptak, mint a mind
foglalkoztatásban, mind hozzáadott értékben felére zsu-
gorodó mezôgazdaság. A mezôgazdaságba irányuló fej-
lesztési forrásokat tehát inkább burkolt szociális támoga-
tásként foghatjuk föl, amely lassította az ágazatban dolgo-
zók elszegényedését.

AZ EREDMÉNYESSÉGET 
BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZÔK

A fejlesztéspolitikai beavatkozások eredményességét a
rendszerváltozásból adódó sajátos gazdasági-társadalmi
környezet és folyamatok nagymértékben befolyásolták.
Ilyen volt a privatizáció, amelynek során a magánszféra
átvett bizonyos fejlesztési feladatokat. 
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1. ábra
Az államháztartás fejlesztési kiadásai (balra) és a bruttó hazai termék (a GDP) szerkezete (jobbra)
Forrás: KSH, költségvetés
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A „versenyre képes” szféra (ahol a klasszikus piaci kudar-
cok nem meghatározók) magánosítása mellett a hírközlés
és az energia voltak azok a területek, ahol az állam fokoza-
tosan visszavonult, és a koncessziókért cserébe nemzet-
gazdasági jelentôségû fejlesztéseket várt el. Ilyenek voltak
például az 1990-es energiakoncepcióban szereplô „a Szov-
jetuniótól való egyoldalú importfüggôség csökkentését” és
az 1993-as távközlési koncepcióban szereplô távbeszélô
infrastruktúra kialakítását célzó beruházások, amelyeken
keresztül a privatizáció jelentôs hatással volt mind az ága-
zat fejlôdésére, mind a piaci verseny kialakulására.

A fejlesztéspolitikai célok gyakran ütköztek más politi-
kák, különösen a makrogazdasági politika céljaival. Az
éves költségvetések funkcionális felosztásából világosan
látszik, hogy amikor a deficit a tervezetthez képest megug-
rott, általában csökkentették a fejlesztési forrásokat, elha-
lasztották a beruházásokat. A politikailag nagyobb hoza-
dékkal járó, látványos „nagy projektek” ugyanakkor mind-
végig prioritást élveztek, gyakran a fejlesztési források
tetemes részét felemésztették, ezért késlekedtek a szak-
mailag indokolt kisebb fejlesztések. Különösen igaz (volt)
ez a közúthálózatra, ugyanis az autópálya-beruházások
mellett nem maradt forrás az alacsonyabb rendû utak
megfelelô karbantartására és fejlesztésére. A külsô körül-
ményeken kívül intézményrendszeri sajátosságok is
szerepet játszottak abban, hogy a különbözô fejlesztés-
politikai célok különbözô mértékben teljesültek. Az állami
kezdeményezésû fejlesztések költségvetését – a többi költ-
ségvetési kiadáshoz hasonlóan – évente újratárgyalták, így
sokszor a több évre tervezett fejlesztések forrásait idô elôtt
csökkentették, illetve átcsoportosították, ami késleltette a
megvalósítást, akadályozta a tervszerû befejezést és a ter-
vezettnél nagyobb kiadásokat okozott.  

A források felhasználásának mind a tervezési, mind az
értékelési oldala gyenge volt, ezért a végrehajtás során
megismert információk nem csatornázódtak vissza kellô-
képpen a következô idôszaki programok elôkészítésekor,
a tapasztalatok összegzése híján esetlegessé vált a beavat-
kozások racionalizálása. A beavatkozások vizsgálatakor
elsôsorban a szabályosság ellenôrzésén volt a hangsúly,
nem kapott kellô figyelmet a programok hatékony-
ságának, illetve hatásosságának vizsgálata, így sérült a
fejlesztéspolitika demokratikus kontrollja. 

NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS

Hazánk, a közép-kelet-európai versenytársainkkal, a balti
államokkal és az általában referenciaként használt kohé-

ziós országokkal összehasonlítva sokat fordított közösségi
fejlesztésekre. Az ilyen nagyarányú állami fejlesztések
veszélye, hogy elvonja a forrásokat a hatékonyabbnak tek-
intett magánberuházásoktól, amit az a tény is alátámaszt,
hogy itthon a magánberuházások aránya az összes
beruházáson belül máig elmarad a többi uniós ország
átlagától. 

A korábban csatlakozott szegényebb uniós tag-
országokban jellemzôen magasabb a strukturális kia-
dások aránya, mint a 2004-ben csatlakozott országokban,
a közös kohéziós politika tehát jelentôsen hozzájárul az ál-
lami kezdeményezésû fejlesztések költségeihez.

Az uniós csatlakozás elôtti bô egy évtizedben hazánk a
közép-kelet-európai országok mezônyében, viszonylag ala-
csony bázisról indulva ugyan, de a leggyorsabb felzárkó-
zási ütemet produkálta az életszínvonalban. 

Összességében Magyarország az évek során a kihívások-
nak jól megfelelt. Számottevôen nôtt az emberek jóléte,
sikeresen bekapcsolódtunk az európai gazdasági és tár-
sadalmi hálózatokba, azonban a gazdasági-társadalmi áta-
lakulás következtében kialakult társadalmi egyenlôtlen-
ségeket és a korábbi rendszerbôl örökölt regionális
különbségeket csak kis mértékben vagy egyáltalán nem
sikerült csökkenteni.

Litvánia (2001-2002)

Szlovénia (1999-2001)

Csehország (1999-2001)

Szlovákia (2000-2001)

Lettország (2000-2002)

Lengyelország (2000-2002)

Görögország (1994-1999)

Írország (1994-1999)

M
agyarország (1999-2001)

Észtország (2000-2001)

Spanyolország (1994-1998)

Portugália (1994-1998)

2. ábra
A strukturális kiadások GDP-hez viszonyított aránya a refe-
renciaévek (zárójelben) átlagában, a Srukturális Alapok
elsô célkitûzése alá esô régiókban, 1999-es árakon
Forrás: EUROSTAT, Közösségi Támogatási Keret
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Hol tartunk tehát, és merre menjünk tovább? Amikor
EU támogatásokról beszélünk, az újságírók, valamint a
közvélemény hosszú évek óta mindig ugyanazt kérdezik:
Elég jól tudunk-e pályázni? Ki tudjuk-e használni a támo-
gatásokat? Vagy, a mifelénk szokásos „optimizmussal”:
mekkora lesz a veszteség?

EREDMÉNYEK

Érdekes, de tulajdonképpen nem meglepô: az EU alapok
ügye is olyan, mint a futball. Mindenki ért hozzá, vagy
legalább van róla véleménye, és ez  nem is rossz, hiszen
egy pályázati rendszer sikerének legalapvetôbb feltétele a
köz figyelmének felkeltése. A támogatásokat kezelô intéz-
mények sok pénzt költöttek a lehetôségek megismer-
tetésére. Az egyre inkább megjelenô konkrét eredmé-
nyekrôl, a megvalósuló projektekrôl sem csak azért
igyekeznek széles körben tájékoztatni, hogy az általuk – és

persze mindenekelôtt a pályázók által – elvégzett munká-
ról számot adjanak, hanem azért is, mert pontosan tudják:
a sikerekbôl és a kudarcokból egyaránt tanulni kell. A ta-
pasztalatok, bárki szerezte is meg azokat, szó szerint
aranyat érnek, ezért elemi érdek, hogy azokat minél
többen megismerjék. 

Tapasztalatból van jó is, rossz is. Az, amit az EU támo-
gatási rendszer mûködésérôl 2004 végén elmondhattunk,
ma is áll. Az elsô NFT egyik legfontosabb eredménye túlzás
nélkül az, hogy az új alapok kezeléséhez szükséges intéz-
ményrendszer kiépült, szabályozott és átlátható formában
mûködik. Mert fontos a „gyôzelem”, de ebben az elsô cik-
lusban tényleg legalább ilyen fontos a „részvétel” is. Az el-
sô NFT, bizony, jelentôs részben öncél. Tény, hogy soha
nem látott mértékû támogatást (a Kohéziós Alap projek-
tekkel együtt három év alatt körülbelül 1000 milliárd
forintot) nyújt a vállalkozások, az infrastruktúra
megerôsítéséhez, új munkalehetôségek megteremtéséhez,
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Új kezdet elôtt
Az Európai Unió strukturális és kohéziós támogatásai

Magyarországon – 2005.

Rohan az idô: már kétéves a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT). Az Európai Unió strukturális alapjai és a Kohé-
ziós Alap támogatásai 2004. január 1. óta Magyarország számára is elérhetôek. Ezenközben pedig gôzerôvel
folyik a második NFT elôkészítése. Egyeztetnek a 2007-2013 közötti idôszakra vonatkozó pénzügyi perspek-
tíváról, és immár másfél éve dolgozik a támogatások felhasználását szabályozó EU rendeletek elôkészítésé-
vel megbízott brüsszeli munkacsoport is. A kézirat nyomdába adásakor, egy héttel a decemberi EU csúcs elôtt
egész Európa azt találgatta: vajon sikerül-e az unió brit elnökségének végre pontot tenni a kemény politikai
vita végére, feledtetni a júniusi kudarcot, lehetôvé téve, hogy a hosszú, nehéz – noha megkerülhetetlen – 
alkudozás után újra teljes erôvel magukra a fejlesztési programokra, azok tartalmára koncentrálhassunk. 

Akár így lesz, akár nem, az EU-támogatások felhasználásában érintett minisztériumok, hatóságok és a pá-
lyázók is egyre több tapasztalatot halmoznak fel, és valamennyien arra készülnek, hogy 2007 után is tovább
menjenek a megkezdett úton. Sok még a tennivaló az elsô NFT sikeres befejezéséig, és ha azt akarjuk, hogy a
második, a jelenleginél várhatóan hétszer-nyolcszor nagyobb Nemzeti Fejlesztési Terv egyáltalán végrehajt-
ható legyen, le kell vonni az eddigi mûködés tanulságait.



az oktatás, a szakképzés, a szociális szféra fejlesztéséhez,
az esélyegyenlôség fokozottabb megvalósításához, a kör-
nyezet, kulturális örökségünk megôrzéséhez. Egyik leg-
fontosabb küldetése mégis az, hogy valóban tanuljunk
meg élni az unió kohéziós politikája által kínált lehe-
tôséggel. 

Az EU támogatási rendszerben ma több mint ezer
ember dolgozik (ennyi regisztrált felhasználója van a for-
rásokat kezelô integrált informatikai rendszernek, az
EMIR-nek). Ez bizony nem kevés, pedig bele sem számol-
tuk azokat, akik a Nemzeti Fejlesztési Terv öt operatív
programjához tavaly év eleje óta a közel harmincezer pá-
lyázatot elôkészítették, akik a tizenegyezer elfogadott fej-
lesztést végrehajtják. És nem számoltuk bele azok munká-
ját sem, akik az alapok magyarországi mûködését alapve-
tôen meghatározó jogi környezet folyamatban lévô, sôt, je-
lentôs részben szintén 2005 folyamán megkezdett, megva-
lósult alakításán dolgoztak (államháztartási, közbeszerzé-
si, közigazgatási eljárási törvény, építési és környezetvé-
delmi engedélyezési jogszabályok). Tényleg nem túlzás azt
állítani: iskolába járunk, így, együtt, szinte mindannyian.
Az EU-alapok felhasználásában sokkal többen vagyunk
érintettek, mint azt az elsô pillanatban gondolnánk.
Sokkal többeknek van tehát feladata, sôt felelôssége is. 

Ennek a kétségkívül kiterjedt intézményrendszernek
volt elôképe. A Phare, az ISPA és a SAPARD program is
mind-mind a felkészülést szolgálták, és sok mindent át le-
hetett venni a 2004 elôtt a hazai költségvetés által finan-
szírozott pályázati rendszerek, a Széchenyi–terv tapaszta-
lataiból. Ami kialakult, ennek ellenére alapvetôen új.
Valamennyi irányító és közremûködô hatóság, az összes
jogszabály, eljárásrend, az informatikai rendszer újonnan
jött létre. Miközben építkeztünk, az EU intézményeiben
nagyon sokan arra fogadtak, hogy nem leszünk képesek
sem a fejlesztési tervet, a támogatások felhasználásához
szükséges projekteket kidolgozni, sem pedig az intéz-
ményrendszert létrehozni. De sikerült, és most, két évvel
késôbb is le kell szögezni: ez egyáltalán nem volt magától
értetôdô teljesítmény. Mindenekelôtt az a fontos, hogy ezt
az eredményt az EU költségvetést finanszírozó tagállamok
számára is nyilvánvalóvá tegyük. A strukturális alapokért
ma is kemény verseny folyik, a jövô támogatásainak meg-
szerzéséhez elengedhetetlen, hogy nap mint nap bizonyít-
suk: Magyarország is képes arra, amire a korábbi tagálla-
mok. Élni tudunk a lehetôséggel, az unió támogatásait
hasznosan, eredményesen és fôleg idôben fel tudjuk
használni. De minderrôl beszéljenek inkább a számok!
2005 novemberre a Nemzeti Fejlesztési Terv 675 milliárd
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forintos költségvetésébôl 542,5 milliárd forint (80%)
gazdára talált, és már aláírtak 440 milliárd forint értékû
támogatási szerzôdést. A már jóváhagyott, több mint
tizenegyezer projekt keretében az ország 1700 településén
a pályázók saját forrásaival együtt 880 milliárd forint ér-
tékû fejlesztés valósulhat meg. Közel 38 ezer új munkahely
jön létre, és az NFT hozzájárul további 108 ezer munkahely
megôrzéséhez. 

A kedvezményezetteknek kifizetett támogatás összege –
az elôlegekkel együtt – meghaladta a 100 milliárd forintot,
a keret 15 százalékát, ami egész Kelet-Európában messze a
legmagasabb érték. A már végrehajtott fejlesztésekhez
kapcsolódó, az EU-nak elszámolt költségek túllépték a 45
milliárdot, a keret 7,1%-át. A régi tagállamok, a jelenleg
folyamatban lévô fejlesztési terveik hasonló szakaszában
4-5 százaléknál tartottak. A támogatás végsô felhasználási
határidejét meghatározó, híres-hírhedt „n+2” szabály
szerint a tényleges teljesítmény alapján kifizetett támo-
gatás értékének 2006 végéig kellene elérnie a 8%-os ér-
téket. Ezt a határt a magyar NFT csaknem egy teljes esz-
tendôvel korábban átugorja majd.

A Kohéziós Alap keretében rendelkezésre álló 1,4 mil-
liárd euró EU-támogatás mintegy felére már aláírták a
kiviteli szerzôdéseket, így dolgoznak a gépek, a támogatás
további 16%-ára pedig folyamatban vannak a közbeszer-
zési eljárások. Az EU-források 20%-a már meg is érkezett
az országba. Ebbôl a pénzbôl folyik 32 nagyberuházás, egy

további projekt pedig végsô jóváhagyás alatt áll. 
A huszonhárom környezetvédelmi fejlesztés eredmé-

nyeként bôvül, megújul tíz nagyváros – Budapest, Debre-
cen, Gyôr, Kecskemét, Pécs, Sopron, Szeged, Szombathely,
Veszprém, Zalaegerszeg – szennyvíztisztító –, illetve csa-
tornarendszere, és több mint ezer településen megoldódik
a szilárdhulladék-elhelyezés. 

A kilenc közlekedési projekt keretében felújítottak,
korszerûsítettek 500 kilométer utat és 500 kilométer
vasútvonalat. Az M0 útgyûrû keleti szakaszának kiépí-
tésével a Budapest körüli gyûrû eléri az M3 autópályát, a
gödöllôi átkötéssel tovább csökken a fôvárost terhelô
tranzitforgalom. A 2-es, 6-os, 56-os utak határtól határig
nyúló felújításával korszerûsödik az országot a Duna men-
tén észak-déli irányban átszelô közlekedési folyosó. A 3-as
és a 35-ös út felújítása tovább javítja a Miskolc, Debrecen
Nyíregyháza és Kassa közötti összeköttetést. Végül, de
nem utolsósorban, a 42-es és 47-es út korszerûsítése hoz-
zájárul a magyar-román határ menti forgalom felté-
teleinek javításához. Gyorsabbá, biztonságosabbá válik a
vasúti közlekedés Budapest és Hegyeshalom, Buda-
pest–Szolnok–Békéscsaba–Lökösháza között, és korsze-
rûsödik a szlovén vasút és a Budapest–Szombathely vonal
közötti összeköttetés. 

Közben tovább dolgozunk a következô idôszak fej-
lesztéseinek elôkészítésén is. A Kormány 2005. júliusi
határozata alapján 18 milliárd forintot költ a strukturális
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és Kohéziós Alap nagyprojektek következô generációjának
kidolgozására. A mérnökök hamarosan dolgozni kezdhet-
nek – többek között – az észak- és dél-alföldi régiók ivó-
vízrendszerének korszerûsítésén, megújulhat Dél-Buda,
Békéscsaba, Makó, Nagykanizsa, Székesfehérvár szenny-
vízcsatorna-hálózata, útjára indul újabb három regionális
hulladék-elhelyezési program. Korszerûsítik a Budapest-
Székesfehérvár, a Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza vasút-
vonalat, tizenegy budapesti elôvárosi vasútvonalat,
Miskolc, Szeged, Debrecen villamoshálózatát, tovább épül
az országhatár felé az M3, és mintegy 100-100 kilométeren
újulhat meg a 4-es és a 8-as fôút.

A 2005-ös költségvetés keretében elôirányzott fejlesztési
forrásokat az érintett tárcák a jelek szerint teljes egészé-
ben felhasználják. (Az EU elôirányzatok kihasználtsága
1990 és 2004 között – programtól függôen – általában 10-
30 százalék körül mozgott.) Ezen belül a kormány teljes
egészében továbbutalta a kedvezményezetteknek azt a 80
milliárd forintot, amelyet az Európai Unió a terv finanszí-
rozásához Magyarországnak elôlegként átutalt. A költség-
vetés minden problémája ellenére a fejlesztés üteme to-
vább gyorsul. A következô évi költségvetésben az EU által
támogatott fejlesztésekre az idei összeg háromszorosa
szerepel. 

Az évek óta dédelgetett tervek tehát most már ország-
szerte kézzel fogható valósággá válhatnak. 

TANULSÁGOK

Érkeznek tehát az eredmények, de egyáltalán nem mel-
lékes, hogy ezeket az eredményeket milyen módon érjük
el. 2004 és 2005 tényleg csak a kezdet. Az elôttünk álló út
meredekebb része még hátravan. Nem csak eredménye-
sen, de hatékonyan is kell dolgozni. A pályázókat legin-
kább egy-egy projekt, a saját fejlesztésük sorsa érdekli,
nem pedig a kötelezettségvállalások és kifizetések orszá-
gos szintje. És ebben a tekintetben a tapasztalatok megle-
hetôsen vegyesek.

Miközben a benyújtott pályázatok 76%-áról már döntés
született (és ez az arány hosszú idô óta stabilan magas, sôt
javuló), a döntéshozatal átlagos ideje meghaladja a négy
hónapot. Ez még akkor is sok, ha a pályázatok jelentôs ré-
szénél a pályáztatás szakaszos, azaz a döntéshozatal csak
az utolsó pályázat beadását követôen kezdôdhet meg. A
nyertes projektek esetében átlagosan száztíz napig tart a
szerzôdéskötés. A benyújtott számlák elbírálása pedig
újabb mintegy száz napot vesz igénybe. Igaz, a kedvezmé-
nyezettek elszámolásainak mintegy háromnegyede hibás,

így a legtöbb esetben több hetet kell a hiánypótlásra,
javításra vesztegetni. Mire tehát egy beadott pályázatból a
kedvezményezett pénzt lát, gyakran egy év is eltelik, s az
intézményrendszer mûködését emiatt sok kritika éri. A bí-
rálatok jelentôs része jogos; az ügyintézési határidôk
egyértelmûen túl hosszúak.

A nehézségeknek három fô oka van:

� a túlzott bürokrácia;
� az eljárások sokszínûsége; 
� az intézményrendszer centralizáltsága.

Az adminisztráció

A támogatási pályázatok, amellett, hogy a korábbi évek-
ben megszokottaknál részletesebben szabályozottak és
ezáltal átláthatóbbak is, gyakran túl nagy adminisztrációt
varrnak a kedvezményezettek nyakába. Paradox (vagy na-
gyon is érthetô?) módon ezzel egyenes arányban növek-
szik a pályázatokat kezelô szervezetek leterheltsége is.
Márpedig az intézményrendszer kapacitásai végesek. 
A pályázatok hatalmas száma mellett (mint már említet-
tük, eddig közel harmincezer beadvány érkezett) alapvetô
jelentôségû a munkafolyamatok egyszerûsége és gyorsasá-
ga. Ha az egy-egy pályázat feldolgozásához szükséges
munkaráfordítás átlagosan akár egyetlen nappal megrö-
vidül, az egy év alatt 41 ember-év, azaz kb. 130 millió forint
megtakarítás lehetne az államnak. De ugyanezt a gondo-
latmenetet végigvihetjük a pályázóknál is. Hasonló megta-
karítás érhetô el akkor, ha sikerül csökkenteni a pályázati
dokumentumok összeállításának, a szükséges igazolások
beszerzésének munkaerô- és idôráfordítását a kedvez-
ményezetteknél.

Mielôtt persze beleszédülünk a nagy számok bûvö-
letébe, azért világosan lássuk: a megtakarítás lehetôségei
természetesen végesek. Egyfelôl az ügyintézési határidôk-
ben jelentôs állásidôk is vannak; a 130 napos határidô
nem 130 munkanap tényleges munkaráfordítás. Az „üres
napok” kiiktatása nem hoz automatikusan anyagi meg-
takarítást. Másfelôl a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében
az adófizetôk forintjai találnak gazdára, és ezekkel a forrá-
sokkal felelôsen, körültekintéssel kell bánni. Mindig szük-
ség lesz a projektek rangsorolását lehetôvé tevô részletes
információkra, a hatékony végrehajtást biztosító szakmai
koncepciókra, gazdasági és mûszaki tervekre, az építési és
környezetvédelmi elôírások betartását szavatoló enge-
délyekre, a források biztonságát garantáló hatósági iga-
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zolásokra Egy-egy rossz támogatási döntés igen gyorsan
milliárdok elvesztegetéséhez vezethet. Ha pedig megsértik
a támogatási szabályokat, az EU elôírásait, a magyar állam
az uniónak kártérítési felelôsséggel tartozik. 

A támogatásokat elosztó szervezetek munkája
ugyanakkor nem csupán felelôsségteljes, hanem igen
összetett is. Ahogy az EU bármely más országában,
Magyarországon is igaz, hogy a támogatott projektek vég-
rehajtása során a legváltozatosabb kérdések, problémák
merülnek fel, amelyeket lehetetlen mind elôre megoldani.
A szükséges válaszokat gyakran nem lehet megtalálni sem
a jogszabályokban, sem a korábbi hazai vagy EU tagorszá-
gi gyakorlatban. 

A tanulság kettôs. Egyfelôl törekedni kell arra, hogy a
világon mindent a lehetô legegyszerûbben csináljunk. Az
alkalmazott eljárások minden apró mozzanatát mérlegre
kell tennünk: valóban szükség van-e erre vagy arra a moz-
dulatra? A befektetett munka vajon arányban áll-e az elér-
hetô eredménnyel? Másfelôl dönteni kell, viselni a támo-
gatások kezelésével járó felelôsséget. Minden említett
anyagi kockázat ellenére a legtöbbször még a rossz döntés
is jobb, mint a semmilyen. Ennek pedig elsô számú garan-
ciája az, ha az egyes döntések meghozataláért felelôs
intézmények, személyek neve minden érintett számára
egyértelmû, ha a problémákat az „együttesen” felelôs ha-
tóságok végtelen egyeztetések helyett gyorsan, önállóan
megoldják. A pályázó csak így remélhet gyors, átlátható
ügyintézést és világos, egyértelmû tájékoztatást.

Rugalmasság és egységesítés

A feladatok már említett sokszínûségére, összetettségére
adott kormányzati válasz az elsô Nemzeti Fejlesztési
Tervet végrehajtó intézményrendszer kialakításakor (2002
elôtt és után, a magyar közigazgatási tradíciók szelle-
mében) a tárcák önállóságára alapult. Törvényeink szerint
minden miniszter maga határozza meg az irányítása alatt
álló szervezetek feladat-ellátási rendjét, szervezetét és a
költségvetés keretein belül az ehhez biztosítható erôforrá-
sok nagyságát. Ugyanezt a tendenciát látszottak erôsíteni
az EU elôírásai is. A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív
programokra bomlik, és minden operatív program élén
olyan irányító hatóság áll, amely a programért korlátozás
nélkül, teljes mértékben felelôs.

Két év tapasztalata alapján úgy látszik, a „virágozzék
száz virág” elve ezúttal nem jött be. Az alapjában véve egy-
forma feladatot, a nyílt, országos fejlesztési pályázatok
lebonyolítását az öt operatív programban résztvevô tucat-

nyi tárca vagy harminc különbözô módon valósítja meg.
Eltérôek a pályázati dokumentumok, az adminisztratív
feltételek, az eljárások, ami a pályázó számára a rendszert
átláthatatlanná, a központi koordináció számára már-már
kezelhetetlenné teszi. 

Ráadásul a sokféleség megnehezíti a hibák kijavítását is.
A harminc eljárásrend a munkafolyamatok kezeléséhez
nélkülözhetetlen informatikai rendszer szempontjából
harminc különbözô informatikai megoldást is jelent. Ha
változtatni kell – márpedig, mint már említettük, minden
nap új kihívásokat hoz –, az informatikai rendszerbe is
harminc különbözô helyen kell belenyúlni, ami enyhén
szóval célszerûtlen. 

Más oldalról az intézményrendszer – különösen akkor,
ha túlterhelt – csak nagyon nehezen, vonakodva fogadja el
a változtatás szükségességét. Az irányító hatóságok és
közremûködô szervezeteik nehezen mondanak le vélt
önállóságukról, és a napi problémák ellenére félnek az
ismeretlentôl. Ahelyett, hogy a legjobb gyakorlat, a „best
practice” átvételében, az egymástól való tanulásban a
továbblépés lehetôségét látnák, attól tartanak, hogy kívül-
rôl idegen megoldásokat fognak rájuk erôltetni, amelyek
az „ô speciális körülményeik között” biztosan nem mû-
ködnek majd. Kórházat építeni egyáltalán nem ugyanaz,
mint helyrehozni egy mûemléket. A hátrányos helyzetû
munkanélkülieknek szóló szakképzési feladatot nem
szabad egy lapon említeni a csúcstechnológiai kutatással,
a falufejlesztést a város-rehabilitációval. 

Pedig meg kell érteni: a feladat igenis mindig ugyanaz.
Pályáztatás, tájékoztatás, bírálat, döntéshozatal, szerzô-
déskötés, pénzügyi elszámolás, ellenôrzés és monitoring.
Meg kell látni a lényeget, sôt, csakis azzal szabad fog-
lalkozni. A standardizáció nem centralizálást, hanem
összefogást jelent. Ami végül mindenki számára jobb
megoldás. Az egységesítés nem ellensége, hanem alap-
feltétele a hatékonyságnak.

Ez a vita nem ma kezdôdött. Az elsô Nemzeti Fejlesztési
Terv indulásakor a hagyományoknak jobban megfelelô, a
többség által preferált megoldás gyôzött. A rugalmasság
továbbra is fontos alapelv marad. A második NFT
esetében azonban az egységesítés nagyobb hangsúlyt kap
majd, sôt, amennyire lehet, egyszerûsíteni kell a folyamat-
ban lévô NFT mûködését is. 

Felelôsség és feladatdelegálás

Mint már említettük, az EU elôírások szerint az operatív
programot (OP) felügyelô irányító hatóság (IH) az adott
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OP keretén belül mindenért felelôs. Feladatai végrehaj-
tásába bevonhat közremûködô szervezeteket, ezek azon-
ban az ô nevében járnak el. Másképpen fogalmazva: az irá-
nyító hatóság feladatait delegálhatja, a felelôsséget azon-
ban nem. 

Ennek a követelménynek – melytôl a jelenlegi szabályok
szerint egyetlen tagállam sem térhet el – kétféle eszközzel
lehet megfelelni:

� folyamatba épített ellenôrzéssel, amikor az irányító
hatóság a pályázati folyamat, a projektciklus kulcs-
pontjainál fenntartja magának a döntés, illetve a
jóváhagyás jogát;

� külsô ellenôrzéssel, amelynek lényege, hogy az
irányító hatóság mindenekelôtt az általa a program
elején jóváhagyott eljárások gyakorlati érvényesítését
ellenôrzi (rendszerellenôrzés), míg projektszintû
ellenôrzéseket általában „ex-post” jelleggel, utólag,
statisztikai mintavétel alapján végez. 

A fenti séma természetesen leegyszerûsített, a két opció
között nagyon sok átmeneti forma létezhet. Ennek elle-
nére a 2004-2006 közötti elsô Nemzeti Fejlesztési Terv vo-
natkozásában tendenciaszerûen az elsô megoldás érvé-
nyesül. Az irányító hatóságok eszerint – a rendszerellenôr-
zéseken túlmenôen – általában saját hatáskörben tartják

� a pályázatok feltételeinek részletes meghatározását és
a pályázat kiírását,

� a támogatási döntések meghozatalának, a források
végsô odaítélésének jogát,

� a támogatási szerzôdések megkötését (aláírását,
illetve jóváhagyását),

� a kedvezményezettektôl beérkezô számlák végsô
jóváhagyását és az átutalások intézését.

Ilyen körülmények között a közremûködô szervezetek
lényegében pályázatgyárként (feldolgozóüzemként) mû-
ködnek, elvégzik a napi munka, az adminisztráció fela-
datait, de önálló döntési jogkörük kevés dologban van. Az
irányító hatóságok pedig – minisztériumi szervezetként
szükségképp korlátozott erôforrásaik ellenére – rengeteg
gyakorlati teendôt „húznak magukra” és bizony nem
ritkán túlterheltek. Nem véletlen, hogy az informatikai
rendszer 24 órás üzemmódban mûködik.

Azoknál a programoknál, amelyeknek végrehajtásában
több tárca is érdekelt, az irányító hatóság és a közre-
mûködô szervezet közötti, egyébként elkerülhetetlenül
egyenlôtlen viszony gyakran megterheli az érintett minisz-

tériumok kapcsolatát is. Az önálló irányító hatóságot nem
mûködtetô, de amúgy egy-egy fontos ágazatért felelôs sza-
ktárcák nehezen tudják kezelni a másik tárcához tartozó
irányító hatósággal szembeni „alárendeltséget”.

Ennek a felállásnak legalább két negatív következménye
van. Egyfelôl annak ellenére, hogy a feladatok irányító
hatóságok és a közremûködôk közötti megosztását az
eljárásrendek, sôt a vonatkozó jogszabályok részletesen
meghatározzák, a gyakorlatban gyakran adódnak mind
„pozitív”, mind „negatív” hatásköri konfliktusok. Elôfor-
dul, hogy a közremûködô (vagy az azt felügyelô miniszté-
rium) vitatja az irányító hatóság döntéseit. De megtör-
ténik ennek az ellenkezôje is, amikor egy-egy döntés meg-
hozatalának feladatát mind az irányító hatóság, mind a
közremûködô a másikra hárítaná. Az eredmény mind a
két esetben a döntéshozatal elhúzódása és a pályázók
összezavarása. A hatásköri konfliktusok miatt a pályázók
által feltett kérdésekre az intézményrendszer esetenként
nem tud, vagy „nem akar” felelni. A tájékoztatás hézagos
és megbízhatatlan lesz. De zavar fordított irányban is elô-
adódhat, amikor egy-egy intézkedéssel kapcsolatban a
pályázó, ha elégedetlen egy döntéssel, az egyik szervezettel
szembeni konfliktusát a másik szervezet bevonásával
próbálja megoldani.

Szükség van tehát a hatáskörök és döntési jogosítványok
újraszabályozására. A pályázónak és az intézményrendszer
tagjainak mindig pontosan tudnia kell, hogy egy-egy dön-
tés meghozataláért melyik szervezet, melyik tisztviselô a
felelôs. Ennek a szervezetnek, tisztviselônek a döntését
saját hatáskörben, önállóan kell meghoznia, úgy, hogy
annak következményeit is vállalnia kell. Ezen belül az
irányító hatóságra inkább a stratégiai, rendszerellenôrzési
feladatok és legfeljebb a kiemelt kulcsprojektek, központi
beruházások ellenôrzése marad. Az aprómunkánál, a
tömeges pályázati kiírásoknál a közremûködô szervezetek-
nek nagyobb mozgásteret kellene adni a támogatási dön-
tések, a szerzôdéskötések és a kifizetések terén egyaránt.

HOGYAN TOVÁBB?

Ami a problémák elemzését illeti, a felsorolt tanulságok-
ban a legtöbb érintett, a pályázói és az intézményrendszeri
oldal ma már alighanem egyetért. A leírt megoldásokról
(nem feltétlenül a fô irányokról, inkább a részletekrôl)
azonban még sok vita elé nézünk. 

A koncepcionális döntéseket a Kormány Fejlesztés-
politikai Kabinetje – egy-két kivétellel – meghozta, a még
hátralévô döntésekkel kapcsolatos javaslatokat az intéz-
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ményrendszer koordinációjáért felelôs Nemzeti Fejlesztési
Hivatal már benyújtotta.

Ezek szerint a következô tervezési ciklus intézmény-
rendszerének alapelvei

� a megerôsített stratégiai irányítás,
� az egyszerûsítés,
� a standardizáció és 
� a decentralizáció
lehetnek.

A megerôsített stratégiai irányítás elsôsorban az EU-
alapok felhasználása és a gazdaságpolitika közötti minden
eddiginél szorosabb összhang biztosítását jelenti. Ez talán
evidenciának hangzik, de sajnos nem az. Az elôcsatla-
kozási programok, mindenekelôtt a Phare, idegen és bo-
nyolult eljárási szabályaikkal, az EU bizottság állandó és
szoros felügyeletével a gyakorlatban arra ösztönözték a
tárcákat, hogy a stratégiai fejlesztéseket inkább hazai for-
rásból valósítsák meg. Az EU programok „plusz feladatot”
jelentettek, amelyet a tárcák szervezetétôl részben
„függetlennek” tekintett programirodák irányítottak.
Ezekhez a programokhoz csak néhány specialista értett, és
a legtöbben talán annyival is megelégedtek, ha az EU for-
rásokat határidôre felhasználjuk, mert azokat mégiscsak
kínos lett volna elvesztegetni. A rendszer egész Kelet-
Európában így mûködött. Öröksége ma is érezhetô akkor,
amikor a tárcák az irányító hatóságokat is egyfajta önálló,
tárcán kívüli szervezetnek tekintik. Pedig nem azok. Sem
jogilag, sem szervezetileg, sem pedig az általuk követett
eljárások tekintetében. Az EU mostani támogatásai lé-
nyegében magyar jogszabályok alapján mûködnek,
melyekhez az EU elôírásai csak a kereteket adják. 

A stratégiai irányítás megerôsítése melletti legfôbb érv
mégsem a szervezeti keretekkel, hanem a költségvetéssel
kapcsolatos. Egyszerûen nem lesz pénz arra, hogy az EU
programok mellett hazai finanszírozású, árnyék Nemzeti
Fejlesztési Tervet mûködtessünk. Az EU-támogatások és a
hazai fejlesztéspolitika teljes integrációja tovább nem
halasztható.

Az egyszerûsítés, a standardizáció és a decentralizáció
szintén erôs stratégiai irányítást követel. Ennek hatóköre
messze túlterjed a már említett eljárásrendek átgondolt
felépítésén. Valójában a fejlesztéspolitika teljes jogszabá-
lyi környezetét kell integrált szemléletben számba venni,
és folyamatosan tovább fejleszteni. Az államháztartás, a
közbeszerzés, az engedélyezési eljárások és a területfej-
lesztés törvényi keretei egyaránt részét képezik ennek a
környezetnek. 

Az intézményfejlesztési munka eredménye tehát na-
gyon sok területen érezteti majd hatását. Ezek közül az
egyik legszembetûnôbb a régiók minden korábbinál nagy-
obb térnyerése lehet a fejlesztéspolitikában. Ez egyfelôl
határozott szándék, ugyanakkor következmény is. Az
elôkészítés alatt álló területfejlesztési operatív
program(ok) közremûködô szervezetei minden
valószínûség szerint a regionális fejlesztési ügynökségek
lesznek, amelyek számára ugyanazt az önállóságot (és
felelôsséget) kell biztosítani, mint az összes többi
közremûködô szervezetnek. A programok stratégiai
irányításában – a felelôs miniszter és az irányító hatóság
megfelelô bevonása mellett – a regionális fejlesztési tanác-
sok játszhatnak vezetô szerepet.

A koncepcionális döntések meghozatalát követôen a
következô lépés a részletes intézményi és eljárási ren-
delkezések – jogszabályok, végrehajtási kézikönyv és eljá-
rásrendek, dokumentumminták stb. – kidolgozása lesz.
Ebbe a munkába partnerként be kell vonni az operatív
programok végrehajtásáért, a források kezeléséért felelôs
tárcákat, mindenekelôtt a Gazdasági és Közlekedési, a
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumot, a
Pénzügyminisztériumot, illetve az Országos Területfej-
lesztési Hivatalt. Szükség lesz a többi tárca véleményére,
valamint a jelenlegi Nemzeti Fejlesztési Tervben köz-
remûködô valamennyi szervezet gyakorlati tapasztalatára
és javaslataira. 

A munka nagyjából e kézirat befejezésével egyidôben
kezdôdik. Befejezésének határideje nemigen tolható 2006
tavaszánál késôbbre, hiszen az eljárásrendek kidolgozását
követôen a következô Nemzeti Fejlesztési Terv végrehaj-
tásába bevonandó szervezeteket még fel kell készíteni, sôt
akkreditálni is kell azokat. 

A második Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtásának
2007 elején meg kellene kezdôdnie. Az ütemterv tartha-
tóságának jelentôs külsô kockázatai vannak: nincs még
megállapodás az EU következô hétéves költségvetésérôl,
2006 tavaszán még legalább egy-két hónapra lesz szük-
ség az alapokra vonatkozó rendeletek kidolgozásához,
további néhány hónap azok jóváhagyásához az Európai
Tanács és Parlament által. Nem beszélve magának a ter-
vnek az EU általi elfogadásáról, hiszen ha az NFT struk-
túrája változik, annak hatása lehet az intézményrend-
szerre is.

Ennek ellenére, akár optimisták, akár pesszimisták va-
gyunk az Európai Unió döntésképessége, a kohéziós po-
litika jövôjének gyors tisztázása tekintetében, a miha-
marabbi kezdés nem múlhat a magyar szerveken. És ha az
elsô NFT tanulságait jól hasznosítjuk, nem is fog.
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A Strukturális Alapok jelenlegi programozási periódu-
sában az Interreg együttmûködés egyike az Európai Unió
négy Közösségi kezdeményezésének. A közösségi kez-
deményezéseket, amelyek forrásaikat tekintve a Struktu-
rális Alapok finanszírozási rendszerébe tartoznak, olyan
feladatok ellátására hozta létre az unió, amelyek a közös-
ségi politikák megvalósulásának szempontjából kiemelt
fontosságúak és több országot érintenek. 

KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSBÔL 
ÖNÁLLÓ CÉLTERÜLET

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1261/1999
EK rendelet 3. cikke szerint: „…az ERFA hozzájárul a ha-
tárokon átnyúló, transznacionális és interregionális, a kö-
zösség egész területén megvalósuló, harmonikus, kiegyen-
súlyozott és fenntartható fejlôdés elôsegítését célzó együtt-
mûködésrôl szóló közösségi kezdeményezés, az Interreg
végrehajtásához…”

A program céljai között szerepel az Európai Unió tagál-
lamainak határai mentén fekvô térségek és régiók közötti
együttmûködés támogatása, a gazdasági és társadalmi
kohézió megteremtésének, valamint az európai térség
kiegyensúlyozott és fenntartható fejlôdésének elôsegítése,
a tagjelölt és más szomszédos országokkal való területi
integráció.

Az eddigiekben a Strukturális Alapok „mainstream” cél-
területeitôl elkülönült, határon átnyúló, transznacionális
és interregionális fejlesztési kezdeményezés a jövôben
Területi együttmûködés néven az új kohéziós politika
önálló, harmadik célterületévé válik. Mindez lehetôvé teszi
azt, hogy a Területi együttmûködés speciális szabályai az
Európa Tanács rendeletein keresztül közvetlenül az egyes
tagállamok jogrendjének kötelezô részévé váljanak, és
ilyen formában harmonizációjuk mind szabályozási, mind

menedzsment szinten egyaránt megkövetelhetô lesz. Ez
nyilvánvalóan sokkal inkább elérhetôvé teszi a területi
együttmûködés eddig is igen ambiciózus céljainak eléré-
sét, és középhosszú távon egyértelmûen hozzájárul a kap-
csolódó menedzsment-rendszerek hatékonyságának,
valamint biztonságának növeléséhez is. Az eddigiekben
ugyanis a Közösségi Kezdeményezés szabályait csak korlá-
tozottan irányították a tanácsi rendeletek rendszerében,
és az Európai Bizottság alacsonyabb rendû szabályozással
(Interreg irányelvek, állásfoglalások) vagy a programdo-
kumentumokon keresztül igyekezett az Interreg együtt-
mûködések speciális szakmai és menedzsment feltételeit
megkövetelni. Ilyen úton viszont a nemzeti és intézményi
szintû szabályozás sok esetben nem tudta követni a kívül-
rôl, alacsonyabb szinten megfogalmazott feltételeket, ami-
nek következtében a Közösségi Kezdeményezés menedzs-
mentje a sok kényszerû kompromisszum eredményekép-
pen bonyolulttá vált, és az esetek jelentôs részében nem
tudja a várt szerepét betölteni a fejlesztéspolitika rendsze-
rében. 

Az új, 2007-2013. közötti programozási periódusban az
elôkészítés alatt álló tanácsi rendeletek jelentôs részben
meghatározzák a Területi együttmûködés céljait, és a
korábbinál sokkal részletesebben definiálják a programok
végrehajtását támogató menedzsment-rendszereket is.

Az Interreg Közösségi Kezdeményezéshez hasonlóan az
„európai területi együttmûködés” továbbra is a következô
három fô területre helyezi a hangsúlyt:

1. A határokon átnyúló gazdasági, társadalmi
tevékenység fejlesztése a fenntartható területi
fejlôdésre irányuló közös stratégiák révén (a jelenlegi,
illetve korábbi Interreg IIIA- és Interreg IIA-hoz
hasonlóan)

2. A transznacionális stratégiai együttmûködés
kialakítása és továbbfejlesztése (a jelenlegi, illetve
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Az Interregbôl a területi
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korábbi Interreg IIIB- és Interreg IIC-hez hasonlóan). 
3. A regionális politika hatékonyságának erôsítése a

regionális és a helyi hatóságok közötti kapcso-
latépítés és általában az európai szintû tapasztalat-
csere ösztönzése révén (a jelenlegi Interreg IIIC-hez
hasonlóan).

A Területi együttmûködés programjait minden esetben az
Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozza.

A határ menti együttmûködésben a Közösség a
határtérség NUTS III szintû egységei által definiált határ-
régió regionális és helyi szereplôi jogosultak együttmû-
ködésük támogatására, a belsô és bizonyos külsô határok
mentén. A továbbiakban – mint ahogy a jelenlegi határon
átnyúló programokban is – mind a programok stratégiájá-
nak meghatározásában, mind a támogatott együttmûkö-
dési projektek tartalmi elemeinek kialakításában a fókusz
a helyi szereplôk közötti együttmûködésen van.

A transznacionális együttmûködési programok (jelen-
leg Interreg III B) lényege, hogy a valamilyen szempontból
egy egységként értelmezhetô, közösségi szinten definiált,
több országból álló európai makrotérségek közösen keres-
senek megoldásokat az adott területet érintô speciális

problémákra. Az egyes makrotérségek az európai szinten
meghatározott, limitált számú, viszonylag koncentrált
együttmûködési területeken határozzák meg azokat a
közös problémákat, illetve prioritásokat, amelyek megol-
dására, kutatására az adott térség intézményei együtt-
mûködési projekteket kívánnak megvalósítani. 

Az interregionális együttmûködés erôsíti a regionális
politika hatékonyságát. Ebben egyrészt a regionális és a
helyi hatóságok közötti kapcsolatépítés és tapasztalatcse-
re ösztönzése lehet az eszköz. Az ilyen jellegû együtt-
mûködés várhatóan a jelenlegi Interreg IIIC programhoz
hasonló formában, de leegyszerûsített menedzsment
rendszeren keresztül, tematikusan erôsebben koncentrált
együttmûködési területekkel, a lisszaboni és göteborgi
prioritásokhoz közvetlenül illeszkedô célok mentén
mûködik majd. A mai elképzelések szerint a régiók közöt-
ti tematikus, szakmai együttmûködés – mindenekelôtt
bilaterális formában – elvileg támogatható lesz az 1. és 2.
célterület programjaiban is. 

Emellett az interregionális együttmûködés részeként
finanszírozzák az egész európai térséget felölelô speciális
hálózati együttmûködési programokat. Ezeknek a kere-
tébe európai érdeklôdésre számot tartó stratégiai és
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A területi
együttmûködés 
formái (2007-2013)

Határ menti 

Transznacionális

Interregionális

Jelenlegi
együttmûködési
forma (2000-2006)

Az együttmûködés
fôszereplôi

Együttmûködô
területek
meghatározása

Jellegzetességek

Interreg IIIA Helyi, regionális
intézmények,
szervezetek több
országból

NUTS III
(határ menti
megyék, általában
két országból:
„határrégió”)

Határon átnyúló,
helyi jellegû, közös
beruházási és
hálózatfejlesztési
projektek több
országbeli
résztvevôvel

Interreg IIIB Nemzeti, regionális
intézmények
(„nemzetek feletti”)

NUTS II Stratégiai
együttmûködési 
projektek

Interreg IIIC Helyi és regionális
hatóságok

Tapasztalatcsere a
regionális és helyi
hatóságok között

Espon, Urbact,
Interact

Speciális szakmai és
menedzsment
területeken mûködô
intézmények 

Tapasztalatcsere 
és szakmai
együttmûködés
speciális területeken

Az Európai Unió 
teljes területe

1. táblázat
A jövendô területi együttmûködés és az Interreg Közösségi Kezdeményezés jellegzetességei
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menedzsment tanulmányok, különbözô célú adatgyûj-
tések, illetve általában a közösségi fejlôdés alakulásának
megfigyelését és elemzését magába foglaló tevékenységek
tartoznak. Ebben a formában folytatódik tehát az a
tevékenység, amelyet a tagállamok az eddigiek során az
Espon, Urbact és Interact programok keretében folytattak.

Az interregionális együttmûködés, tapasztalatcsere vo-
natkozásában a Közösség teljes területe jogosult támoga-
tásra.

A jövôbeni területi együttmûködés, illetve a jelenleg
futó Interreg Közösségi Kezdeményezés fô jellegzetes-
ségeit az 1. táblázatban foglaltuk össze.

A képet tovább bonyolítják a külsô határ menti prog-
ramok. Ezek nem tartoznak közvetlenül a kohéziós poli-
tikához, mivel a csatlakozó országokkal, illetve a nem
tagállamokkal történô együttmûködést támogatják az
Európai Unió külsô határai mentén. Ezeken a határokon a
jövôben az együttmûködési programokat nem a Struk-
turális Alapok rendeleti rendszerében szabályozzák. A
legújabb információk szerint az ilyen jellegû együttmû-
ködés a továbbiakban nem a regionális politikáért felelôs
fôigazgatósághoz tartozik, ezért arra kell felkészülni, hogy
a horvát, szerb illetve ukrán határon a programozás és
végrehajtás egyaránt eltérô szabályok szerint történik, és
az intézményrendszer továbbfejlesztésének is mások a
lehetôségei. A külsô határon az együttmûködések várha-
tóan alapvetôen a jelenlegi Szomszédsági Programok ke-
retében kialakított együttmûködés közvetlen folytatásai
lesznek.

AZ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMÛKÖDÉS
PÉNZÜGYI PERSPEKTÍVÁI

A Területi együttmûködés – hasonlóan a jelenlegi Interreg
Közösségi Kezdeményezéshez – az Európai Közösség egé-
szének fejlesztése szempontjából lényeges, de általában

nem a fejlesztés „fô sodorvonalába” tartozó, „speciális”
együttmûködéseket támogat. Ebbôl adódóan természetes-
nek vehetjük azt a tényt, hogy a rendelkezésre álló forrá-
sok is csupán töredékei a regionális és szektorális (az 1. és
2. célterülethez tartozó) programoknak. Mindez abban az
esetben nem probléma, ha a rendelkezésre álló forrásokat
valóban az eredeti célnak megfelelô, speciális együttmû-
ködési területeken használjuk fel, és nem pusztán pótlóla-
gos forrásnak tekintjük.

Az ismert pénzügyi elképzelések szerint a három cél-
területre fordítandó összes forrásnak mindössze a 2,45%-
a kerülne a Területi együttmûködés (3. célterület) kere-
tében finanszírozásra, míg az 1. célterület esetében (kon-
vergencia) mintegy 82,3%, és a 2. célterületnél mintegy
15,3% a várható finanszírozási arány a teljes keret száza-
lékában.

A Területi együttmûködésre fordítandó eredeti költ-
ségvetési javaslatokat a 2. táblázatban hasonlítjuk össze a
pénzügyi perspektíva különbözô fázisainak tárgyalási
pontjai során javasolt, illetve a jelenleg futó Interreg
Közösségi Kezdeményezési Programok keretében
meghatározott pénzügyi forrásokkal. 

Az összegeket a lapzárta idején nem tekinthetjük még
véglegesnek, mivel a pénzügyi perspektívával kapcsolat-
ban zajló tárgyalások 2005. december elejéig még nem zá-
rultak le. A tendencia azonban egyértelmûen azt mutatja,
hogy a területi együttmûködés lehet az egyik „vesztese” a
pénzügyi perspektíva körüli vitáknak. Az Európai Bi-
zottság eredeti javaslata a területi együttmûködésre fordí-
tandó források jelentôs növelését javasolta a tárgyalások
kezdetén, amit elsôsorban a transznacionális együttmûkö-
désre fordítandó keretek csaknem ötszörösre emelésével
kívánt elérni. A tagállamokat nem sikerült meggyôzni
ennek megalapozottságáról, (mindenekelôtt azért, mert a
területi együttmûködés kérdése marginálisnak tekinthetô
a teljes pénzügyi perspektívával kapcsolatos vitában).
Ezért a jelenlegi állás szerint a határ menti együttmûködés

2. táblázat
A területi együttmûködésre fordítandó eredeti költségvetési javaslatok, a pénügyi perspektíva tárgyalásakor javasolt,
valamint a jelenlegi programok forrásainak összehasonlítása

Határ menti 4,00 6,80 6,75 5,70
Transznacionális 1,40 6,80 1,90 1,30
Interregionális 0,38 0,65 0,36 0,30
Teljes keret 5,80 14,25 9,00 7,30

Együttmûködési forma Interreg Közösségi
Kezdeményezés
(2000-2006)

Eredeti javaslat
területi
együttmûködés
(2007-2013)

Pénzügyi 
perspektíva 
(június 2.)

Pénzügyi 
perspektíva
(június 15.)

Mrd euró



némi növelésével és a transznacionális és interregionális
együttmûködés kis mértékû csökkenésével számolhatunk.
A jelen állás szerint a 3. célterületben megtestesülô
együttmûködési formák támogatása összességében kis
mértékben növekedhet, de a pénzügyi perspektívával
kapcsolatos tárgyalások ebben még jelentôs módosulá-
sokat eredményezhetnek, ami nagy valószínûséggel a for-
rások további csökkenése irányába hat.

A tervek szerint az Európai Területi Együttmûködés
célkitûzés finanszírozására – európai szinten – mintegy
2,45% forrás lehetne felhasználni a következô periódus-
ban, amelybôl, szintén európai szinten mintegy 77% fordí-
tódna határ menti együttmûködésre, míg transznacionális
és interregionális együttmûködésre mintegy 19, illetve 
4% jutna. 

A tagállamoknál ennek megoszlása a területi struktúra
és a lakosságszám függvényében változhat. A határ menti
programokra a tagállamok között a határ menti NUTS III-
lakosság és az európai összes határ menti lakosság ará-
nyában osztják el a támogatást. A transznacionális együtt-
mûködésnél az egyes tagországok EU összes lakosság-
számhoz viszonyított aránya a kalkuláció alapja.

Várhatóan Magyarországon a 3. célterületre fordítandó
források mintegy 90%-a jutna a határ menti együttmû-
ködésre, amely – a pénzügyi perspektíva szerint – a teljes
programidôszakra vetítve mintegy kétszerese a most ren-
delkezésre álló forrásoknak. 

Az elôzetes kalkuláció szerinti mintegy 300 millió euró
kerülne magyar oldalról a területi együttmûködés adott
programjainak költségvetésébe. Ez a magyar kohéziós
költségvetésnek csupán mintegy 1,3 %-a. A kalkulációt ne-
hezíti, hogy a külsô határok pénzügyi tervezésével kapcso-
latban még bizonytalanabbak a rendelkezésre álló infor-
mációk.

A programok közötti allokációkat a tagállamoknak kell
meghatározni, majd egyeztetni egymással és az Európai
Bizottsággal. Ezzel kapcsolatban – a pénzügyi perspek-
tívákról szóló tárgyalások elhúzódása miatt is – általában
még nincsenek kialakult nemzeti szintû álláspontok.
Tisztán szakmai szempontból az egyes határ menti prog-
ramok közötti felosztást – a korábbiakkal összhangban –
a lakosságszám alapján lenne célszerû megtenni, mivel az
Európai Unió is ennek alapján osztja el a forrásokat, és ez
tûnik a legobjektívabbnak. 

Az egyes szomszédos országok különbözô mennyiségû
forrást tudnak/kívánnak a Magyarországgal való
együttmûködés biztosítására fordítani, ezért a ren-
delkezésre álló hozzájárulások figyelembe vételével kel-
lene finomítani a lakosságszám alapján kapott összegeket.

El kell kerülni a programok költségvetésének „fel-
borulását”, ezért alapszabályként nekünk maximum 50%-
kal több forrást célszerû biztosítanunk, de a lehetôségek
szerint a különbségeket mindenképpen minimalizálni kel-
lene. Annak érdekében, hogy minden program teljesíthetô
legyen, a tapasztalatok és elôzetes kalkulációk szerint
minimum 5 millió euró teljes költségvetés szükséges egy
évre vetítve egy program végrehajtásához, amely tehát a
legkisebb programokra is minimum 2,5 millió euró ma-
gyar hozzájárulást feltételez.

A transznacionális programok közötti magyar forrást
tisztán stratégiai szempontok szerint célszerû megosztani,
mivel várhatóan mindkét programban (közép- és délkelet-
európai) részt vesz az ország teljes területe.

A TERÜLETI EGYÜTTMÛKÖDÉS
INTÉZMÉNYRENDSZERE

A menedzsmentrendszer átalakulását az a tény irányítja,
hogy a területi együttmûködés harmadik célterületként a
Strukturális Alapok „fô csapásirányába” került. Az eddi-
giekben (Interreg programok) az együttmûködést a bi-
zottság alacsonyabb rendû szabályozással (például Inter-
reg irányelvek) irányította, ezért a bizottság elvárásait a
gyakorlatban a tagállamok sok esetben nem hajtották
végre. 

Az új helyzettel összhangban a bizottság a rendeleteken
keresztül közvetlenül szabályoz néhány olyan területet,
amelyen megköveteli a Területi együttmûködés (Interreg)
speciális szabályainak alkalmazását.

A legfontosabb ilyen szabály a vezetô partner elvének
teljes körû alkalmazása. Ennek értelmében egy adott prog-
ramban az irányító hatóság egy partnerrel (vezetô part-
ner) köt közvetlenül szerzôdést, és a további partnerek
részvétele (nemzeti hovatartozásuktól függetlenül) a ve-
zetô partneren keresztül bonyolódik le. Mivel a pénzügyi
kifizetési rendszernek is követnie kell ezt az elvet, a jelen-
legi struktúrákat és folyamatokat újra kell szabályozni.

A projekt-kiválasztás rendszerében a jövôben hang-
súlyozottan tiltanak mindenféle nemzeti vagy regionális
„preszelekciót”; a döntések elôkészítését és meghozatalát
egy rendszerben, programszinten kell elvégezni. Ehhez
kapcsolódóan az „egy program – egy számla” elve alapján
az Európai Bizottság következetesen tiltja a források
nemzeti allokációk szerinti felosztását, ezért nem garan-
tálható, hogy egy-egy programban az adott tagállam hoz-
zájárulása minden esetben és teljes körûen „visszakerül”
az illetô ország területére.
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Mindezek alapján a jelenleg mûködô menedzsment-
struktúrákat tovább kell fejleszteni, várhatóan erôsödni
fog a közös, „nemzetközi” struktúrák szerepe. A jelenlegi
periódusra kialakított speciális Interreg menedzsment és
monitoring rendszer kidolgozásában már figyelembe vet-
ték a várható változásokat, de mindenképpen szükség
lesz, a menedzsment-rendszer átalakításával párhuzamo-
san a rendszer továbbfejlesztésére.

Az ERFA rendelet a korábbinál részletesebben rendel-
kezik a közös struktúrákról és folyamatokról szóló fô sza-
bályokról, azonban a bizottság számtalan lényeges szem-
pontot (a jelenlegi helyzethez hasonlóan) a programok
végrehajtási szabályainak szintjén kíván irányítani. 

Az intézményrendszerrel kapcsolatos legfontosabb
elôírások részben megegyeznek az 1. és 2. célterületen al-
kalmazott „fô szabályokkal”, azonban a speciális me-
nedzsment-követelmények miatt ezek további szempon-
tokkal egészülnek ki. 

Az adott területi együttmûködési programban részt
vevô tagállamoknak ki kell jelölniük egy közös irányító
hatóságot, egy közös igazoló hatóságot és egy közös audit-
hatóságot.

Az eddigiekhez hasonlóan a közös monitoring-bizottság
a területi együttmûködési programok legfontosabb straté-
giai irányító szerve. Ez „testesíti meg” a több tagállam
területét érintô, külön adminisztratív struktúrával álta-
lában le nem fedett közös programtérség egészét.

Az adott program irányító hatósága ellátja az elôírt
kötelességeit, kivéve azokat a kötelezettségeket, amelyek a
nemzeti és közösségi szabályokkal kapcsolatos intézke-
dések szabályosságára, illetve költségek elszámolha-
tóságára vonatkoznak. Ezzel összefüggésben a felelôssége
annak ellenôrzésére korlátozódik, hogy a mûveletben
részt vevô kedvezményezett kiadásait az elsô szintû ellen-
ôrzés során a kinevezett vagy felhatalmazott ellenôr hagy-
ta jóvá.

Az Irányító Hatóság, a programban résztvevô tagálla-
mokkal történt konzultációt követôen közös szakmai tit-
kárságot hoz létre. A közös technikai titkárság az irányító
hatóságot és a monitoring-bizottságot, illetve ahol ez
szükséges, az audit-hatóságot segíti a munkájában. A kö-
zös szakmai titkárság az irányító hatósággal egy helyen,
azzal szoros együttmûködésben dolgozik. A közös szak-
mai titkárságban az érintett országokból alkalmazott
munkatársak dolgoznak, és közösen látják el az adott
program operatív menedzsment feladatait. 

Az adott területi együttmûködési program igazoló
hatósága fogadja a bizottság által indított kifizetéseket és
– általános szabályként – a fô kedvezményezett részére

folyósítja az összeget, függetlenül attól, hogy a fô ked-
vezményezett székhelye és a támogatott tevékenység mely
tagállam területét érinti. Bár erre nincs külön szabály, de a
program végrehajthatósága érdekében célszerû az igazoló
hatóságot az irányító hatóság székhelye szerinti tagállam-
ba telepíteni. 

Az adott területi együttmûködési operatív program
audit-hatóságát az adott program összes érintett tagál-
lamát képviselô pénzügyi ellenôrzési csoport segíti az
elôírt kötelességeinek teljesítésében. Ezt a csoportot az
operatív programban részt vevô tagállamoknak kell létre-
hozniuk. 

A csoportban jelen van az operatív programban részt
vevô minden egyes tagállam által kijelölt könyvvizsgáló
testület egy képviselôje. A pénzügyi ellenôrzési csoportot
legkésôbb az operatív programot jóváhagyó határozattól
számított három hónapon belül kell létrehozni. A csoport
maga fogadja el az eljárási szabályzatát. A csoportot az
operatív program audit-hatósága vezeti, és operatív
munkájában támogatja a program közös szakmai
titkársága. 

A területi együttmûködési program(ok) csak úgy
hajthatók végre szabályosan, hatékonyan és eredménye-
sen, ha egy valóban határ menti, transznacionális me-
nedzsment-struktúrát alakítanak ki. Ez csak akkor bizto-
sítható, ha a rendszer megfelel az eddigieknél európai
szinten sokkal részletesebben meghatározott és várhatóan
az Európai Bizottság által közvetlenül számon kért
speciális szabályoknak. 

Ez mindenképpen feltételezi azt, hogy az egyéb oper-
atív programoktól és nemzeti rendszerektôl független
irányító hatóság és egy vele szorosan együttmûködô, az
adott feladatra létrehozott, „nemzetközi” közös szakmai
titkárság alkossa a program menedzsmentjét, szorosan
együttmûködve a program összes hazai és külföldi sze-
replôjével. 

Tekintetbe véve azt a tényt, hogy a területi együtt-
mûködési programok operatív menedzsmentje (irányító
hatóság, közös titkárság) az egész program – és így az
érintett összes tagállam – nevében végzi szigorúan tech-
nikai jellegû, menedzsment szintû munkáját, szét kell
választani a nemzeti struktúrákat és a közös menedzs-
ment-funkciókat. Ezzel összefüggésben a programok kö-
zös menedzsmentjének természetesen mindenképpen
függetlennek kell lennie az adott programban a tagállam
stratégiai feladataival kapcsolatos döntési kompeten-
ciákért felelôs intézményi struktúrától, azaz a nemzeti
szintû stratégiai döntéseket szét kell választani a közös
menedzsment-rendszer mûködésétôl. 



MAGYARORSZÁG RÉSZVÉTELE 
AZ ÚJ TERÜLETI EGYÜTTMÛKÖDÉSI 

PROGRAMOKBAN

A területi együttmûködési programok elôkészítése
várhatóan a következô év elején kezdôdik nagyobb
lendülettel. A programok stratégiai háttere (policy), ter-
vezési keretei, várható végrehajtási szabályai, az elôké-
szítés ütemezése valószínûleg igen eltérô lesz a különbözô
jellegû együttmûködésekben. 

Az ismertetett okok miatt a belsô és külsô határokon a
szabályrendszer várhatóan jelentôs mértékben elkülönül,
és a különbségek a programok tervezésében is megmutat-
koznak. A jelenleg trilaterális programként összevont, belsô
és külsô határokat egyaránt magába foglaló háromoldalú
programok (Magyarország–Románia–Szerbia és Monte-
negró, Magyarország–Szlovákia–Ukrajna, valamint Szlové-
nia–Magyarország–Horvátország) bizonyosan bilaterális
együttmûködési programokra lesznek szétválasztva.

A programok tervezése és végrehajtása tehát jelentôs
mértékben függ majd az együttmûködés formájától (határ
menti, transznacionális, interregionális), illetve attól,
hogy milyen státuszú országok (tagállam, csatlakozásra
váró ország, külsô partner ország) alkotják az adott prog-
ram területét.

Ennek alapján a nemzeti vagy helyi szinten magyar
részvétellel induló új együttmûködési programokat a
következô öt fô csoportba lehet osztani: 
1. határ menti együttmûködés a belsô határok mentén, az

európai területi együttmûködés keretében;
2. határ menti együttmûködés a csatlakozó országok

határán;
3. határ menti együttmûködés a szomszédos, nem csat-

lakozó országokkal (Ukrajna);
4. transznacionális együttmûködés Közép Európában és a

Balkánon;
5. interregionális jellegû európai területi együttmûködés.

1. Határ menti együttmûködés az európai 
belsô határok mentén
Együttmûködési programok:
� magyar–román,
� magyar–szlovák,
� magyar–osztrák,
� magyar–szlovén határ menti operatív program.

Jelenleg a belsô határokon induló programok szabály-
rendszerérôl tudjuk a legtöbbet, az elôkészítô munkákban
mindenképpen ezek a programok kerülnek az élre. 

A programok felelôse az Európai Bizottságon belül a
Regionális Fôigazgatóság marad. A fôigazgatóság novem-
berben levelet írt a tagállamoknak azzal kapcsolatban,
hogy milyen javaslatai vannak a belsô határokon indí-
tandó határ-menti programok kapcsán, érintve a prog-
ramok együttmûködési területeit és intézményi kereteit
egyaránt. Az egyes programokkal kapcsolatos legfon-
tosabb javaslatokat az adott programoknál említjük meg.

Az Európai Bizottság – részben azért, mert a határ menti
együttmûködést kiterjesztik a tengeri határokra is – igyek-
szik a programok számát csökkenteni. Ezzel kapcsolatban
javasolja több határ összevonását, elsôsorban technikai
okokból. Magyarország esetében a programtérségek mé-
rete, illetve a szomszédos országok státusz szerinti speciá-
lis térbeli szerkezete miatt (északon, keleten és délen belsô
és külsô határok váltogatják egymást) ez az osztrák és
szlovén határon kerülhet elvileg szóba. 

Az elôzetes információk és egyeztetések alapján az egyes
programokat a szlovén, és végül az osztrák partnerek is
igyekeznek bilaterális keretekben tartani. Ez lehetôvé
tenné a programok helyi-regionális keretének meg-
tartását, és egy sokkal egyszerûbb végrehajtási struktúra
kialakítását. Azokban a speciális esetekben, amelyekben
három- vagy többoldalú együttmûködésre van igény, a
transznacionális programok megfelelô lehetôségeket
teremtenek. 

Itt kell megemlíteni, hogy sajnos éppen azokban az
esetekben, amelyekben a trilaterális együttmûködésnek
magyar oldalról nagyobb relevanciája van (például ma-
gyar–román–szerb és magyar–szlovák–ukrán határtér-
ség) a külsô és belsô határokon történô együttmûködés
éles szétválasztása miatt nem lesz lehetôség a határ menti
programokban háromoldalú projektek finanszírozására.
Ezekben az esetekben is a transznacionális együttmûkö-
dés felhasználása, esetleg a határ menti programok
bizonyos szintû összehangolása lenne a járható út.

A Magyarország és Románia közötti határ jelenleg a
Magyarország–Szerbia programot is magába foglalva tri-
laterális programot alkot. A program az elsô körben
benyújtott több mint 400 pályázattal az Európai Bizottság
véleménye alapján jól mûködik. A következô idôszakra ez
a program várhatóan bilaterális belsô határ menti prog-
rammá alakul Románia közelgô csatlakozásának köszön-
hetôen. A román hivatalos javaslat szerint a program kö-
zös menedzsmentje Magyarországon maradna. 

A Magyarország és Szlovákia közötti hosszú határszakasz
jelenleg Ukrajnával együtt trilaterális program, amely
várhatóan magyar-szlovák relációban kétoldalú együttmû-
ködéssé alakul át. A bizottság javaslata alapján az intézmé-
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nyi rendszeren nem szükséges változtatni, de egyes végre-
hajtási eljárásokat a jövôben módosítani kell (például nem-
zeti allokációk külön kezelésének kérdése). Ezzel összhang-
ban, várhatóan a következô periódusban egy ma-
gyar–szlovák bilaterális program mûködik, a Magyarorszá-
gon felállított közös struktúrákat továbbra is alkalmazva.

A Magyarország és Szlovénia közötti igen rövid határ-
szakaszon a két EU-tag a nem tag szomszédjával, Horvát-
országgal is együttmûködik. A program az Európai
Bizottság véleménye szerint idáig jó teljesítményt mutat.
Kis mérete miatt a bizottság javasolta a program összevo-
násának megfontolását a szlovén–osztrák, illetve a ma-
gyar-osztrák programmal. Az elsô reakciók alapján ez az
elképzelés nem kap támogatást, a tagállamok a bilaterális
keretek között maradnak. A bizottság javaslatával össz-
hangban a szlovén Nemzeti Területfejlesztési Ügynökség
maradhat az irányító hatóság. 

Az osztrák–magyar határ menti együttmûködés várha-
tóan a jövôben is bilaterális, s az irányító hatósági funkció
az osztrák félnél marad.

2. Határ menti együttmûködés a csatlakozó 
országok határán
Együttmûködési programok:
� magyar–horvát,
� magyar–szerb határ menti program.

Magyarország déli határain a csatlakozást segítô eszközök
támogatják az együttmûködést. Az Elôcsatlakozási Eszköz
(IPA) támogatásával specifikus határ menti együttmû-
ködési programok indulnak Magyarország részvételével. 

A bizottság elôzetes javaslatai szerint egy úgynevezett
„shared management” modell kerülhetne bevezetésre,
amely szerint a bizottság–tagállam–partnerország közötti
megállapodás rendszere alapján a tagállamban felállított
menedzsment-struktúra irányítaná az adott programot, és
felelôsséget vállalna a végrehajtásáért. Egyes tagállamok
ellenállása, illetve általában a tisztázatlan jogi helyzet
miatt várhatóan csak egyes esetekben és fokozatosan lehet
bevezetni a tervezett menedzsment-modellt. A rendszer a
jelenlegi periódusban kialakított szomszédsági prog-
ramokon alapulna.  

3. Határ menti együttmûködés a szomszédos, nem csat-
lakozó országokkal

Együttmûködési program:
� magyar–ukrán határ menti operatív program (elkép-

zelhetô hogy összevonják az EU tagállamok további
ukrán határszakaszaival: szlovák, román stb.)

Az EU külsô határain az európai szomszédsági politika
szerint finanszírozott határon átnyúló programok az euró-
pai szomszédsági és partnerségi eszköz segítségével kerül-
nek végrehajtásra. A menedzsment-modell hasonló a csat-
lakozó országok határainál említettekhez. Remélhetôleg a
programtér és a felelôs tagország kérdése rövidesen
megoldódik, és ezt követôen megkezdôdhet a programok
elôkészítô munkája.

4. Transznacionális együttmûködés Közép-Európában és a
Balkánon

Együttmûködési programok:
� kelet-közép-európai, 
� délkelet-európai térség.

Magyarország számára kiemelt jelentôségû a közép- és
délkelet-európai térségben megkezdôdött együttmûködés
eredményessége. Az országnak igen fontos stratégiai célja
a program adta területfejlesztési lehetôségek kihaszná-
lása, ezért közvetlenül érdekelt a rendszer hatékonyságá-
nak és eredményességének radikális javításában. 

Magyarország – szemben a részt vevô tagállamok több-
ségével – a program hatékonyságának javítása érdekében
a programtér kettéválasztását javasolta, ami egybeesett az
Európai Bizottság álláspontjával. 

A jelenlegi helyzet szerint az eddigi Cadses együtt-
mûködési térség két zónára válik. A déli zónában számol-
ni kell az elôcsatlakozási eszköz (IPA) felhasználásával,
ezért a kialakítandó menedzsment-modellt eszerint kell
kidolgozni.

Magyarország fô célja a Cadses program jövôjével kap-
csolatban egyrészt az, hogy a stratégiai megközelítés a
tematikus prioritások és a transznacionális projektfejlesz-
tés révén sokkal hangsúlyosabbá váljon, másrészt, hogy a
menedzsment-struktúra racionalizálódjon, és segítse a
hatékony lebonyolítást. 

Magyarország igyekszik aktív szerepet játszani nemcsak
a programok tartalmi elemeinek kialakításában, hanem
egy valóban hatékony menedzsment-rendszer felál-
lításában is.

5. Interregionális jellegû európai területi együttmûködés

Az interregionális programok stratégiai és végrehajtási
kereteit európai szinten határozzák meg. A részletes
egyeztetések tudomásunk szerint még nem kezdôdtek el.
Magyarország részt vehet az összes induló, európai szintû
interregionális és szakmai jellegû programban.
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Magyarországon az új gazdasági mechanizmus keretében
már körvonalazódott egy regionális tervezési struktúra,
azonban akkor ez még nem kapcsolódott össze a közigaz-
gatás reformjával és valódi helyi hatalom híján a regiona-
lizmussal (decentralizációval) sem. Az elmúlt évtized
azonban új változásokat hozott a magyar közpolitika tör-
ténetében, és ez felértékelte a területfejlesztési, a regio-
nális politika jelentôségét és a közigazgatás-politikával
való összefüggését, különösen az európai uniós csatlako-
zással összefüggésben. Érdemes elmélkedni az elmúlt ti-
zenöt év apropóján azon is, hogy vajon miért nem jöhetett
létre egy olyan térszervezôdési rendszer, amely a rendszer-
váltás utáni közigazgatási reform-programokban egyéb-
ként mindvégig megfogalmazódott. Ehhez érdemes kísér-
letet tenni arra, hogy tisztázzuk a különbözô regionális
térségi kategóriák jövôbeni lehetséges funkcióját és
szerepét Magyarországon a területfejlesztési–statisztikai,
az adminisztratív–közigazgatási vagy a közhatalmi–ön-
kormányzati struktúrákban.  

Az uniós csatlakozás felértékelte a területfejlesztési, a
regionális politika jelentôségét a közpolitikai gondolko-
dásban. Az európai strukturális és kohéziós politika hazai
alkalmazása szempontjából érdemes áttekinteni a magyar
tervezési-statisztikai és területfejlesztési régiók intéz-
ményesültségét, figyelemmel az Európai Unió regionális

politikájára. Ennek fontosságát mutatja az is, hogy a terü-
letfejlesztési régiók kialakításának színvonala meghatá-
rozza a 2004-2006 közötti idôszakban az EU strukturális és
kohéziós forrásai felhasználásának abszorpciós képes-
ségét az intézményi oldalon, továbbá a 2007-2013 közötti
idôszak európai regionális politikájára ('regional policy')
tagállamként való felkészülés intézményes kapacitását. 

Egyfelôl tehát központi kormányzati törekvés Euró-
pában az, hogy a regionális politika hatékonyan és ered-
ményesen megvalósuljon, ennek pedig feltétele olyan
területi egységek lehatárolása, amelyekben érvényesíteni
lehet a tagállami és a közösségi közpolitikák céljait. Ezt a
„felülrôl indított” tendenciát röviden „regionalizáció”
címmel jellemezhetjük.

Ugyanakkor az Európai Alkotmány tervezete a szubszi-
diaritás alapelvének figyelembe vételével célul tûzte ki a
többszintû kormányzás koncepcióját, ami Magyarorszá-
gon a decentralizáció és a regionális önkormányzás iránti
kormányzati célok érvényre juttatásához szükséges lépé-
seket segítik az európai regionális demokrácia ('regional
democracy') trendjébe illeszteni. Ezt az „alulról induló”
törekvést a régiók Európája megteremtésére és a vertikális
hatalommegosztás jegyében úgy is nevezhetjük, hogy „re-
gionalizmus”. Ebbôl a szempontból elemzésünkben érté-
keljük a magyarországi regionális demokrácia helyzetébôl
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A térségi fejlesztés-politikai
intézményrendszer

A regionalizáció lehetôségei 
és a regionalizmus esélyei Magyarországon

Amikor a szerkesztôk felkértek arra, hogy – több szerzôvel egyetemben – készítsek vázlatos összeállítást a térségi
fejlesztés-politikai intézményrendszer jövôbeni kialakításáról, akkor újabb inspirációt kaptam arra, hogy
foglalkozzam a regionális közigazgatás esélyeivel, különös figyelemmel Magyarország európai uniós tagságára,
továbbá a – „jó kormányzás” európai alapelvéhez kötôdôen – a szolgáltató és szolgáló közigazgatás megvalósításá-
nak reményére. Talán nem haszontalan, ha elöljáróban megpróbáljuk egyértelmûvé tenni a régió fogalmának
különféle értelmezését, figyelemmel az európai regionális politika és regionális demokrácia elveinek magyarorszá-
gi érvényesülésére.



kiindulva a regionális politika, a területfejlesztés kor-
mányzati–közigazgatási megszervezésének bürokrati-
kus/kormányzati lehetôségeit (centralizált, illetve dekon-
centrált modell) vagy demokratikus/önkormányzati esé-
lyeit (decentralizált modell).

Az EU gyakorlata alapján háromféle értelemben beszél-
hetünk regionális szervezôdésrôl, szintrôl: egyrészt létez-
nek statisztikai–tervezési régiók (a területfejlesztés térsé-
geiként), másrészt vannak adminisztratív régiók (az egyes
országok közigazgatási területi beosztásához igazodva),
harmadrészt pedig önkormányzati régiók (amelyek a de-
centralizált hatalomgyakorlás kereteiként autonóm politi-
kai entitásként mûködnek).

A TERVEZÉSI–STATISZTIKAI RÉGIÓK 
ÉS A KÖZIGAZGATÁSI STRUKTÚRÁK

A tervezési–statisztikai régiók az EU regionális politikájá-
nak területfejlesztési térségi egységei, amelyekre nézve az
elsô pillérbe tartozó közös és közösségi politikák szabályo-
zási rendszere és követelményei érvényesek. Az Európai
Unió statisztikai rendszerének sarokköve a területi sta-
tisztika, amely hosszú évek óta az Európai Közösség
Statisztikai Hivatala (EUROSTAT) által mûködtetett közös
osztályozási rendszer, a „statisztikai területi egységek
nomenklatúrája” (NUTS), amelynek alapján gyûjtik,
összeállítják és hasznosítják a területi statisztikai ada-
tokat. A rendszer a Strukturális Alapok felhasználásának
bázisát is képezi, segítségével válhatnak identifikálhatóvá
a Közösség által támogatandó térségek.

A regionális politika elvárásaihoz igazodva az EU
egységes Területi Statisztikai Nomenklatúra Rendszert
(NUTS) alakított ki, amely a legalkalmasabb az EK regio-
nális problémáinak és regionális gazdasági kapacitásának
vizsgálatára. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. má-
jus 26-án fogadta el az 1059/2003 (EK) rendeletét a statisz-
tikai területi egységek közös osztályozási rendszerének
(NUTS) kialakításáról (továbbiakban: rendelet). A rende-
letben megállapított NUTS osztályozás az eddig érvényes,
az EUROSTAT és a nemzeti statisztikai hivatalok együtt-
mûködése által kialakított statisztikai területi egységek
nomenklatúrája (NUTS) helyébe lépett, amely a jelenlegi
NUTS beosztást elfogadja, illetve rögzíti, visszamenôleges
hatállyal nem változtatja meg és nem ír elô kötelezettséget
módosításuk végrehajtására. A rendelet életbe lépését kö-
vetô módosításokkal kapcsolatban azonban szigorú sza-
bályokat és eljárásrendet állított, amelynek révén szûkült,
korlátozottá vált a lehatárolások módosítási lehetôsége. 

A lehatárolás szabályai szerint a területi egységek kia-
lakításakor használt elsô kritériumot a tagállamokon be-
lül meglévô közigazgatási egységek alkotják (adminiszt-
ratív tervezési–statisztikai régiók). (A NUTS rendszer kia-
lakításánál az egyes országok nem alkalmazhatnak ún.
analitikus, például természeti, táji, környezeti egységeket,
kizárólag normatív, vagyis a közigazgatási területi egysé-
gek határaival egyezô területeket határolhatnak le, és azt is
az egész országot lefedôen.) Ebben az értelemben a köz-
igazgatási egység olyan földrajzi területet jelent, amely a
tagállam törvényi és intézményi keretein belül a terület
közigazgatási és politikai döntéseinek meghozatalára jo-
gosult közigazgatási hatósággal rendelkezik. A további
(nem közigazgatási tervezési–statisztikai régiók) olyan
területi egységek, amelyek a közigazgatási egységek 
aggregálásával: összevonásával vagy felosztásával
hozhatók létre.

Annak eldöntése érdekében, hogy az egyes területi
egységeket melyik NUTS szintbe kell besorolni, az
egységek átlagos méretének a meghatározásával az Euró-
pai Unió megkötötte a tagállamok kezét a regionális leha-
tárolás tekintetében. (A NUTS 3 szintet 150 000–800 000 fô
között, a NUTS 2 szintet 800 000–3 000 000 között, a NUTS
1 szintet 3 000 000–7 000 000 fô között kell lehatárolni re-
gionális tervezési-statisztikai egységként.) A tagállamok-
nak minden év elsô felében közölniük kell a bizottsággal a
területi egységek valamennyi elôzô évi változását,
amennyiben azok hatással lehetnek a NUTS osztályozásra.
A NUTS rendszer módosításának elfogadására három-
évenként (vagy ennél hosszabb idô elteltével), a naptári év
második felében kerülhet sor. Valamely tagállam nem
közigazgatási egységei akkor módosíthatók, ha a kérdéses
NUTS szinten a módosítás csökkenti valamennyi EU te-
rületi egysége népesség tekintetében az átlagtól való szó-
rását. A tagállam megfelelô közigazgatási struktúrájának
átszervezése esetén a NUTS osztályozás módosításának
elfogadására három éven belül is sor kerülhet.

Megfigyelhetô, hogy az EU-ban sem minden szinten
alakítottak ki a tervezési-statisztikai rendszer (NUTS)
alapján önálló közhatalmi-közigazgatási egységeket.
Ugyanakkor a tagállamoknak tájékoztatniuk kell a bizott-
ságot a mûködô közigazgatási egységek valamennyi vál-
tozásáról, amennyiben ez hatással lehet a bemutatott ter-
vezési–statisztikai terület-beosztási ismérvekre.

Magyarországon a területfejlesztésrôl és a területren-
dezésrôl szóló 1996. évi XXI. törvény, valamint az Országos
Területfejlesztési Koncepcióról szóló 35/1998. (III.20.)
OGy. sz. határozat kialakította a NUTS rendszernek meg-
felelô tervezési–statisztikai egységeket, amelyeket a KSH
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jelentése alapján az EUROSTAT elfogadott. Az Országos
Területfejlesztési Koncepciót elfogadó 35/1998.(III. 20.)
OGY határozat rögzítette a hét tervezési–statisztikai régiót
a megyei információs rendszerek bázisán mint a régiók
statisztikai megfigyelési rendszerei, mint Magyarország
jövôbeni regionális fejlesztési egységei. A területfejlesztés-
rôl és a területrendezésrôl szóló 1996. évi XXI. törvényt
módosító 1999. évi XCII. törvény megerôsítette az ország
regionális szintû területi felosztását azzal, hogy az
Országos Területfejlesztési Koncepcióban rögzített hét ter-
vezési-statisztikai régióban kötelezôvé tette a regionális
fejlesztési tanácsok megalakítását, valamint a munkaszer-
vezeteik (regionális fejlesztési ügynökségek) létrehozását
központi költségvetési forrásokból. 

A NUTS rendszer magyarországi alkalmazását az EURO-
STAT és a KSH együttmûködésérôl szóló megállapodásban
is rögzítették, s megtörtént a NUTS 2 lehatárolás hivata-
lossá nyilvánítási kötelezettségének teljesítése. A 2003.
június 5-i határidôvel az EUROSTAT számára megküldött
válaszlevél három NUTS 1 területi egység kialakítását
kezdeményezte Magyarországon belül. A tagországok
jelentései alapján végül 2005 elején az Európai Tanács
kiegészítette a rendeletét a területfejlesztési régiók fel-
sorolásával, amelynek értelmében Magyarországon ennek
alapján történt a tervezési–statisztikai régiók érvényes
besorolása. 

Mindezek alapján 2006-ig Magyarország NUTS 2 szintû
területi statisztikai beosztása szakmailag megfelelô, a
módosításával kapcsolatos intézkedésekre a 2004-2006
közötti idôszakot tekintve nincs szükség, illetve a jelenlegi
alkotmányos rendszerben nincs is lehetôség, hiszen a
mostani besorolás az Európai Unióval aláírt csatlakozási
szerzôdés és az európai jogi norma részét is képezi. A ren-
delet szerint a tervezési–statisztikai régiók lehatárolásá-
nak megváltoztatására vagy 2008-tól kerülhet sor,
amennyiben azt a kormány két évvel korábban kezdemé-
nyezi, vagy ettôl eltérô idôpontban is, ha ez a közigazgatási
rendszer reformjával összhangban történik, figyelemmel a
közigazgatási térségi lehatárolás megváltoztatására, ami-
hez azonban alkotmány-módosítás is szükséges.

A KÖZIGAZGATÁSI REGIONALIZÁCIÓ

Az Európai Unió számára sem közömbös, hogy milyen a
döntéseinek elôkészítését és végrehajtását végzô tagállam
közigazgatása. A közösségi döntéshozatal szorosabban
egymáshoz fûzi a résztvevô közigazgatásokat, megsoka-
sodnak a személyes és intézményi kapcsolatok. A felme-
rülô problémáknak a tagországok közigazgatása közötti
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megoldása, az ebbôl fakadó összehangolt gyakorlat kiala-
kítása, az uniós intézmények saját mûködését érintô re-
formok megtervezése és végrehajtása, továbbá az uniós
jogszabályok végrehajtását szabályozó jogi normák köl-
csönösen hatnak egymásra, ennek eredôje az „európai
közigazgatási tér”. 

Annak érdekében, hogy Magyarország számára sikeres
legyen az Európai Unió közösségi vívmányainak érvénye-
sítése, szükséges az is, hogy a magyar közigazgatás is meg-
ismerje és alkalmazza, a jövôben pedig formálja az euró-
pai közigazgatási tér egyes elemeit. E törekvés egybeesik a
közigazgatás korszerûsítésének hazai igényével, így az
európai integráció segítheti a magyar közigazgatási rend-
szer továbbfejlesztését.

A magyar közigazgatás a rendszerváltozással összhang-
ban a rendszerkereteket megváltoztató átalakuláson ment
át. Ez a folyamat a területi alapú közigazgatási rendszer
átalakításával összefüggésben alapvetôen sikeres volt, és
méltán váltott ki elismerést nemzetközi körökben is.
Mindez persze nem azt jelenti, hogy az átalakulási folya-
mat végére értünk volna, mégis kijelenthetô, hogy Ma-
gyarország közigazgatási rendszere alkalmas a közös és
közösségi politikák alkalmazására.

Az Európai Unió jelenlegi és jövôbeni fejlesztési poli-
tikáihoz kapcsolódva látható, hogy valamennyi csatlakozó
országban, így Magyarországon is különösen a területfej-
lesztési politika (regional policy) terén vetôdik fel tágabb
értelemben az illeszkedés kérdése. Ezzel összefüggésben a
közigazgatási rendszer korszerûsítésérôl szóló legutóbbi
átfogó kormányhatározatok – 2198/2003. (IX.1.) és
1113/2003. (XI. 11.) – olyan fejlesztési régiók kialakítását
célozták meg, amelyek alkalmasak a területfejlesztési és
egyéb ágazati fejlesztési programok megvalósításának,
valamint az európai uniós támogatások fogadásának
hatékony elôkészítésére, koordinálására, a szükséges dön-
tések decentralizált meghozatalára. 

A tervezési–statisztikai, területfejlesztési nagyrégiók
azonban nemcsak a terület-politika célterületeiként meg-
jelenô forrásszerzô kategóriák, hanem a legtöbb helyen a
helyi gazdaságfejlesztés, az innováció, a foglalkoztatás-
politika, az infrastruktúra-fejlesztés és a környezetvéde-
lem állami feladatainak megvalósítási terepei és a területi
versenyképességnek közpolitikai, közigazgatási eszközei
is. Ehhez nem feltétlenül kell önkormányzati–közigazga-
tási típusú régióvá alakítani a tervezési-fejlesztési régió-
kat, hiszen a regionális politika kormányzati irányításá-
nak, közigazgatási megszervezésének is több modellje van
nemzetközi szinten, de a hatékony és eredményes „jó kor-
mányzás” európai követelményei alapján célszerû. 

A modern politikai, közhatalmi intézményrendszerek-
ben a közszolgáltatások biztosításának, a közösségi fela-
datok ellátásának szervezésére hivatott közigazgatás
(public administration) alapvetôen kétféle modellre tagol-
ható, egy ország társadalmi–történelmi hagyományaitól,
politikai struktúrájától és kultúrájától függôen: egyfelôl a
bürokratikus igazgatást megtestesítô államigazgatásra,
másfelôl a demokratikus igazgatási modellt szimbolizáló
önkormányzati igazgatásra. Mindkét közigazgatási mo-
dellnek megvannak az elônyei és a hátrányai, ezért az
adott országban éppen érvényesülô államcél határozza
meg azt, hogy egy bizonyos közfeladat ellátására milyen
közigazgatási szervezési megoldást alkalmaznak. 

Miközben az egyes országok közigazgatása sajátos
felépítést mutat, s nincs az Európai Unióban sem egységes
modellje a közszolgáltatások megszervezésének, a közfela-
datok ellátásának, emellett – a tagállami autonómia maxi-
mális figyelembe vételével – az európai közigazgatási tér
(Common Administrative Space) kialakítása is az unió fô
céljai közé tartozik. Ez lehetôvé teszi a közösségi vívmá-
nyok (acquis communautaire) hatékony, eredményes és
minôségi színvonalú biztosítását a tagállamokban, illetve
megteremti  a „jó kormányzást”.

A jó kormányzás (good governance) követelménye a
nemzetközi trendekben összekapcsolódik a demokrácia és
a szubszidiaritás elvének következetes alkalmazásával. 
Az Európai Bizottság 2001-ben fogadta el és hozta nyil-
vánosságra az európai kormányzásról szóló Fehér
Könyvet, ami az uniós kormányzás és jogalkotás átalakí-
tásának a keretdokumentumaként a nyitottság, a részvé-
tel, a számonkérhetôség, a hatékonyság és a koherencia
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követelményeit tartja fontosnak. Az Európai Unió jövôjét
– az Európai Parlament állásfoglalása szerint – a szubszi-
diaritás elvére alapozva a többszintû kormányzás sajátos
modellje jellemzi. Az európai alkotmányról szóló tervezet-
ben a közügyek intézésében a lokális (települési) és a re-
gionális (területi) (ön)kormányzás kap elsôdleges sze-
repet, míg a tagállamok kormányai mellett az Európai
Unió döntéshozatali szervei csak akkor vesznek részt a
kormányzásban, ha annak a hatékonyságot, az ered-
ményességet, a minôséget szolgáló jelentôsége van, vagy a
közcélú feladat ellátására máshol nincs lehetôség. A szub-
szidiaritásra hivatkozva gyakorta egyszerre látjuk a de-
centralizációnak (ennek a jegyében komoly szerepet kap-
nak a regionális és lokális önkormányzatok), továbbá a
dekoncentrációnak és a területi integrációnak a jeleit. (Ez
utóbbinak a jegyében kapnak szerepet minisztériumi
területi szervek, illetve a különbözô intézményesített vagy
formai jegyekkel nem bíró hálózatok, valamint a területi
és szervezeti összevonások). 

Látható tehát, hogy az EU regionális politikájának
hatékony és eredményes tagállami alkalmazásával össze-
függésben fontos a megfelelô méretû és funkciójú terü-
letfejlesztési régiók kialakítása, adekvát teret adva a térsé-
gi tervezésnek, programozásnak és az állami (esetleg nem-
zetközi) források hatékony elosztásának. Ugyanakkor
önmagában a csatlakozás miatt Magyarországon nem kell
a kialakult régiókban feltétlenül önkormányzati típusú
testületeket létrehozni, de az alkotmányozás keretében ez
kitûzhetô a demokratikus kormányzás céljaként, és a re-
gionális területfejlesztési intézményrendszer az alapját
képezheti ennek. 

A területfejlesztési régiókban viszont feltétlenül ki kell
építeni az államigazgatási egységeket, hiszen ezt indokolja
az EU által is megkövetelt monitoring-rendszer kiépítése
és a területi tervezéssel, programozással összefüggô állami
feladatok ésszerû igazgatási megszervezése, dekoncent-
rációja. A tervezési–statisztikai régiók intézményesültsége
befolyásolhatja a regionális támogatásokkal kapcsolatos
kapacitásunkat. Ilyen értelemben a régiókat alkalmassá
kell tenni arra, hogy 2007-2013 között önálló koncepcióval,
tervvel és programmal rendelkezzenek, amelynek a végre-
hajtásához az intézményes igazgatási kapacitást is ki kell
építeni. A kormány döntése szükséges ahhoz, hogy a
három lehetséges modell közül (centralizált, dekoncentrált
és decentralizált) kiválassza és 2007-ig kialakítsa a
demokratikus és hatékony, eredményes intézmény-
rendszert. Továbbá a hazai közigazgatás modernizációja,
hatékonyságának és eredményességének igénye miatt is
célszerû az adminisztratív régiók továbbfejlesztése.

A 2007-2013 közötti idôszak jelentôs esélyt teremt
Magyarország számára, hogy nettó kedvezményezettje
legyen a csatlakozásnak, s jelentôs uniós forrásokkal vált-
sa ki a hazai költségvetési fejlesztési forrásokat. Ehhez
azonban meg kell teremteni a második Nemzeti Fejlesztési
Terv és az új Országos Területfejlesztési Koncepció össz-
hangját, át kell alakítani a jelenlegi regionális tervezés és
programozás metódusát, valamint meg kell erôsíteni a
regionális területfejlesztési intézményrendszer pénzügyi
és adminisztratív kapacitását, összhangban a regionális
demokrácia kiépítésével, valamint a közigazgatási rend-
szer regionális átalakításával.  

AZ ÖNKORMÁNYZATI RÉGIÓK 
KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETÔSÉGEI

A regionális szintek számának és tartalmának, funkciói-
nak a meghatározása alapján kerülhet sor az egyes szintek
közjogi tartalmának és formájának részletes kidolgozá-
sára. Amennyiben a politikai jellegû, az önkormányzati
típusú regionalizmus kiépítését hosszabb idôszakra ter-
vezzük, arra is lehetôség nyílik, hogy a regionális szint stá-
tusza a fokozatos adminisztratív típusú regionalizáció
útján jusson el a teljes jogú önkormányzatig.

Ameddig a regionális önkormányzatok megalakítására
nem kerül sor a NUTS 2 szintû tervezési–statisztikai ré-
giókban, addig a területfejlesztés irányítása kormányzati
kézben marad, legfeljebb a regionális területfejlesztési
intézményrendszer partnerszerepet játszhat a regionális
tervezésben, programozásban és a regionális operatív
programok lebonyolításában. Ebben az esetben a dekon-
centrált igazgatás modellje erôsödhet fel, azzal a feltevés-
sel, hogy a regionálisan kialakított intézményrendszert és
finanszírozási eszközöket az állam azok megalakulását kö-
vetôen átadja a regionális önkormányzatoknak, a regio-
nális demokrácia jegyében. 

Az Európai Régiók Gyûlése 1996 decemberében fogadott
el egy nyilatkozatot a regionalizmusról, majd többéves
elôkészületek után az Európa Tanács Helyi és Regionális
Közhatóságok Európai Kongresszusa keretében megszü-
letett a Regionális Önkormányzatok Európai Chartája
(Charta). Ezek a dokumentumok meghatározzák a ré-
giókkal szembeni tartalmi és formai követelményeket,
amelyek követését ajánlják a ratifikáló államoknak, miu-
tán az Európa Tanács legmagasabb fórumai konven-
cióként elfogadják.

Sôt az Európa Tanács mellett mûködô Európai Helyi és
Regionális Hatóságok Kongresszusa (CLRAE) Régiók Ka-
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marája 2002. június 4-én megtartott ülésén értékelte a
magyarországi regionális demokrácia állapotát, s ebben
azt rögzítette, hogy „Magyarország jelenlegi, rendkívül
összetett közigazgatási és területi hatósági rendszere a
szubszidiaritás tekintetében nem felel meg teljes mérték-
ben a regionális demokrácia követelményének”. A re-
gionális demokrácia továbbfejlesztése érdekében a doku-
mentum azt is ajánlja, hogy a regionális önkormányzati
struktúrák kialakításához választani kell a megyei vagy a
területfejlesztési régiók szintje között.

Ezek a követelmények, illetve törekvések figyelmeztet-
nek arra, hogy a regionalizálás folyamatának átfogóan kell
érintenie a teljes állami és önkormányzati igazgatást, a
hatásköröket, a finanszírozást, mindezek alkotmányos
alapjait. Ez a feladat lényegesen több és más, mint a terü-
letfejlesztési régiók megerôsítése, nem is oldható meg a
regionális politika mint közpolitika dimenzióján belül,
érinti az egész állami–politikai berendezkedésünket. 
A megye, illetve régió közötti választás nem egyszerûen
területszervezési, területfejlesztési, igazgatás-szervezési,
hanem alapvetôen politikai kérdés, a hatalom centralizá-
ciójának–decentralizációjának kérdése, amely ebbôl a
szempontból alkotmányos szabályozás kérdése is. 

Az elmúlt 15 év tanulságaként mindenképpen látható,
hogy a középszintû önkormányzatiság kérdésének euró-
pai szellemiségû megoldása, a regionális demokrácia
alapelveinek érvényesítése nem járt sikerrel Magyaror-
szágon. Az önkormányzati és államháztartási rendszer
átfogó felülvizsgálatával összhangban, bármelyik szint
figyelembevételével is történik a regionális demokrácia
továbbfejlesztése, alkotmányos szabályozást igényel. Ha
ezekben a kérdésekben sikerül kialakítani a szakmai, poli-
tikai és társadalmi konszenzust, megkísérelhetô egy olyan
jogalkotási program kidolgozása, miszerint az európai
regionális demokratizálódási folyamatoknak megfelelôen
Magyarországon is elfogadható 2006-ig az önkormányza-
ti–közhatalmi régió kialakítását lehetôvé tevô jogszabály-
csomag. Ez 2010-tôl hatályba lépve már biztosítja auto-
nóm regionális önkormányzatok kialakítását, meg-
választását.

ELKÉPZELÉSEK AZ INTÉZMÉNYRENDSZER
KIALAKÍTÁSÁRÓL 

Az EU támogatások felhasználásának szabályozása jelen-
leg egyrészt EU rendeletek és bizottsági döntések, más-
részt kormány-, illetve miniszteri rendeletek formájában
valósul meg. Indokolt lehet a 2007-2013 közötti idôszakra

ezeket az alapokat rögzítô törvénnyel kiegészíteni,
amennyiben az a támogatások felhasználásának
alapelveit, a támogatási rendszert mûködtetô szervezetek
és a pályázók/kedvezményezettek jogait és kötelezettsé-
geit, valamint a rendeleti szintû szabályozásra való fel-
hatalmazásokat tartalmazza. 

Mindenképpen ésszerû lenne, hogy a jelenlegi szétszab-
dalt jogszabályi környezet helyett a 2007-2013-as idôszak-
ban a Strukturális és Kohéziós Alapok intézményi, pénzü-
gyi lebonyolítási, ellenôrzési szabályaira egységes kor-
mányrendelet készüljön. A következô idôszakban a kor-
mány felhatalmazást adhatna arra, hogy miniszteri ren-
deletben differenciált szabályok szülessenek az eljárás-
rendrôl a projektkiválasztás jellege szerint (nyílt pályázat,
akcióterven alapuló pályázat, központi projekt). A minisz-
teri szintû szabályozást a jövôben nem az összes érintett
miniszter együttes rendelete, hanem a koordinációért
felelôs miniszter vagy a koordinátor miniszter és a pénz-
ügyminiszter együttes rendelete keretében adhatnák ki.

A 2004-2006 közötti idôszak tapasztalatai alapján az EU
támogatások eredményes felhasználásának ügye nem
egyszerûsíthetô le a pályáztatásban és pénzügyi admi-
nisztrációban érintett hatóságok munkájára, illetve az
ezen a területen kiadott jogszabályok minôségére. Fontos
szerepe van a támogatási rendszer mûködésének kereteit
adó, egyéb ágazatokhoz tartozó jogszabályoknak. Így a
2007-2013-as idôszakra történô felkészülés keretében a
kormánynak érdemben foglalkoznia kell az államház-
tartási jogszabályokkal, a közbeszerzési törvénnyel és a
vonatkozó ágazati rendeletekkel, az államigazgatási
eljárásokra vonatkozó szabályokkal, különös tekintettel az
építési és környezetvédelmi engedélyezési eljárásokra. 
A szabályozás átalakítása sok esetben intézményfejlesztés-
sel jár. A 2007-2013 közötti idôszakban óriási lehetôség
adódik, hogy ezekhez a reformokhoz megteremtsük a
szükséges forrást.

Az Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (NSRK) ha-
tékony végrehajtásának egyik kulcsa – az I. NFT tapaszta-
latai szerint – az eljárások egyszerûsítése. 2004-2006. kö-
zött a folyamatszabályozás feladatát az irányító hatóságok
maguknál tartották, az egységesítésre, a legjobb gyakor-
latok elterjesztésére vonatkozó törekvések – elsôsorban a
KTK IH részérôl – eddig legfeljebb korlátozott sikerrel jár-
tak. Ennek megfelelôen a pályázatok, központi projektek
lebonyolítását az irányító hatóságok és közremûködô
szervezetek közel harminc eltérô módszer szerint végzik.
Ezért az lenne a jó, ha a következô, 2007-2013 közötti
idôszakra kevesebb, de egységesebb alapvetô eljárásrendi
minta kerülne kidolgozásra. Ezeket az eljárásmintákat úgy
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kell kialakítani, hogy azokat lényegi eltérés nélkül lehes-
sen alkalmazni bármely operatív programban. Elônye
ennek, hogy így könnyebb a munkafolyamatok számító-
gépes támogatása. A meglévô EMIR rendszer továbbfej-
lesztésével ez probléma nélküli, sôt kiterjeszthetô a
pályázók által ellátandó feladatokra, a pályázatok és elszá-
molások benyújtására is. 

Annak érdekében, hogy az NSRK végrehajtásában és a
kiemelt jelentôségû fejlesztésekre vonatkozó döntésekben
a Kormány, a szakminiszterek, illetve a regionális progra-
mokéban a regionális fejlesztési tanácsok folyamatosan
részt vehessenek, a jövôben a szabályozásban indokolt
lenne elôírni, hogy célszerû az NSRK, illetve a Regionális
Operatív Program keretein belül rövidebb távú cselekvési
terveket készíteni. A cselekvési terv – a tapasztalatok érté-
kelése alapján – meghatározza a következô idôszak támo-
gatási prioritásait, az elérendô eredményeket, mérföldkö-
veket és a kiemelt projektek indikatív listáját. A cselekvési
terven alapuló támogatás átmenet a központi projektek és
a nyílt pályáztatás között. Ez az EU tagállamaiban széles
körben alkalmazott módszer különösen alkalmas például
önkormányzati projektek versenyeztetésére és kiválo-
gatására. A verseny valós, de jóval kevesebb projekt vesz
benne részt, így lehetôség van arra, hogy a végsô kedvez-
ményezettek már az elôkészítés szakaszában egyeztesse-
nek a támogatást kezelô szervezettel. Egyúttal elkerülhetô,
hogy – nem kis anyagi áldozattal – sok olyan projekt kerül-
jön kidolgozásra, amelynek a megvalósítására nincs esély.

A cselekvési tervet, a decentralizált regionális progra-
mok esetén az akciótervet a Regionális Területfejlesztési
Tanács munkaszervezete (RFÜ) mint közremûködô szer-
vezet dolgozhatja ki, és terjesztheti – az irányító hatóság
ellenjegyzésével – a monitoring bizottság elé, amelynek
feladatait a társadalmi partnerekkel kibôvített Regionális
Fejlesztési Tanács látja el. A nyílt pályáztatás rendszere az
I. NFT keretében a legszélesebb körben – a támogatás
mintegy 75%-ában – alkalmazott módszer. A 2007-2013.
közötti idôszakban várhatóan a nyílt pályázat elsôsorban
vállalkozások, civilszervezetek projektjeinél lesz alkal-
mazható. 

Az intézményrendszer mûködtetésében és a szabályo-
zásban erôs a kormányzati szintû stratégiai irányítás
szerepe, melynek letéteményese a Kormány. A koordiná-
ciónak van tartalmi és intézményi oldala. Az intézményi
koordináció legfontosabb feladata lenne a minden opera-
tív programban egységes szabályok, közös eljárások
meghatározása. Ide tartozik még a rendszer mûködésének
figyelemmel kísérése, értékelése, folyamatos továbbfej-
lesztése. Az intézményi és szabályrendszert a leglényege-

sebb kérdések tekintetében kormányrendelettel célszerû
szabályozni. A 2004-2006 közötti gyakorlathoz hasonlóan
célszerû, hogy a Kormány kijelölje azt a tagját, aki az NSRK
ágazatközi koordinációjáért felelôs. Koordinációs felada-
tokat a magyar kormányzati struktúrában hagyomá-
nyosan a Miniszterelnöki Hivatal lát el. Ezért vélhetô, hogy
ezt a feladatot 2007-2013 között is tárca nélküli miniszter,
vagy a Miniszterelnöki Hivatalt vezetô miniszter látja el. 
A tartalmi és intézményi koordináció országos szintû
szervezeti keretein a jelenlegi rendszerhez képest nem
indokolt változtatni. 

Az NSRK végrehajtásában felértékelôdik a tárcavezetôk
szerepe: a kormány tagjai egyben a kormányzati fejlesz-
téspolitika egy-egy területének letéteményesei. A jövôben
olyan szervezeti struktúra kialakítása támogatható,
amelyben minden tárcánál – az IH jelenlététôl vagy hiá-
nyától függetlenül – hasonló struktúrák mûködnek, és a
miniszterek tevékenysége, mozgástere között nincs lé-
nyeges különbség. Ahogyan a Kormány szintjén, a minisz-
terek tevékenységének is van a fejlesztéspolitika tar-
talmához kapcsolódó, illetve intézményi vetülete. 

A 2004-2006 közötti idôszakban meglehetôsen átlát-
hatatlan módon alakult az EU-programok végrehaj-
tásában részt vevô irányító hatóságok és közremûködô
szervezetek finanszírozása. Az irányító hatóságokat felü-
gyelô tárcák a hazai költségvetés által biztosított
mûködési költségekhez hasonlóan az NFT keretében ren-
delkezésre álló technikai segítségnyújtás források (TA)
elosztásáról is önállóan döntöttek. Ezek a döntések azon-
ban – egységes irányelvek híján – sokszor annyira elhú-
zódtak, hogy az már a feladat biztonságos ellátását is
fenyegette. Az NFT-nél éves szinten háromszor-négyszer
nagyobb forrástömeget megmozgató NSRK végrehaj-
tásához jelentôs kapacitásbôvítésre is szükség van, ami
csak akkor valósítható meg, ha az EU források kezeléséért
felelôs intézményeket és a tárcák hazai fejlesztési forrá-
sokat kezelô egységeit valóban integrálják. A 2007-2013.
közötti középtávú tervezési idôszakra vonatkozóan az irá-
nyító hatóságok kijelölésérôl a Nemzeti Stratégiai
Referencia Keret (NSRK) elfogadásával párhuzamosan
közvetlenül a kormány dönt majd.

A programok végrehajtásával kapcsolatos legtöbb fela-
datot az irányító hatóságok ma is jelentôs mértékben
delegálják, és saját hatáskörben csak a program irányí-
tásához kapcsolódó stratégiai döntéseket, a végrehajtásért
felelôs közremûködô szervezetek ellenôrzését, valamint a
projektszelekciós döntések jóváhagyását tartják meg. 
A minisztériumi háttérintézmények, közhasznú társasá-
gok rugalmasabb mûködési kereteket biztosítanak, így
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mind létszám-gazdálkodási, mind költségvetési szem-
pontból alkalmasabbak a különösen munkaigényes
feladatokra, például a pályáztatásra. Az érvényes kor-
mányzati szabályozás szerint az operatív program irányító
hatóság (OP IH) az operatív program végrehajtásába
közremûködô szervezeteket vonhat be, s ezt a gyakorlatot
célszerû lenne a jövôben is fenntartani. 

A 2007-2013 közötti tervezési idôszakra a végrehajtás
szintjén szükséges változtatások érdekében két koncepció
bontakozott ki. A különbség közöttük az, hogy míg az
egyik az adott intézkedéshez tartozó munkafolyamatokat
– megfelelô egységesítést követôen – mindig egyetlen köz-
remûködô szervezet kezébe helyezné, addig a másik
megkülönböztetné egymástól a pályáztatási, valamint a
támogatási szerzôdés megkötését követô monitoring és
ellenôrzési feladatokat, és az utóbbiakat egységesen a
Magyar Államkincstárra bízná. Bármelyik megoldás mel-
lett döntenek végül, aligha van realitása annak, hogy a
szükséges pótlólagos erôforrásokat kizárólag az állam-
igazgatáson belül lehessen megteremteni. Ezért a költ-
ségvetési szférán kívüli szereplôk bevonásával kapcso-
latos problémát mindenképpen meg kell oldani. 

A Fejlesztéspolitikai Kabinet 2005 februárjában állást
foglalt amellett, hogy 2007-2013 között a fejlesztési forrá-
sok felét regionális célokra használják fel. A régiók fej-
lesztéseinek lebonyolítására a tagállamok gyakorlatában
léteznek úgynevezett dekoncentrációs és decentralizált
megoldások. A dekoncentráció lényege, hogy a régiók
szintjén jelentkezô feladatokat a kormány által létrehozott
állami hivatalok látják el. A decentralizált megoldás esetén
a régiókban tevékenykedô közremûködô szervezetek a ré-
giók megbízásából, illetve a régiók felügyelete alatt mû-
ködnek. Tekintetbe véve egyfelôl a kormány decentralizá-
ció melletti elkötelezettségét, másfelôl azt a tényt, hogy
Magyarországon egyelôre csak tervezési–statisztikai
régiók léteznek, és a regionális önkormányzatok kitelje-
sedésérôl továbbra sem beszélhetünk, a regionális
részvételre vélhetôen köztes, dekoncentrációs megoldás
szükséges, amely a decentralizáció irányába mutat.

Egy ilyen rendszernek az elsô eleme az úgynevezett
közszerzôdések rendszere. A közszerzôdés törvényi felha-
talmazás alapján az állam és a regionális fejlesztési taná-
csok között olyan jogviszonyt hoz létre, amely lehetôvé
teszi, hogy a regionális tanácsok feladatul kapják az NSRK
adott részének (egy regionális operatív programjának) a
végrehajtását. 

A rendszer második eleme a szuverén Regionális Fej-
lesztési Tanács (RFT), amely a programozás, a tervezés és
a monitoring feladatait látja el decentralizált módon.

Valódi decentralizációról ugyanis csak akkor beszélhe-
tünk, ha a döntések valóban a tanács keretei között szület-
nek, azokat a késôbbiekben sem a kormány, sem annak
bármely minisztere nem bírálja felül. A Regionális Fej-
lesztési Tanácsok (RFT) szerepe a régiós programokban
lényegében megegyezhet azzal a szereppel, amit az ágaza-
ti operatív programok esetében a miniszter gyakorol. Cél-
szerû továbbá, ha az RFT egyben a Regionális Operatív
Program Monitoring Bizottságának (ROP MB) szerepét is
ellátja, kiegészülve a társadalmi partnerek képviselôivel. A
decentralizált programok feletti állami kontrollt – a köz-
szerzôdésben foglalt garanciákon túlmenôen – a kormány
elsôsorban a regionális fejlesztési tanácsokban való
részvételével gyakorolhatja. 

A decentralizált programok intézményrendszerének
harmadik eleme a Regionális Fejlesztési Ügynökség (RFÜ),
amely ellátja a ROP keretében felmerülô pályáztatási
feladatokat és menedzselheti a régió szempontjából kie-
melt beruházásokat. A Regionális Fejlesztési Ügynökség
(RFÜ) tevékenysége tehát lényegében megegyezne az
ágazati operatív programok bármely közremûködô szer-
vezetének a szerepével. A közremûködô szervezetek kivá-
lasztásának feladata formálisan az irányító hatóságok
jogköre. Ugyanakkor a döntést – a jelenlegi rendszerhez
hasonlóan – az irányító hatóságok elôterjesztésére a
Kormány is meghozhatja. 

ÖSSZEFOGLALÁS

Magyarország a regionális politika és a regionális demok-
rácia szempontjából kétféle módon is jellemezhetô:
nevezhetjük csúfondárosan „Abszurdisztánnak”, vagy
büszkén „Csodaországnak”. Ameddig a tervezési–sta-
tisztikai és közigazgatási régiók nem büszkélkedhetnek
regionális önkormányzati háttérrel, addig a nemzetközi
szervezetekben nem valóságos, hanem „illuzórikus
régiók” testesítik meg és reprezentálják a területi érde-
keket, s a regionális politika sem decentralizálható tény-
legesen, legfeljebb a partnerségi elemmel társított dekon-
centráció valósulhat meg e téren. Viszont a csoda is bekö-
vetkezhet: ha a szakmai, társadalmi és politikai konszen-
zus jegyében megszületett döntések alapján a jövôben
valóban legitim regionális önkormányzatok lesznek a
fôszereplôi a hazai és az európai regionális politikának és
közigazgatási feladatok megvalósításának Magyarorszá-
gon. Ez lehetôvé tenné a regionális politika és a térségi
eszköz- és intézményrendszer valódi decentralizációját, a
regionális demokráciát.
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Az Európai Unió forrásai már évek óta növekvô mértékben
állnak rendelkezésre magyarországi fejlesztésekhez, és ez
a tendencia folytatódik a következô, 2007–2013 közötti
programidôszakban. A támogatások rendívül változatos
célokra használhatóak fel, sokszor azonban mindehhez
széles körû partnerségeken, összetett projekteken keresz-
tül vezet az út. Nem várhatjuk el a projektgazdáktól, hogy
automatikusan értsék és használják a pályázati együttmû-
ködések „európai nyelvét”. Egy ország, egy régió sikeréhez
rendkívül fontos, hogy legyenek olyan intézmények, 
amelyek közelebb hozzák „Európát” a projektpartnerek-
hez. A Valenciai régió példája brüsszeli sikertörténet,
amely Magyarország számára is hasznos lehet.  

ALAPÍTVÁNYI ÖSZTÖNZÉS

Valencia a tizenhét spanyol régió közül a negyedik legna-
gyobb a lakosságszám és a GDP termelés tekintetében.
Lakossága mintegy 4,4 millió, területe 23 ezer km2. Gazda-
sági teljesítményével élen jár a spanyol régiók között:
2004-ben a spanyolországi GDP 10,4%-a itt termelôdött. 
A régió vezetôi már a kezdetektôl, Spanyolország 1986. évi
EU csatlakozása óta különös figyelmet fordítanak arra,
hogy a rendelkezésre álló európai uniós forrásokat a le-
hetô leghatékonyabban használják fel. Különösen sikeres-
nek mondható az a szervezeti struktúra és együttmû-
ködés, amely a jelenlegi programidôszak brüsszeli forrá-
sainak felhasználását célozza. Abban, hogy jó minôségben
elôkészített, európai uniós finanszírozásra alkalmas
projektek sora készült el és van megvalósítási szakaszban,

jelentôs szerepet játszott a brüsszeli irodával mûködô Va-
lenciai Európai Régió Alapítvány. Ez 2003-ban jött létre a
Valenciai Regionális Kormányzat kezdeményezésére, hogy
kiegészítse a régió brüsszeli regionális képviseletének
munkáját.

A Fundación Comunidad Valenciana – Región Europea,
Valenciai Európai Régió Alapítvány célja, hogy ösztönözze
a Valenciai régió köz- és magánszférájának szereplôit eu-
rópai uniós pályázatokon való részvételre. Tekintettel
arra, hogy az alapítvány a régió brüsszeli képviseletével
közösen mûködik az európai fôvárosban, elsôdleges cél a
közvetlenül Brüsszelbe beadandó, illetve az ún. közösségi
kezdeményezésekre (Interreg, Urban, Equal) készített
projektekben, pályázatokban való valenciai részvételi sta-
tisztikák javítása.

Az alapítvány nonprofit szervezet, mûködése széles kö-
rû partnerségen alapul, a Valenciai régió minden szerep-
lôjét képviseli Brüsszelben; a regionális kormányzaton túl-
menôen például a régió területén mûködô minden köz- és
magánintézményt (többek között: regionális minisztériu-
mokat, helyi önkormányzatokat, egyetemeket, KKV-k
összefogásaként létrejött, ún. technológiai intézeteket, 
K+ F intézményeket, a kikötôk szakmai szövetségét stb.).
Magát a lakosságot és a civil szervezeteket is képviseli,
ezáltal elôsegíti a PPP típusú együttmûködések létre-
hozását is. Alapító tagjai között van többek között a kor-
mányzaton túlmenôen a déligyümölcs-termelô ágazatban
érdekeltek szektorális összefogása, a régió önkormány-
zatainak szövetsége, a regionális vállalkozásfejlesztésért
felelôs szervezet, az energiaipari szektor összefogása,
valamint a regionális kereskedelmi és iparkamara.
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Sikeres európai projektfejlesztés



TÖBB MINT 40 SZÁZALÉK

Tevékenységei között különösen fontos a partnerkeresés
és a partnerek közötti együttmûködés hatékonyságának
javítása, az információszolgáltatás, amelynek elsôdleges
eszköze az alapítvány honlapja (www.uegva.info). 
Az alapítvány közvetítô szerepén túlmenôen fontos
szerepet vállal a megvalósítás alatti projektek eredmé-
nyeinek terjesztésében, a jó példák bemutatásában. 
A brüsszeli iroda regionális marketing-tevékenysége
nagyban hozzájárul a régió pozitív imázsának kialakí-
tásához. 

A régió fiatal szakembereinek felkészülését segítik az
alapítvány által kínált, sokszor ösztöndíjjal kombinált
munkalehetôségek és képzési programok.

Az alapítvány kétéves fennállása óta mind sikeresebben
mûködik, eredményei igen jók. Közremûködésének kö-
szönhetôen a Life Környezetvédelmi Programból Spanyol-
ország számára 2004-ben megítélt források több mint 
40%-a a régióba áramlott, a közremûködésével benyújtott
és támogatást nyert projektek összes költségvetése pedig el-
éri a 47 millió eurót, melynek közel fele valenciai szereplôk-
nek jutott. A már említett Life programon túl sikeresen vett
részt más közösségi programokban is, pl. Leonardo, Equal,
Interact, Interreg IIIC, Intelligens Energia programok.

NÉGY ORSZÁG NÉGY RÉGIÓJA

A következô programidôszakra való felkészülés szel-
lemében, az alapítvány segítségével létrejött projektek kö-
zül sikeres példaként kiemelhetjük az Interreg IIIC prog-
ramból finanszírozott „Perspective 2007–2013” címû pro-
jektet, amelyben magyar partnerként az Észak-alföldi
régió is részt vesz. 

Az Interreg IIIC program a regionális politikával kap-
csolatos tapasztalatcserét célzó projekteket támogatja. A
„Perspective” projekt keretében négy európai uniós régió
– Felsô-Szászország (Németország), a Centre régió (Fran-
ciaország), az Észak-alföldi régió (Magyarország) és a Va-
lenciai régió (Spanyolország) mûködik együtt annak
érdekében, hogy közösen alakítsanak ki sikeres stratégiát
a Strukturális Alapok forrásainak felhasználására a követ-
kezô programidôszakban.

A projekt költségvetése 3 millió euró, amelyet 75%-ban
finanszíroz az EU. A vezetô partner az Európai uniós
ügyekért felelôs Valenciai Regionális Minisztérium. A pro-
jekt által kialakításra kerülô közös stratégia a versenyké-
pesség javítására és a fenntartható fejlôdés szempontjaira
fókuszál. A stratégiát öt gazdasági területen valósítják
meg. Ezek az ágazatok a következôk: autóalkatrész-gyár-
tás, turizmus, régiómarketing mint befektetés-ösztönzô
eszköz, a megújuló energiatermelés és a hulladékkezelés.
A projekt a négy régió együttmûködésének intézményes
formát ad, elôsegítve ezzel, hogy az együttmûködés jelen-
tôségét a helyi politikusok is tisztán lássák. 

A projektben résztvevô régiók közösen fogalmazzák
meg, hogyan lehet az említett ágazatokban a leghaté-
konyabban felhasználni az európai támogatási forrásokat,
kihasználva egymás tapasztalatait, ezáltal egymást segítve
a sikertényezôk meghatározásában. A projekt eredmé-
nyeit alprojektek keretében valósítják meg az érintett
ágazatokban, munkacsoportokat alakítanak ki, amelyek-
ben az adott ágazatok szakértôi vesznek részt. A verseny-
képesség javítását innovációs kezdeményezések fogják
segíteni, a fenntartható fejlôdés érdekében pedig a meg-
újuló energia termelése és felhasználása, valamint a hul-
ladékkezelés területén dolgoznak ki új kezdeményezé-
seket. A szakértôi csoportok által közösen készített elemzô
és összehasonlító tanulmányokat mintaprojekteken
keresztül valósítják meg az egyes érintett ágazatokban.

A projektrôl további információ olvasható a honlapon:
www.perspective2013.info
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A strukturális beavatkozás az adófizetôk pénzének fel-
használása projektek megvalósításával, társadalmi–gaz-
dasági célok érdekében. Az intervenciót egyedül az teszi
jogossá, ha annak hasznai meghaladják kárait. (Egyéb-
ként, mint bármely más, a társadalom vagy a gazdaság
finomszerkezetébe történô beavatkozásnak, kétségtelen
kárai vannak, az adófizetôtôl való erôszakos jövedelem-
elvonástól a piaci verseny vagy a társadalmi önszervezô-
dés megzavarásán keresztül a piaci mentalitás gyöngü-
léséig és az ellenôrzés és nyilvánosság társadalmi több-
letköltségéig.) 

A projektkiválasztás folyamatának tehát biztosítania
kell, hogy a támogatásra kiválasztott projektek társadalmi
hasznai meghaladják a támogatás összegét. A projekt-
szelekció – formai–jogosultsági és megvalósíthatósá-
gi–kockázati szempontú elemzésén túl – elsôsorban a tar-
talmi–célszerûségi kérdésre hivatott választ adni: megéri-
e a társadalomnak az adott projektre fordítania támo-
gatási pénzét (tehát nem arra, hogy a kiválasztott projekt
a legjobb, csak arra, hogy jó legyen). A külsô (európai
uniós) támogatású projekteknél a megtérülési korlát
alacsonyabb, de a kérdés azonos.

A strukturális beavatkozások végrehajtása mentén kia-
lakult társadalmi munkamegosztásban elkülönül egy-
mástól a projektkiválasztásért felelôs hatóság és a projekt
elôkészítéséért és végrehajtásáért felelôs kedvezménye-
zett. Kedvezményezett alatt – ebben a cikkben, tágabb
értelemben – értjük a projekt megvalósításához elégséges
szereplôk (a hatóságtól általában, de nem szükségszerûen
független) a projekt megvalósításában érdekelt koalícióját
(nem feltétlenül minden központilag vagy önjelölt érintet-
tet, de azok kellôen tág együttmûködésre képes körét). 
A kedvezményezetti koalíció kialakításának és a projektöt-
let kidolgozásának, megvalósíthatósági tanulmányok,

engedélyezési és kiviteli tervek, költségvetések elôállításá-
nak, engedélyek beszerzésének párhuzamos folyamatát a
továbbiakban projekt-elôkészítésnek nevezzük.

Pályázati rendszerben a hatósági és kedvezményezetti
szerep függetlenedik, kettéválik és formalizálódik, a kri-
tériumokat elôzetesen meghirdetik. Ahol ilyen szétválasz-
tásnak nincsenek meg a közjogi keretei (például a kor-
mányzati, központi államigazgatási kedvezményezetti
körben), ott a pályázati rendszer diszfunkcionális. Ahol vi-
szont a hatóságtól független ez a kör, ott a pályázat a felül-
rôl lefelé irányuló projektszelekciós és a lentrôl (értsd: az
államigazgatáson kívülrôl) felfelé irányuló projekt-elô-
készítô folyamat találkozása. Az azonban a pályázati rend-
szerben sem külsô adottság, hanem a hatóság által meg-
határozott, hogy a pályázati döntésnél milyen mélységben
írja elô és vizsgálja az egyes (formai–jogosultsági, megva-
lósíthatósági–kockázati és tartalmi–célszerûségi) krité-
riumokat.

A hatóságnak a központi kormányzattól független pro-
jekt-elôkészítés irányítása nem, de figyelése érdeke, hiszen
ennek a folyamatnak a kielégítô üteme feltétele a struk-
turális beavatkozásnak. A központi kormányzat nyilván
támogatja a projekt-elôkészítést a kormányzati körben, de
érthetô szándéka a független (állami és magán) projekt-
elôkészítés elôsegítésére is. Központi vagy decentralizált
nyilvántartással, „projektgyûjtéssel” és direkt támogatás-
sal dolgozik a projektgenerálás, ami általános támogatási
konstrukciókat és pályázati rendszert is mûködtethet. 
A projektgenerálás népszerû, de ellentmondásos központi
szerepvállalás a strukturális beavatkozások rendszerében.
� A kidolgozás költségeinek (elôzetes) finanszírozása

esetén a sikeres projekteknél ki kell zárni azok kettôs
megtérítését. Ez megvalósítható az elôkészítés költ-
ségeinek az elismerhetô költségek körébôl való
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szerves kapcsolat kiépítésével hatékonyabb, célszerûbben mûködô projektcsatorna jön létre.



kizárásával, de ezzel a nem támogatott úton kidolgo-
zott projektek kerülnek hátrányba, tulajdonképpen
„visszaállamosítják” az alulról felfelé mûködô de-
centralizált projekt-elôkészítést. Ha a projektgenerá-
lás támogatási mértéke megegyezik a strukturális in-
tézkedés támogatási mértékével, az is lehetséges,
hogy csak a támogatott elôkészítésû projekteknél tilt-
juk a kétszeres támogatást. Ez azonban pénzügyileg
ekvivalens azzal, mint ha a projektgenerálásnál a
gyôztes (elfogadott) projekteket nem támogatná a
költségvetés, csak a (támogatásra nem befogadott)
veszteseket, hiszen a gyôzteseknél az elôkészítés a
projekt megvalósításának elismert költségtétele. Ne-
héz elfogadni olyan támogatási konstrukciót, amely
csak a meg nem valósuló projektek kidolgozásának
társadalmi hasznot nem hozó befektetéseit finan-
szírozza.

� Újabb ellentmondás társul ahhoz, ha a támogatás cél-
zott, pályázatos rendszerben valósul meg. Az elôzetes
támogatási döntés (ahol a kevéssé kidolgozott projek-
tötletek megvalósíthatósága és kockázata alappal
nem vizsgálható, tehát jogosultsági és célszerûségi
teszten alapulhat) és a projekt-kiválasztási döntés
összhangját és függetlenségét egyaránt biztosítani
kell. Ha a döntés nem következetes, akkor az adófi-
zetôk pénzének elköltése következetlen. Ha viszont a
projekt-kiválasztási döntés csak az elôzetes, a kidol-
gozásra adandó támogatási döntést ellenôrzi az elké-
szült pályázat alapján, akkor ismét egyenlôtlenek a
versenyfeltételek, a projekt-elôkészítést közpon-
tosítják.

A projektcsatorna a projekt-elôkészítési, projektgenerá-
lási és projektszelekciós tevékenység együttese. Terme-
lékenysége, „átmérôje” a strukturális politika kapacitásá-
nak egyik legfontosabb intézményi összetevôje. A struktu-
rális politika céljainak és az intézményrendszeri elveknek
a függvényében célszerû kiépíteni.

AZ ELÔZMÉNYEK

A projektek kiválasztása és elôkészítése hazánkban általá-
ban kormányzati feladat volt, az elsô feladat tipikusan idô-
ben megelôzte a másodikat. Nem volt ez másként a Phare
elsô szakaszában sem, ahol a minisztériumok által kivá-
lasztott projekteket fogadta be a mindenkori éves ország-
program és dolgozta ki, majd hajtotta végre a minisztériu-
mi végrehajtó szervezet (a PMU). Ezt a rendszert – a még a
nyolcvanas évek végén kialakított decentralizált fejlesztési
programok mintájára – lazította elôször csak kísérleti

programokban, majd 1998-tól általános eljárásként is az új
Phare „grant scheme” és késôbb a Sapard. Ezekben a korai
pályázati rendszerekben élesen elkülönült egymástól a
projektszelekció és a projekt-elôkészítés, projektgenerá-
lást pedig csak a budapesti EU delegáció végezhetett. Ez
utóbbinak formája egy közbeszerzési keret-megállapodás
felhasználásával nyújtott közvetlen szakértôi segítség
(Project Preparation Facility) igénybevétele volt. (Az ezzel
kapcsolatos tapasztalatok vegyesek: általában a támoga-
tott projekttervek, dokumentációk megfelelô minôségben,
de – legalábbis az akkori vélekedések szerint – nagyon
drágán készültek el.) A projektszelekció a legapróbb rész-
letekig formalizált eljárásrendszerben mûködött és elsô-
sorban a formai-jogosultsági és megvalósíthatósági-
kockázati kritériumokra irányult, a tartalmi–célszerûségi
elemet leginkább formális LFA-analízis képviselte a pá-
lyázatokban.

A pályázati rendszer ebben a formájában csak a teljesen
kidolgozott programokkal foglalkozott, és ebbôl a szem-
pontból is az elôbb a projektet kiválasztó, majd kidolgozó
központi projektszelekció ellenpólusa volt. A központi ki-
választású és a pályázati rendszer kettôssége a tisztán ha-
zai forrású strukturális fejlesztéseknél is megjelent (az
államháztartási törvény végrehajtási rendelete a pályázati
kiválasztást emelte általános normává 2000-tôl), és a Ko-
héziós és Strukturális Alapok 2004–2006-os program-
jaiban (a Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtásában) is
tovább élt. A fokozatosan mind aprólékosabbá váló pályá-
zati szabályozás alól meghatározott intézkedésekben
adhatott felmentést az illetékes miniszter, ezek voltak az
úgynevezett központi projektek. (A szabályozás furcsasá-
ga, hogy a központilag meghatározott rendszertôl eltérô
pályázatokat is „központi projektként” kellett prezentálni,
erre példák a Regionális Operatív Program szakemberkép-
zési intézkedései.)

A végsôkig elkülönült projektkiválasztás és -elôkészítés
rendszerével szemben számos nemzetközi példa áll. Egy a
hazai oktatásban is megjelenô, olasz eredetû forma az
integrált projekt, ahol több azonos vagy egymást
kiegészítô és feltételezô projekt együttes (pályázati vagy
központi) befogadása valósul meg. Példa erre hazai ter-
melôk közös fejlesztése (borút termelô, vendéglátó és szál-
láshely-fejlesztéssel, közös minôségbiztosító és marke-
tingrendszer kiépítésével) vagy egy turistaattrakció kap-
csolódó fejlesztései (a „zászlóshajó” projekt mellett szál-
láshely, vendéglátó és útfejlesztés, nyelvi és szakember-
képzés). Ezekben a rendszerekben a projekt-elôké-
szítésben elkülönülô szerepe van a kedvezményezetteket
összefogó és megszervezô, szükség szerint cserélô integrá-
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tornak, tipikusan a helyi önkormányzatnak vagy önkor-
mányzati társulásnak. A projektszelekció ilyenkor nem
vizsgálhatja az egyes projektek egyedi kockázatait (hiszen
azok cserélôdhetnek), csak az integrált projekt egészét. 
(A hazai, Pharefinanszírozású honosítási kísérletekben
azért ezt is megpróbáltuk.)

Mindazonáltal ezeket a példákat az elsô Nemzeti Fej-
lesztési Terv nem vette át. A Regionális Operatív Program-
ban – a szándékok szintjén – ezt egy gyors formai és meg-
valósíthatósági teszt volt hivatott helyettesíteni, amely az
adott projekt azonnali visszaadásával és javítás utáni újra
beadásával inkább minôségbiztosítási, mint pályázati
rendszert alkotott volna. Az így kialakított folyamatos be-
fogadás a gyakorlatban nem a szándékok szerint mûkö-
dött. A terv végrehajtási intézményrendszerében a „kínai
fal” filozófiája érvényesült: a projektet elôkészítô (szerve-
zet, esetleg személy) nem vehet részt a projektkiválasztás-
ban. Ez a formális rendszerekben triviális összeférhetet-
lenségi szabály a programvégrehajtás minden elemében
evidenciaként mûködött, függetlenül attól, hogy léteztek-e
a személyi és szervezeti függetlenséget garantáló intéz-
ményi autonómiák.

Az elkülönült pályázati rendszerrel kapcsolatban (hazai
és elsôsorban nemzetközi tapasztalatokra hivatkozva)
már elôzetesen is megfogalmazódtak a projektcsatorna
kapacitására vonatkozó kételyek. A különbözô projekt-
generálási próbálkozások közül emblematikus a Phare-
programból finanszírozott Projekt-elôkészítô Alap (Pro-
ject Generation Facility, PEA-I). Ez a PPF-tôl tudatosan
megkülönböztetett eszköz kettôs kiválasztási rendszert
mûködtetett: az elôzetes programtervek alapján kiválasz-
tott projektötleteket a hazai projektkidolgozó szakmai
kapacitás szûkösségére hivatkozó közbeszerzésen kivá-
lasztott konzorciumok segítették tenderekké formálni.
Átfogó elemzés errôl a majdnem kétezer projekt kidolgo-
zását végzô projektrôl még nem készült. A két beágyazott
(a direkt kiválasztásos projektgenerációnál az elôzôekben
tárgyalt) ellentmondáson felül ez a program további gon-
dokkal is küzdött. A projektkidolgozó hazai kapacitást ér-
demben nem bôvítette, sôt a nyomott árszint miatt inkább
piacromboló hatást gyakorolt (nem is igazán érthetô, hogy
hogyan lehet egy kapacitást közbeszerzéssel, tehát a
kapacitás tudatos szûkítésével bôvíteni). Az elôzetes prog-
ramtervekhez képest eltérô végleges operatív programok
az elôzetes projektkiválasztással nem voltak teljesen kon-
formak. Ami viszont ennél a „kínai falat” tudatosan átlépô
eszköznél a leginkább ellentmondásos helyzetet terem-
tette, az a végsô soron a rövid tervidôszak és a lassú
közbeszerzési és Phare-eljárás ellentmondásából adódó

késedelem volt, ami miatt a projektgenerálási folyamat
javarészt lekéste a projektszelekciót, vagy csak formális
lehetett.

FELKÉSZÜLÉS A 2007–2013-AS 
TERVIDÔSZAKRA

Részben a folyó tervidôszak tapasztalataira és a projekt-
generálás vegyes eredményeire, részben viszont az euró-
pai uniós szabályozás megváltozó szabályozására alapoz-
va változás készül a projektkiválasztás rendszerében, s
nyilvánvalóan módosul a projekt-elôkészítés és -generálás
is. A tapasztalatok nem igazolják egyértelmûen a kialakí-
tott pályázati rendszer minôségbiztosító szerepét, csak a
lassúságát. A projektbefogadás átlagos hossza ma jóval
meghaladja az egy évet. A központi, a programban ne-
vesített projektek szerepe viszont – részben azért, mert a
tervidôszak kitolódik hét évre, részben viszont az uniós
szabályozás változása miatt – várhatóan csökken. Az uni-
ós szabályozási változás szempontunkból releváns eleme
viszont annak stratégiai szintre korlátozása, az intézke-
dési szint elôzetes definíciós kényszerének megszûnése, a
Kohéziós Alap projektjeinek a programozási logikába és
dokumentumokba kényszerítése, amibôl következôen
egyes projektek (például a mérethatár alatti projekt-
együttesek, mint amilyen egy közigazgatási intézmény
fejlesztése) is kikerülhetnek a programleírásból.

Ezek figyelembevételével – a piaci típusú, a pénzügyi
közvetítôrendszeren keresztül történô beavatkozások
arányának várható növekedése mellett – a jellemzô válto-
zás a többlépcsôs projekt-kiválasztási rendszerek térnye-
rése lehet. Egy ilyen rendszerben a szélsôséges, a projekt-
elôkészítést követô pályázati projektkiválasztás helyére a
projekt-elôkészítéssel (és -generálással) párhuzamos,
több tesztlépésbôl álló projektszelekció lép. Ebben a rend-
szerben már a projektötlet alacsony kidolgozottsági szint-
jén értékelésre kerül annak relevanciája, amit a késôbbi
fázisokban már nem értékelni, hanem csak ellenôrizni
kell. Ettôl nem csak idôben, hanem szervezetében is elvál-
hat a projekt formai–jogosultsági és elsôsorban a megva-
lósíthatósági–kockázati szempontú elemzés, amit a maga-
sabb kidolgozottsági fok mellett lehet csak vizsgálni. Az
elôrehozott tartalmi–célszerûségi kérdés egyben módot
ad a támogatás egy részének elôzetes – a projekt kidol-
gozására fordítható – folyósítására is. Ebben az értelem-
ben tehát egymással közvetlen kapcsolatba kerül a pro-
jektkiválasztás és -generálás folyamata. (A továbbiakban a
korábbiaknál szélesebb értelemben használjuk a projekt-
generálás kategóriáját, abba – elsôsorban szociológiai, a
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megosztott államigazgatási kompetenciákon alapuló
kvázi-önállósági magatartásjegyek alapján – beleértve a
tervezô–végrehajtó központtól elkülönülô államigazgatási
mûhelyek projekt-elôkészítô tevékenységének központi
támogatását is. Ez csak annyiban jogosult, amennyiben a
központ nem tud „rászólni” ezekre a kvázifüggetlen mû-
helyekre.) Több párhuzamos, egymástól eltérô, de projek-
tgenerálási célú támogatás kezdôdött 2004-ben, az Európa
Terv (2007–2013.) kidolgozásának tartalmi és szervezeti
kereteirôl szóló 1076/2004. (VII. 22.) kormányhatározatra
és a költségvetési törvényekre hivatkozással.
� A koncepcióalkotás, illetve a tervezés korai fázisában

lévô, részletes gazdasági hatásvizsgálattal még nem
alátámasztott, de a második NFT fô irányait megvaló-
sító stratégiai kulcs- és mintaprojektek definiálása és
megalapozása; továbbá a 2007–2008-ban indítható,
nagy abszorpciós képességû, a tervezés késôbbi fázi-
saiban lévô egyes nagyberuházások részletes elôké-
szítésére támogatásokat biztosít a 2005–2007-es költ-
ségvetés. Támogatás elsô körben környezetvédelmi és
vízügyi (például hulladék-gazdálkodási, szennyvíz-
kezelési, ivóvíz-ellátási, árvízvédelmi, kármentesítési,
megújuló energiához kapcsolódó), valamint közleke-
dési (vasúti-, közúti-, légi-, vízi-, tömegközlekedési)
beruházások (az ún. N+2 projektek) elôkészítéséhez
ítélhetô meg. Más ágazatok nagyprojektjeinek elô-
készítéséhez támogatás csak az elsô bírálati kört kö-
vetôen, a fennmaradó források függvényében adható.
Támogatásra jogosultak a nagyprojekt javaslatot elô-
terjesztô tárca által meghatározott állami szerveze-
tek, önkormányzatok, önkormányzati szervek vagy
önkormányzati tulajdonban lévô gazdasági társasá-
gok. A támogatásra jogosult a nagyprojekt elôké-
szítése során ugyanaz a szervezet, amely várhatóan a
támogatásra jogosult lehet a nagyprojekt megvaló-
sítása során.

� Az Országos Területfejlesztési Koncepció öt nagyvá-
rost regionális fejlesztési pólusként jelölt meg. A kon-
cepció szerint a fejlesztési pólusok funkciója, hogy a
fejlôdést közvetítsék, kisugárzó erejüknél fogva gene-
rálják régió- és országhatárokat is átlépô hatóterü-
leteik fejlôdését, illetve magas szintû kulturális, szol-
gáltatási és munkahelyi kínálatukkal képesek
legyenek régiójuk számára megtartani a legkép-
zettebb munkaerôt is. A fejlesztési pólusok legfonto-
sabb szerepe az innováció megjelenítésében és
terjesztésében van. (A kijelölt nagyvárosok fejlesztése
évtizedekre visszamenôen ismerôs feladat, de a mai
hivatkozásokban gyakran elôkerül a francia kormány

innovációs pólus modellje is. Ez utóbbi pályázaton,
kutatóhelyek és együttmûködô térségi partnereik
konzorciuma által elnyerhetô, az innovációs szerepre
koncentráló klasszikus projektgenerálás volt közpon-
ti kijelölés nélkül, s a kedvezményezettek között álta-
lában nem voltak önkormányzatok.) Ehhez a Nemzeti
Fejlesztési Hivatal – szerzôdésben rögzített projekt-
kidolgozási feladatokra – központi forrásokat bocsát
az érintett önkormányzatok rendelkezésére. Hasonló
megállapodás jön létre a Közép-Dunántúlon és vár-
hatóan Budapesttel is. E megállapodások alapján
kidolgozásra kerülô projektek különbözô operatív
programokban megvalósulva segítik a nagyvárosok
fejlôdését, pólusszerepük ellátását.

� A komplex programok az ágazati vagy területi szem-
pontokon belül nem tervezhetô fejlesztési igények
kidolgozásának kereteit biztosítják. Céljuk az ország
stratégiai céljainak elôremutató koncepcióra felfû-
zött, logikailag összekapcsolt fejlesztések együttes
tervezése és megvalósítása. Az elképzelések szerint
ezek a programok a komplexitást kevéssé támogató
(hazai és uniós) szabályok, eljárásrendek ellenére ké-
pesek lesznek a beavatkozások szinergiáját, integrált-
ságát biztosítani, ezáltal elôsegíteni a források ha-
tékony felhasználását. Az egyes komplex programok
kidolgozása során azonosított intézkedések – éppen a
programok komplexitása és integráltsága következ-
tében – több operatív programot érinthetnek, sok
esetben más tárcákhoz tartozó operatív programokba
kerülnek beépítésre. Ez természetesen szoros együtt-
mûködést feltételez az érintett tárcák, intézmények
között már a tervezés szakaszában is, ami egyfajta
intézményes garancia lehet a szükségképpen korlátos
ágazati szemlélet oldására. A komplex programok ki-
dolgozását – az NFH koordinációjával – az egyes
minisztériumok, illetve az Országos Területfejlesztési
Hivatal végzi.

� A területfejlesztés dekoncentrált és decentralizált
intézményei mára kialakították vagy megkezdték
kialakítani térségi fejlesztési terveiket, és projektge-
nerálásra (is) felhasználható decentralizált támogatá-
sokat kapnak vagy mûködtetnek. A térségi tervezés,
különösen amennyiben decentralizált állami forrá-
sokkal finanszírozza megvalósíthatósági tanulmá-
nyok, tervek, koncepciók elkészítését, pályázati rend-
szerben vagy központi kiválasztás alapján mûködô
projektgenerálási tevékenységet is megvalósít. (Nem
teljesen jogosult a térségi terveket ide sorolni, hiszen
a tervezés lassan egy évtizede zajlik, a falugazdászok,
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kistérségi menedzserek projektgeneráló tevékeny-
sége is a múlt évezred végén kezdôdött. Ami miatt
mégis itt szerepelnek, az a kistérségek lassan kia-
lakuló kedvezményezetti szerepe, amit a rosszul sza-
bott önkormányzati rendszer csapdájából való
kibújás részeként projektgenerálásra is használ a kor-
mányzat.)

A projektgenerálás új eszközeinek tervezése megkezdô-
dött (a nagyberuházásoknál és a térségi terveknél már a
projekttervezés is), hagyományos projektgenerálás vi-
szont egyelôre nem folyik. Ez nem feltétlenül gátolja az
operatív programok beindítását, ha a projekt-elôkészítés a
potenciális kedvezményezettek részérôl központi ösz-
tönzés nélkül is beindul.

A PROJEKTGENERÁLÁS JÖVÔJE

A projektgenerálás új eszközeit a programozás és projekt-
kiválasztás folyamataiba kell illeszteni, az elkerülhetetlen
ellentmondások tudatos kezelése, a korábbi hibák elkerü-
lése érdekében. Erre a megváltozó uniós szabályozás
lehetôséget teremt, a késztetés pedig megjelenik a folya-
matos tervezés, az akciótervek iránti igény tanúsága sze-
rint. Az a változás, ami szerint az operatív programokban
már nem kell megjeleníteni a prioritási tengelynél (prog-
ramprioritásnál) alacsonyabb szintet, csak a beavatkozás
fôbb eszközeit, nem jelent az eszközök tudatos tervezésé-
vel kapcsolatos tiltást. A program végrehajtása és a pro-
jekt-elôkészítés érdekében egyaránt szükséges a program-
ban szereplô célkitûzések és a projektek közötti kapcsolat
definiálása és rendszeres újradefiniálása, hiszen a projekt-
csatorna mûködtetése a szereplôk befektetéseit, hosszabb
távú kötelezettségvállalásait, megállapodásait követeli
meg. A pályázatok, a nagyberuházások ütemtervei, a fel-
használási stratégiák ilyen köztes, elôre definiált és üte-
mezést, információkat tartalmazó elemek. Ezeket nevezi
intézkedésnek a jelenleg hatályos uniós szabályozás, és
ennek a szintnek a túlszabályozottsága szûnik meg. (A mai
szabályozás az intézkedések felsorolását az operatív prog-
ramban követeli meg, majd a kötelezô köztes szabályozás-
ban, a program-kiegészítô dokumentumban az egyes in-

tézkedéseket tovább kell részletezni. A harmadik sza-
bályozási szint a pályázati kiírás. A programozási folklór
további szinteket: alintézkedéseket, komponenseket is
definiált, leginkább a kötelezô szabályozások alóli kibújás
érdekében, ami viszont gátolta a potenciális kedvezmé-
nyezettek információszerzését, stratégiai viselkedésük
kialakulását.)

Nincs hazai gyakorlat a tízéves idôhorizontú tervezésre,
ezt különösen projektszinten nem indokolt erôltetni. 
A mai gyakorlatot azonban, amikor a monitoring-bizott-
ságok és az irányító hatóságok az elért gazdasági-társadal-
mi hatások elemzése nélkül, a projektcsatornára vonat-
kozó (formális és informális) információik alapján rend-
szeresen változtatják az intézkedések (és különösen a még
alacsonyabb szintek, a pályázatok, a központi projektek)
tartalmát és arányait, mindenképpen célszerû lenne meg-
haladni. A program végrehajtása során az intézkedés szin-
tû elemek beemelését az egyes programcélok végrehajtása
érdekében, azok változtatását, a források elosztását közöt-
tük és az egyes pályázatok, intézkedések leállítását szabá-
lyozott folyamattá kell alakítani. Ez fontosabb a projekt-
kiválasztási eljárások sematizálásánál, jótékonyan hat a
források felhasználásának transzparenciájára és a pro-
jektcsatorna hatékony mûködtetésére. Ezt a változtatást
támaszthatja alá az irányító hatóságok és a közremûködô
szervezetek közötti módosuló munkamegosztás, ahol a
párhuzamosságok és folyamatos többszörös ellenôrzések
helyett az irányító hatóság az intézkedésszintre és a priori-
tások elérésének monitoringjára, a közremûködô szerve-
zet pedig a projektkiválasztásra, -monitoringra és -ellen-
ôrzésre koncentrál.

Mód lesz arra, hogy a projektgenerálás tartalmi-célsze-
rûségi kritériumra vonatkozó elôzetes kiválasztási techni-
káját összekössük a projektkiválasztással. Azonos vagy
elkülönülô szervezetben, de a projekt tartalmi–célszerûsé-
gi értékelését már a projektgenerálásnál (a projekt kidol-
gozásra érdemesnek ítélésekor) célszerû elvégezni, a ki-
dolgozást követô (formai–jogosultsági és megvalósítha-
tósági–kockázati) ellenôrzést a korábbi tartalmi értékelés
fennállásának ellenôrzésére lehet egyszerûsíteni. A két
folyamat összeépítésébôl további fontos információkat
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lehet csatornázni a közremûködô szervezet és az irányító
hatóság felé a projektek kidolgozottságának fokáról,
méretükrôl, benyújtásuk várható idôpontjáról, ami ter-
vezettebbé teheti a projektszelekciót és megalapozottabbá
az intézkedés-portfólió összetételének és forrásmegosz-
tásának változtatását. A projektkiválasztás programin-
tézményével párhuzamosan (azonos vagy elkülönült szer-
vezetben) mûködtethetô lesz a nagyberuházások, térségi
pólusok, komplex és térségi programok elôkészítésének és
mûködtetésének támogatása, illetve a mindenkori intéz-
kedéseknek megfelelô hagyományos projektgenerálás is.

Érdemi változtatás remélhetô a komplex és térségi
programok mûködtetésétôl, amit a ma élô szabályozás in-
tézkedési szintjén, de különbözô operatív programok
együttes és egymással összehangoltan mûködtetett
intézkedéseinek szinergikus együtteseként lehet definiál-
ni. A mai szabályozásban az intézkedések a prog-
ram–prioritás–intézkedés-projekt „fa” (gráf) olyan pont-
jai, amelyek között még prioritások között sem lehet át-
csoportosítás és programok közötti hatáskörmegosztás
sem. Ebben a rendszerben egy olyan fejlesztés, ami egy-
szerre igényel beruházást (pl. szálláshely létrehozása) és
humán fejlesztést (nyelvi képzés, vendéglátó-ipari
ismeretek), csak integrált operatív programon belül (és a
vonatkozó hazai szabályozás kreatív értelmezésével)
bonyolítható le. A probléma még hangsúlyosabbá válik az
új tervidôszakban a monofund rendszer általánossá
tételével (az integrált programok megszüntetésével). 
A komplex vagy térségi programban együttesen lehet az
összetartozó, egymást feltételezô projekteket célszerûségi

szempontból szûrni, majd az egymásra tekintettel kidol-
gozott projekteket már csak formai és megvalósíthatósági
szempontból kell tesztelni. A komplex vagy a térségi prog-
ram intézkedéseinek beemelését a különbözô operatív
programokba az érintett programok irányító hatósá-
gainak és monitoring-bizottságainak együttes döntésével
kell megvalósítani (ami a szabályozott együttdöntési
eljárást is megköveteli az irányító hatóságok eljárásrend-
jeiben).

Mindezekbôl adódóan a már megindult konkurens
folyamatok (a programozás és a projektgenerálás) között
célszerû egyeztetési pontokat létrehozni. Az elsô ilyen
egyeztetési körre a programok tervezeteinek brüsszeli lea-
dását megelôzôen célszerû sort keríteni, amikor még
viszonylag szabadon lehet a programok dokumentumait
módosítani. A második egyeztetés a programok brüsszeli
elôzetes elfogadását követôen kezdôdhet, amikor az egyez-
tetéseknek megfelelôen módosított projektgenerálásban
meg lehet indítani a célszerûségi értékelést (illetve, ahol
pályázati úton történik, a pályázati kiírást). A programok
elfogadását követôen pedig harmadik lépésben megindul-
hat az intézkedések formális befogadása a monitoring-
bizottságok és az irányító hatóságok döntései, illetve a
projektgenerálásért felelôs szervezetek és a programintéz-
mények közötti megállapodások formájában. Az egyes
projektgeneráló eszközök (pl. egyes komplex programok)
elôkészítésének késése csupán azzal a következménnyel
jár, hogy az éppen soron következô egyeztetésnél nem
lehet azt figyelembe venni, de nem hátráltatja a prog-
ramok indítását és a többi intézkedés végrehajtását.
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A 2005. év meghatározó jelentôségû volt a területrendezési
szakterület számára. A Budapesti Agglomeráció Terület-
rendezési Tervének törvényi szintû elfogadásával, vala-
mint a területrendezési hatósági eljárásokról szóló kor-
mányrendelet megjelenésével teljessé vált a területrende-
zés intézményrendszere, vagy hogy némi képzavarral
éljek: felépült a területrendezés „építménye”, helyükre ke-
rültek az utolsó szerkezeti elemek is. 

A területfejlesztésrôl és a területrendezésrôl szóló tör-
vény elmúlt évi kiegészítésével megteremtôdtek mindazon
törvényi szintû elôírások, amelyek szükségesek a terület-
rendezési tervek készítése, egyeztetése, elfogadása és al-
kalmazása szempontjából. Igazi áttörés, hogy a törvény te-
rületrendezési hatósági és szakhatósági jogosítványt adott
a területi fôépítészeknek, akik e jogosítványuk birtokában
hatékonyabban látják el egyik legfontosabb feladatukat: az
országos- és a kiemelt térségi területrendezési tervekben
foglaltak érvényesítését a tervezési hierarchiában alac-
sonyabban álló megyei, illetve településrendezési ter-
vekben. Munkájukat segíti az a kormányrendelet, amely a
területrendezési hatósági eljárások fajtáit és lebonyolí-
tásuk rendjét részletesen szabályozza. 

A korábbi évekre visszamenô jogalkotó munka eredmé-
nyeképpen megjelentek azok a kormányrendeletek és mi-
niszteri rendeletek, amelyek a területrendezési tervezés
folyamatát és a hozzá kapcsolódó tevékenységeket részle-
teiben szabályozzák. 

Rendeletek rögzítik a tervezési dokumentáció tartalmi
és formai követelményeit, valamint egyeztetésének szabá-
lyait. A tervtanácsokról szóló rendelet a tervek szakmai
minôségének emelését szolgáló tervtanácsi rendszer kié-
pülésének teremtette meg az alapját. 

A tervezési jogosultság követelményeinek meghatározá-
sával szabályozottá váltak a szakmagyakorlás feltételei és
a tervezési piac. Jogszabályok rögzítik a szakterület irányí-
tásával elsôsorban foglalkozó területi és önkormányzati
fôépítészek tevékenységének szakmai szabályait és feltéte-
leit. A tervek nyilvántartásáról és a dokumentációs köz-
pontról szóló rendeletek a hatalmas értéket képviselô te-
rületi tervek és mûszaki dokumentációk megôrzésének 

feltételeit teremtette meg. Kiépült és szabályozott formá-
ban mûködik a területrendezési és -fejlesztési tervezés
adatbázisát képezô információs rendszer (TeIR). 

Teljessé vált azoknak a területrendezési terveknek a
köre, amelyekhez törvényi jóváhagyás szükséges. A Balaton
Kiemelt Üdülôkörzet területrendezési tervét 2000-ben, az
Országos Területrendezési Tervet 2003-ban, majd a Buda-
pesti Agglomeráció Területrendezési Tervét 2005-ben fo-
gadta el az Országgyûlés. Az ország egészére és két, a terü-
leti folyamatok szabályozott mederben tartása szempont-
jából leginkább kritikus kiemelt térségére tehát rendel-
kezünk olyan tervvel, amely a törvény erejével rögzíti az
országos és térségi jelentôségû infrastrukturális létesítmé-
nyeket és azok hálózatát, valamint azokat a területfel-
használási és övezeti szabályokat, amelyeket az érintett
megyei és települési önkormányzatoknak kötelezôen figye-
lembe kell venniük saját rendezési terveik elkészítésekor.

Végül, de nem utolsó sorban az Országos Területrende-
zési Terv elfogadását követôen felgyorsult a megyei tervek
készítése. Eddig tizenegy megye terve készült el, amelyeket
megyei önkormányzati rendelettel el is fogadtak.

Az elmúlt tíz év intenzív és következetes munkája ered-
ményeképpen összeállt tehát minden, ami a szabályozott
területrendezési tevékenységhez szükséges. Ez így –
reményeink szerint – megkerülhetetlenül része lett az épí-
tett környezet alakításával és védelmével foglalkozó szak-
politikáknak, valamint jóváhagyott terveivel együtt a ma-
gyar jogrendnek.

Ez az „építmény” még újszerû és ezért szokatlan a ma-
gyarországi terület- és településfejlesztési, valamint építé-
si gyakorlatban. Sokan még a fejlôdés (fejlesztés) útjában
álló akadálynak, az ágazati vagy települési autonómiába
történô nemkívánatos beavatkozásnak tekintik. Remélhe-
tôen azonban mind többen felismerik, hogy a területren-
dezés intézményrendszere az országos és térségi érdekek
érvényesítésének hatékony eszköze, és mint ilyen, a terv-
szerû és a fenntartható fejlôdés elvének megfelelô,
kiegyensúlyozott területi fejlôdés szolgálatában áll. A jövô
feladata ezért, hogy ezen intézményrendszert megerôsít-
sük, fenntartsuk és folyamatosan korszerûsítsük. 
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Az elsô tematikus projekt az „1.1.1. A városi területek mint
a policentrikus fejlôdés csomópontjainak szerepe és
speciális helyzete (2002–2006)” (angolul: „ The role, speci-
fic situation and potentials of urban areas as nodes in a
polycentric development”). A kutatás elsôsorban a nagy-
városok szükségleteit és potenciálját vizsgálja a területi
fejlôdés tekintetében. A policentrikusság és a területi fej-
lôdés vizsgálata a nagyvárosok speciális funkcióit és sze-
repköreit tárja fel.

Ez a projekt abból a szempontból is érdekes, hogy a
policentrikusság vagy többközpontúság az egyik legvita-
tottabb kérdése a területfejlesztésnek és a településter-
vezésnek. Lehet-e Európánál kisebb (országos, regionális)
szintre is kiterjeszteni a többközpontúságot? Ha igen, mi-
lyen feltételekkel? Ezek a kérdések felmerültek az ESPON
szemináriumon, s még ma is folynak a szakmai viták
róluk. Nálunk is kérdés az, hogy érdemes-e Magyaror-
szágon policentrikus fejlesztésrôl beszélni.

FUA (Functional  Urban Areas)

Elsôként szóljunk a policentrikusság fogalmáról. Két meg-
világításban is beszélhetünk policentrikusságról. Az elsô a
morfológiához kapcsolódik, ami azt jelenti, hogy egy adott
területen hogyan oszlanak el a városi körzetek; a második
a városi körzetek közötti kapcsolatra (pl. az együttmû-
ködések hálózatára) vonatkozik.

A policentrikusság leírására és a tipológiára több új
fogalmat is bevezetett a kutatócsoport. Az egyik ilyen a

funkcionális városi területek fogalma, amely angol
rövidítéssel FUA néven vált ismertté. 

A FUA egy legalább 50 ezer lakosú területi egység, lega-
lább 15 ezer lakosú központi településsel. A projekt kuta-
tásai 1595 ilyen területegységet határoztak meg Európa
vizsgált, 29 országra kiterjedô területén, több mint 20 ezer
lakossal. Térbeli sûrûségük alapvetôen az adott ország
népsûrûségének függvénye.

A városhálózat a funkcionális városi területek vizsgála-
ta szerint Nyugat-Európa középsô részén a legsûrûbb: 
az Angliától Hollandián, Belgiumon, Nyugat-Német-
országon és Észak-Franciaországon áthúzódó térségben,
amely folytatódik az Alpoktól nyugatra Észak-Olaszország
és keletre Csehország, Szlovákia, Magyarország és Dél-
Lengyelország felé. A városi térségek legnagyobb európai
koncentrációja a London, Hamburg, Párizs, München és
Milánó által kijelölt pentagon. Ennek a területnek az észa-
ki és a déli része a legkevésbé népes, városszerkezete a
legkevésbé sûrû. Ez különösen igaz Írországra, az Egyesült
Királyság északi részére, Norvégiára, Finnországra, Svéd-
országra, Észtországra, Lettországra, Litvániára, de Spa-
nyolország bizonyos részeire is, Portugáliára, Görögor-
szágra, Bulgáriára és Romániára is.

A FUA-k esetében mérik a policentrikusság fokát is. 
A nemzeti településrendszereket a kutatócsoport a követ-
kezô három policentrikussági dimenzió alapján elemezte:
� Méret. Egy sík felületen való eloszlás policentrikusabb

elrendezésû, mint a meredekebb felület, valamint egy
policentrikus településrendszert nem egyetlen nagy-
városnak kell dominálnia. 

I L L É S  D Ó R A
tervezô-elemzô, VÁTI Kht., Stratégiai Tervezési Igazgatóság, Budapest

Az ESPON program 
elsô befejezett projektje

A városi területeknek mint 
a policentrikus fejlôdés csomópontjainak 
szerepe és speciális helyzete (2002–2006)



� Fekvés. Egy terület vagy régió városainak egységes elhe-
lyezkedése jellemzôbb a policentrikus településrendsz-
erre, mint az erôsen polarizált, ahol minden nagyobb
város a régiónak egyetlen részén összpontosul.

� Összekapcsolódás. A policentrikus rendszerben a kis
és nagy FUA-kat is jól el lehet érni. Az elsôdleges
várossal összehasonlítva minél inkább megközelít-
hetôek az alacsonyabb rendû városok, annál kevésbé
monocentrikus a településrendszer.

E három dimenzió mindegyikére átfogó policentricitási
indexet alakítottak ki a kutatók 26 országra (ugyanis
Luxemburgot, Ciprust és Máltát nem vették figyelembe,
mivel ezekben az országokban nem volt elégséges FUA). 
A leginkább policentrikusnak tartott Szlovénia, Írország,
Lengyelország, Dánia és Hollandia. Ezek az országok
különbözô okok miatt policentrikusak. Más országok –
mint Olaszország, Németország és az Egyesült Királyság  –
valamelyik dimenzióban kevésbé erôsek, így kevésbé poli-
centrikusak. Ezekben a városok az országnak csak egy
részén csoportosulnak. A szigorúan monocentrikus orszá-
gok: Norvégia, Finnország, Spanyolország, Magyarország,
Portugália és Svédország.

A kutatók korrelációt kerestek a policentrikusság és
más gazdasági mutatók között. A policentrikusság és az
egy fôre jutó GDP között olyan korrelációt találtak, hogy a
policentrikus településrendszerû országok gazdaságilag
sikeresebbek. Egy másik korreláció az energiafogyasztás
és a policentrikusság között áll fönn: ez azt mutatja, hogy

a policentrikus országok kevesebb energiát fogyasztanak.
Ezek a kapcsolatok azonban nem eléggé szorosak. Sôt, elég
nehéz levonni ezekbôl az adatokból bármilyen ok–okozati
öszefüggést, mivel a jobb gazdasági teljesítményt és a
kisebb energiafogyasztást a policentrikus országokban
más tényezôk is befolyásolhatják.

A VÁROSI CSOMÓPONTOK 
FUNKCIONÁLIS SAJÁTOSSÁGAI

A kutatók a városi körzeteknek hét funkcióját különböz-
tették meg. A FUA-kat mindegyik változó jelentôsége
szerint rangsorolták be. Az elemzés a következô összefüg-
géseket tárta fel:

� Népesség. Mind a magán, mind az állami szektorbeli
beruházások számára a demográfiai súly az egyik
legkedvezôbb mutató bizonyos szolgáltatások telep-
helyválasztásának szempontjából. A népesség a „pen-
tagonban” összpontosul leginkább.

� Közlekedés. A FUA-k összekapcsolódása a több-
központúság egyik fô tényezôje. A közlekedés jelen-
tôségét a fô repülôterek és árukikötôk alapján mér-
ték. Ennek eredményeként az általános kép inkább
monocentrikus, különösen a földrajzilag kis orszá-
gokban. A legforgalmasabb közlekedési csomópon-
tok a „pentagonban” találhatók.

� A turizmus a vonzerô egyik mutatója. A legtöbb turiz-
musban erôs FUA nem ugyanabban a régióban fekszik,
mint a többi, más funkcióban kiemelkedô FUA (fôként
a pentagon). Ezek a FUA-k fôleg a mediterrán térség-
ben és az Alpokban helyezkednek el. Csak néhány,
európai szinten is jelentôs turizmus-orientált FUA
található e két zónán kívül. Általánosságban jelentôs
városi területek vannak Londonban, Párizsban és
Rómában. A fôvárosok szintén fontos csomópontok.

� Ipar. A településrendszer sok országban a gyári
iparosítás eredménye. A gyáripar a legtöbb régióban
hanyatlóban van, bár számos országban a gazdaság
motorja maradt. A legerôsebben iparosodott FUA-k a
„pentagonban” találhatók.

� A tudást azzal mérik, hogy hány diák jár a felsôok-
tatási intézményekbe. Minden országban a fôváros a
legerôsebb tudásközpont.
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� Döntéshozatal a magánszektorban. A településrend-
szer „befolyásoló képessége” nem kizárólag a
versenyképességi szintjétôl és a demográfiai súlyától
függ, hanem a magánbefektetôk teremtette gazdasági
vonzerejétôl is. E vonzerô egyik mutatója a leg-
fontosabb európai cégek telephelyeinek eloszlása. A
vállalati központok a jól megközelíthetô helyeken
találhatók, valamint ott, ahol közel vannak az üzleti
szolgáltatások. A döntéshozatal azonban leginkább a
„pentagonban” összpontosul (Stockholm az egyetlen
központ, amely a „pentagonon” kívül helyezkedik el).

� Döntéshozatal az állami szektorban. A településrend-
szerek közötti hierarchiák gyakran a közigazgatási
feladatok fejlettségén múlnak. Ebben az esetben is a
fôvárosok az európai közigazgatási rendszerek fô
csomópontjai.

A legfontosabb gazdasági feladatok mint az európai dön-
téshozatali központok a „pentagonban” helyezkednek el. 
tudás változója a legkiegyensúlyozottabb.

Az európai területfejlesztés fontos célja, hogy a ver-
senyképesség fokozása érdekében az integráció erôsítésé-
vel a London – Párizs – Milánó – München – Hamburg ál-
tal meghatározott „európai pentagon” mellett további glo-
bális integrációs zónák alakuljanak ki. Közép-Európában
a Bécs – Prága – Pozsony – Budapest térségben jöhet létre
egy integrációs zóna, amely Zágráb felé folytatódhat.

MEGA 
(Metropoliatan European Growth Area)

A MEGA-k azok a FUA-k, amelyek a legmagasabb átlag-
ponttal rendelkeznek az említett változók (népesség,
közlekedés, gyáripar, tudás, döntéshozatal) terén. A kuta-
tók 76 MEGA-t írtak le. 

A MEGA-k elemzése a következô négy tulajdonság indiká-
torain alapul:
� Tömeg. Minél sûrûbb egy régió gazdasági környezete,

annál valószínûbb, hogy kedvezô feltételeket mutas-
son a fejlesztés számára. A tömeget a népesség és a
gazdaság mérete határozza meg.

� Versenyképesség. A magánvállalatok számára a vonz-
erô fokát az egy fôre jutó GDP-vel és az ötszáz leg-
fontosabb európai vállalat központjainak segítsé-
gével mérik.

� Összekapcsolódás. A vonzó régióknak jó elérhetô-
ségük van a többi régió számára. Az itt alkalmazott
indikátorok a repülôtéri utasok száma és a régiók
multimodális elérhetôsége.

� Tudásbázis. A felsôfokú végzettséggel rendelkezô
népesség százalékos aránya és a K+F szektorban dol-
gozók aránya.

A MEGA-kat öt kategóriába sorolták a kutatók:
� Globális csomópontok (Global Nodes): a legnagyobb,

leginkább versenyképes városrendszerek magas szin-
tû közlekedési, kommunikációs kapcsolatokkal
(London, Párizs).

� Európa motorjai (European Engines): igen
versenyképes, jelentôs humán erôforrással és jó köz-
lekedési, kommunikációs kapcsolatokkal rendelkezô
nagyvárosok (a „pentagon” városai: München, Frank-
furt, Milánó, Hamburg, Brüsszel, Stuttgart, Zürich,
Amsterdam, Düsseldorf, Köln, a „pentagonon” kívül:
Madrid, Róma, Koppenhága, Berlin, Barcelona,
Stockholm, Bécs).

� Erôs MEGA-központok: versenyképes, gyakran jelen-
tôs humán erôforrással rendelkezô nagyvárosok
(Helsinki, Manchester, Athén, Dublin, Göteborg,
Torino, Genf, Oslo).

� Potenciális MEGA-központok: kisebb, kevésbé
versenyképes, periferikusabb helyzetû nagyvárosok,
az elôbbieknél gyakran kedvezôtlenebb humán erô-
forrással rendelkezô nagyvárosok (fôvárosok: Varsó,
Budapest, Prága, Lisszabon; valamint Lyon, Ant-
werpen, Rotterdam, Malmö, Marseille, Nizza, Nápoly,
Bréma, Toulouse, Lille, Bergen, Glasgow, Edinburgh,
Birmingham, Luxemburg, Palma de Mallorca,
Bologna, Valencia, Bilbao, Aarhus, Bern). 

� Gyenge MEGA-központok: a potenciális MEGA-knál
kisebb, kevésbé versenyképes, periferikusabb
helyzetû, gyengébb humán erôforrással rendelkezô
városok (Bordeaux, Le Havre, Genova, Bukarest,
Tallinn, Szófia, Sevilla, Porto, Ljubljana, Katowice,
Vilnius, Krakkó, Riga, Gdañsk-Gdynia. Wroçlaw,
Pozsony, Poznañ, £ódz, Szczecin, Temesvár, Valetta,
Turku, Cork, Southampton-Eastleigh). 

Mindezekbôl az következik, hogy a legtöbb MEGA a
„pentagonban” helyezkedik el. Amelyek nem, azok is a



közelében. Csak néhány MEGA található Európa per-
iférikus részén. Az új tagállamokban a MEGA-k szintén a
„pentagon” közelében találhatók, egyedül Varsó a kivétel.

A kérdés ezért az, hogy hol tudják a megnövekedett int-
egráció és együttmûködés által alkotott új funkcionális
egységek megváltoztatni az európai városi hierarchiát. Hol
alakulhatnak ki új csomópontok, amelyek ellensúlyoz-
hatják a „pentagont”? Hipotézisként fogalmazzák meg,
hogy azoknak a körzeteknek van a legjobb lehetôségük a
fejlôdési szinergiákra, amelyekben az emberek a munkába
utaznak. Ezeket közúton 45 percen belül el lehet érni a
FUA központokból. E körzeteket potenciális városi straté-
giai horizontoknak (angolul: PUSH) nevezték el. 

PUSH 
(Potential Urban Strategic Horizons)

A PUSH-okból annyi van, mint amennyi FUA. A FUA-kkal
szomszédos PUSH körzetek egymást átfedhetik.

Néhány országot majdnem teljesen PUSH-ok fednek le,
míg a legtöbb periférikus ország nagy része messze he-
lyezkedik el a FUA központoktól.

A legvárosiasabb zónában (amely a Midlands-tôl Dél-
Itáliáig terjed) 45 perc alatt, közúton, több mint tíz és
maximum negyvenhárom PUSH központot el lehet érni.

PIA 
(Potential Polycentric Integration Areas)

A negyedik fogalom a PIA. Magyarul: Potenciális
Policentrikus Integrációs Körzetek. A PIA-kat úgy állítot-
ták össze, hogy egyesítették a szomszédos városok PUSH
körzeteit, ha a kisebbik a PUSH körzetének legalább egy-
harmadát osztja a nagyobbikkal. Mindegyik PUSH körzet
csak egy PIA-hoz tartozik. Ezek a körzetek 1139 PUSH-t
érintenek, a többi 456 PUSH elszigeltebb. A 249 körzet
egész Európában kiegyensúlyozottan oszlik el, kivéve
Írországot, az Egyesült Királyság északi részét, Norvégiát,
Svédországot és Finnországot.

A policentrikus integráció által nagyon sok város tudná
növelni népességét és így a városi hierarchiában betöltött
szerepét. Ezek többsége a szélesebb „pentagonban” fek-
szik. 

A projekt egyik következtetése az, hogy az európai
központ, azaz a „pentagon” túl szûk. Népesség és sûrû
városhálózat tekintetében Manchester, Velence, Berlin,
Genf és Párizs határozzák meg a pentagon sarkait. A másik

következtetés az, hogy a policentrikusságnak európai
szinten a funkcionális specializáción kell alapulnia, ami
azt jelenti, hogy ösztönözni kell a mag/központon kívüli
városokat, hogy fejlesszék funkcióikat. 

A területi együttmûködés fontos elôfeltétele a poli-
centrikus fejlôdésnek. A kutatók az együttmûködés te-
rületén a légi közlekedés, a diákcserék és az Interreg prog-
ramok adatait vették figyelembe. A legnagyobb nehézség
itt az volt, hogy összehasonlítható adatokat találjanak.
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Az utóbbi években a kutatók és a politikai döntéshozók fi-
gyelme a korábbinál jóval nagyobb mértékben fordult a
politikai államhatárok, a határmentiség és a határon át-
nyúló együttmûködés kérdései felé. Különösen így van ez
Kelet-Közép-Európa országaiban, ahol az elmúlt másfél
évtized politikai eseményeinek eredményeként a határok
száma és hossza jelentôsen megnôtt, miközben itt is len-
dületesen elôrehaladt az Európa nyugati felében már rég-
tôl fogva zajló integrációs folyamat. Ennek eredményeként
az államhatárok korábbi szerepe itt is átértékelôdik. 

A kötet szerzôje a Történeti dimenziók címet viselô feje-
zetben többek között az úgynevezett kettôs periféria – gya-
korta az igen találó „periféria perifériája” kifejezéssel jel-
lemzett – helyzetnek a részletes bemutatását, következmé-
nyeinek és a hátrányok lehetséges enyhítésének komplex
elemzését tekinti egyik fô feladatának. A következô
fejezetben két fontos empirikus vizsgálat tudományos
eredményeit mutatja be. Itt a szerzô 119 északkelet-alföldi
(Szabolcs-Szatmár-Bereg és részben Hajdú-Bihar megyei),
magyar-ukrán, illetve magyar-román határ menti
település polgármestereinek részvételével 1998-ban
elvégzett, majd 2002-ben megismételt, sokrétû, kérdôíves
vizsgálat adatait dolgozta fel. A vizsgálatok szerint a
megfelelô módon átjárható határok és kooperációk
megteremtésében nemcsak lokális, határ menti vagy
annál valamelyest nagyobb léptékû kapcsolatépítésnek,
hanem a szomszédos országok jó együttmûködésének is
kiemelt szerep jut.

Elmélyült, gondos elemzés eredményét tükrözi a határ-
mentiség gazdasági-társadalmi összefüggéseit vizsgáló
negyedik fejezet. A kötetnek ebben a részében elemzi a
szerzô a határon átnyúló együttmûködés jelenlegi helyze-
tét a Kelet-Magyarországot övezô határtérségekben. Az in-
tézményesített kapcsolatok szintjén elsôsorban a megyei,
kistérségi és települési önkormányzatok határon átnyúló
kapcsolatairól számolhat be, hisz jelenleg ezek a határ
menti együttmûködés fô színterei. Empirikus vizsgálatok

alapján joggal állapítja meg Baranyi Béla, hogy az elmúlt
évtizedben jelentôs pozitív irányú elmozdulása ellenére
továbbra is a különféle határon átérô, részben formális
kapcsolatok, nem pedig a gazdasági és kereskedelmi
együttmûködések dominálnak. 

A monográfia ezt követô fejezete a keleti határrégiók
munkaerô-piaci helyzetét elemzi, feltárva a munkanélkü-
liség sajátosságait, a munkaerôpiac legális és illegális szfé-
ráit is, hiszen a keleti határ menti térségek ebbôl a szem-
pontból is halmozottan hátrányos helyzetû területek. 
A Keleti államhatárok: fal vagy köldökzsinór? fejezetben a
magyar-román és a magyar-ukrán határszakasz forgalmi
viszonyait, a határon való átjutás lehetôségét elemzi a
szerzô, miközben felteszi a kérdést: vajon ezeknek a
határoknak összekötô vagy inkább elválasztó funkcióik
vannak-e napjainkban? A legfontosabb megállapítások
közé tartozik, hogy mind a két határszakaszon komoly
akadály a határátkelôk még mindig viszonylag alacsony
száma, korlátozott kapacitása, újabban pedig a schengeni
elôírások betartása. 

Fontos része a kötetnek a keleti határok mentén létre-
jött interregionális együttmûködéseket, a nagy eurorégió-
kat és az egyéb euroregionális szervezeteket bemutató fe-
jezet. Az ún. nagyrégiós szervezôdések (Kárpátok Euroré-
gió, Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió) kapcsán a szerzô
megállapítja, hogy azok szinte létrejöttük pillanatától szá-
mos súlyos problémával küszködnek. 

Összességében megállapítható, hogy Baranyi Béla mo-
nográfiája igen fontos és színvonalas, adatokban gazdag,
jól szerkesztett táblázatokkal és ábrákkal bôségesen
illusztrált, tartalmilag és formailag egyaránt igényes
munka, amely témájánál fogva minden érdeklôdô és min-
den szakember számára ajánlható, annál is inkább, mivel
az államhatárok iránt az  jó évtizede megélénkült, az uniós
csatlakozása után pedig az érdeklôdés  felértékelôdött. 

Szabó Gyula
tudományos munkatárs

F A L U  V Á R O S  R É G I Ó  2 0 0 5 / 3 – 41 1 0

Könyvismertetés
Baranyi Béla: 

A határmentiség dimenziói. 
Magyarország és keleti államhatárai

(Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2004.)
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Nemes Nagy József (szerk): 
Regionális elemzési módszerek

(Regionális Tudományi Tanulmányok sorozat, ELTE-TTK RFT, 2005)

Az ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszéke 1995 óta jelen-
teti meg Regionális Tudományi Tanulmányok címû soro-
zatát, amelynek 11., legfrissebb darabja idén nyáron látott
napvilágot. A Regionális elemzési módszerek címet viselô
könyv a sorozat eddigi legnagyobb lélegzetvételû kiad-
ványa, amely bizonyos tekintetben a szerkesztô, Nemes
Nagy József tanszékvezetô egyetemi tanár korábbi, Tér a
társadalomkutatásban címû könyve folytatásának tekint-
hetô. Ám míg az 1998-as keltezésû tankönyv elsôsorban a
regionális tudomány elméleti kérdéseire koncentrál, több-
nyire csupán megemlítve egyes módszereket, addig a most
tárgyalt kiadvány egyértelmûen a gyakorlati háttérrel
foglalkozik. A tanulmányt igen kiterjedt szerzôgárda
jegyzi. Az alfejezetek túlnyomó része a kötet szerkesztô-
jének nevéhez fûzôdik, de a tanszék egykori és mai PhD
hallgatói, tanársegédei is jelentôs mértékben közremû-
ködtek, ki-ki a saját kutatási területét, oktatott tárgyát
érintô kérdésekben. 

A könyv hat nagyobb részbôl áll. Az elsô fejezet bevezetô
jellegû, a területi kutatások során igénybe vehetô területi
adatbázisokról, ezek minôségi kritériumairól, a dinami-
kus vizsgálatokhoz elengedhetetlen idôbeliség kérdéseirôl
értekezik. A regionális elemzések mibenlétével ismerkedô
hallgatók, érdeklôdôk számára hasznos a hazai és uniós
területi adatbázisok bemutatása (T-STAR, TeIR, REGIO);
illetôleg a területi adatgyûjtés fôbb módszereinek, vala-
mint ezek elônyeinek és buktatóinak taglalása a fejezet
végén. 

Külön fejezetet szenteltek a szerzôk a területi kutatások
eszköz-hátterét szolgáltató statisztikai és számítástechni-
kai alapok bemutatásának. Ez a döntés üdvözölhetô, hi-
szen ezek ismerete alapvetô jelentôségû egy területi, regi-
onális kutatás kezdetén, segít eldönteni, mely eszkö-
zökhöz nyúljunk, azaz leginkább a „hogyan induljunk el?”
kérdésre kapunk választ a probléma felismerése után. 
A regionális elemzések során alkalmazott vizsgálati eszkö-
zök közül a kiadvány részletesen bemutatja a különféle
grafikonos, és a térképi ábrázolás fortélyait, valamint a
területi kutatások, elemzések során leggyakrabban
használt szoftvereket (Word, Excel, SPSS, PowerPoint).

Utóbbiaknál elsôsorban a köztük lévô átjárásra, file-
exportálásra esik a hangsúly. A programok mûködésének
részletes leírására nem kerül sor, ezt a feladatot a szerzôk
– joggal – meghagyják a számítástechnikai, informatikai
szakkönyvek szerzôinek. 

A harmadik fejezet a területi egyenlôtlenségek vizsgá-
latát taglalja. A területi polarizáltságot, megoszlási indexe-
ket, szórást mérô (túlnyomórészt egydimenziós) mutatók
ismertetése igen részletes és jól strukturált, a könyv egyik
leghasznosabb része. A képletekhez fûzött rövid mag-
yarázatok (értelmezés, megjegyzések az alkalmazás külön-
legességeirôl) áttekinthetôek, könnyen értelmezhetôek –
természetesen feltételezve a megfelelô matematikai és sta-
tisztikai elôképzettséget.

A következô fejezetben a társadalmi jelenségek térbeli
együttmozgásait tárgyalja a könyv. A két fô statisztikai
módszer, amellyel megismerkedhet az olvasó; a korrelá-
ció-számítás különbözô típusai, valamint a regresszió
analízis. E két módszercsoport az ELTE geográfus-
képzésének terület- és településfejlesztô (illetve ma már
regionális elemzô) szakirányán is a tananyag szerves
része, nem véletlenül, hiszen a különbözô jelenségeket
reprezentáló mutatók együttmozgásának, illetve a tér-
beliséggel való kapcsolat kimutatásának (amennyiben a
regressziós modellben a területiség a magyarázó változó)
alapvetô eszközei.

A területfejlesztési gyakorlat, a tervezési folyamat során
(pl. a helyzetértékelés elemzési feladatai) gyakran kerü-
lünk szembe olyan bonyolultabb, összetettebb jelensé-
gekkel, amelyek több dimenzióval is rendelkeznek, így
csak több mutatóval jellemezhetôek. Ezek vizsgálati lehe-
tôségeivel ismerteti meg az olvasót az ötödik fejezet. A rész
elején röviden magukról az összetett jelenségekrôl esik
szó, majd ezt követi a komplex mutatók (pl. Bennett, HDI)
és az ezeket alkalmazó elemzési módok leírása. A fejezet
gerincét a faktor-, a shift-share és a klaszteranalízis bemu-
tatása adja. Ezek jellemzésénél a módszerek logikájának
(némi matematikai háttér felvillantásával fûszerezett)
bemutatásán kívül az SPSS programcsomagbeli alkal-
mazására is kitérnek a szerzôk, ami mindenképpen segíti
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a gyakorlati elsajátítást (nem pótolva természetesen a
számítógép elôtt ülve megszerzett, szó szerinti gyakorla-
tot). A térfelosztási, klasszifikációs lehetôségek vázolása a
szerzônek A tér a társadalom-kutatásban címû kötete
hasonló fejezetének logikáját követve mutatja be az egy- és
többdimenziós osztályozási lehetôségeket.

A hatodik, a záró fejezetben a regionális kutatások egyik
legérdekesebb területére, a térkapcsolatok vizsgálatába
nyerhetünk bepillantást. Az áramlás, fekvés, hálózatok,
alakzat fogalmak bemutatása és vizsgálati módszereik vá-
zolását követôen a fejezet végén a térbeli egymásra hatást
vizsgáló modelleket (gravitációs, potenciál) mutatja be a
könyv, szemléletes példákkal érzékeltetve a módszerek
lényegét.

A mû lezárásaként egy ún. Regionális tudományi kislexi-
konnal egészítették ki a szerzôk a könyvet. Az itt tárgyalt
definíciók megfogalmazásában tevékeny részt vállaltak a
földtudományi doktori iskola fiatal doktoranduszai is. 

A kiadvány legfôbb értéke megítélésem szerint jó hasz-
nálhatóságában és alkalmazhatóságában rejlik. Elôbbi
tulajdonságát támasztja alá a könyv logikus felépítése: az
elsô fejezetektôl az utolsókig az elemzési folyamat egészén
haladhat végig az olvasó a kezdetektôl – a jó területi adat-
bázis ismérvei, területi adatvétel szabályai, „háttér-infra-
struktúra” (számítástechnikai-statisztikai alapok) – az
összetettebb jelenségek vizsgálatáig, és ezek során egyre
bonyolultabb modellek, módszerek alkalmazásáig.

A könyv végén található útmutató nem csak a kezdô,
hanem sok esetben még a haladó regionális elemzôknek is
irányt mutat ahhoz, hogyan is épülnek egymásra az
elemzési folyamat során a bemutatott módszertípusok. 
A befogadást jelentôsen könnyítik és a bemutatott elmé-
leti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetôségeinek
felismerését, értelmezését szemléletesebbé teszik a
(jellemzôen a szerzôk által jegyzett) kutatásokból kiraga-
dott példák. A szerzôk a tankönyv egésze során követ-
kezetesen alkalmazzák a bevezetôben bemutatott ikono-
kat, ami megkönnyíti a könyvben fellelhetô ismeretanyag
elsajátítását.

A másik erény az alkalmazhatóság. A regionális elemzé-
sek leggyakoribb alkalmazási területe a különbözô kutatá-
sok mellett napjainkban a területi tervezés gyakorlata,
amely manapság komoly információs és módszertani
megalapozatlansággal küzd. E tevékenység során fontos
szempont, hogy a területiség, a térszerkezetbeli különb-
ségek felismerése, elemzése a célzott területi egységben
(legyen az régió, megye, kistérség vagy éppen az egész or-
szág) megoldott legyen. A hazai területi tervdokumentu-
mok sajnos sok esetben nélkülözik ezt a fajta megköze-

lítést, a térbeli különbségeket, egyenlôtlenségeket feltáró
szándék, a térszerkezetet komplexitásában elemezni kí-
vánó megközelítés helyett gyakran a területi tervezésben
is – az adott területegység kérdéskörének szektoronkénti
feldarabolásával – az ágazati szemlélet dominál. Ennek
egyik oka, hogy  a tervezéssel foglalkozó szakemberek
néha nem is rendelkeznek a tervezett földrajzi terület bel-
sô szerkezetét, specifikus belsô struktúráját eredménye-
sen vizsgálni képes eszköztár ismeretével. A tankönyv
ehhez is nyújt segítséget: szisztematikusan végighalad a
területi elemzések során hasznosítható statisztikai mu-
tatók, elemzési módszerek, modellek egész során. 

Felmerülhet a kérdés, hogy az említett gazdasági-társa-
dalmi, infrastrukturális állapotfelmérés, a belsô tagoltság,
területi jellemzôk, mozgásformák e szempontok szerinti
megállapítása mennyire fontos egy területi terv (akár egy
adott ágazat esetében is, pl. a turizmus regionális straté-
giái) készítéséhez. A rövid válasz erre a felvetésre az, hogy
alapvetô. A probléma- és célorientált tervezési folyamat
egésze során a megfelelô körültekintéssel elkészített, kellô
részletességû helyzetelemzés, a stratégiaalkotás, az in-
tézkedések/prioritások helyes kialakítása alkalmával
folyamatosan felmerül a helytálló elemzési módszertan is-
meretének szükségessége, így a könyvben ismertetett
modellek, módszerek alkalmazásának igénye, kitekintés-
sel a fent említett témakörökre. Ahhoz, hogy egy terv ne
csak nevében legyen területi, hanem valóban térségspe-
cifikusan világítson rá régiója sajátosságaira, elenged-
hetetlen a regionális megközelítés. Az ehhez szükséges
eszköztárból pedig bôséges ízelítôt ad a Regionális elem-
zési módszerek. 

Annak ellenére tehát, hogy a könyv elsôsorban az ELTE
TTK területfejlesztés szakirányú geográfusképzése hallga-
tóinak szolgál tananyagul (azon belül is a regionális elem-
zô szakirány igényeinek kielégítésére), bármely területfej-
lesztési képzés során hasznos lehet. Alkalmazása minda-
zok számára ajánlott, akik a területfejlesztés tervezési jel-
legû kérdéseivel foglalkoznak. 

Noha a szerkesztô úgy fogalmaz a könyv elején: „az itt
közreadott ismeretkör egy átfogó, valóban minden
lényeges új és maradandó hagyományos eszközre is kite-
kintô mûnek csupán szerény elômunkálata”, megítélésem
szerint információban rendkívül gazdag, a területén igazi
hiánypótló módszertani kézikönyv, és hasznos segítség a
területi kutatások iránt érdeklôdô olvasók vagy a terület-
fejlesztésben dolgozó szakemberek számára csakúgy,
mint a tananyaggal megbirkózni „kénytelen” diákoknak.

Sütô Attila
tervezô-elemzô gyakornok



Tóth Géza a hazai regionális folyamatok vizsgálatának
speciális, egyúttal ma igen aktuális szempontrendszerét
vetíti elénk az autópályák területi hatásainak értel-
mezésével. A hét fô fejezetre tagolódó könyv – amely
legjobb tudomásunk szerint a szerzô PhD-értekezésének
közzététele – a témával kapcsolatos problémakör egyik
legjobb hazai összefoglalása.  

Az elsô fejezet egy rövid, ám annál világosabb bevezetés.
A szerzô világosan kifejezésre juttatja a távolságtartást,
amivel a témát kezeli. Ez az egy oldal elég arra, hogy
megsejtsük: itt nem hurráoptimista, a fôbb fejlesztési
dokumentumaink hangulatát idézô dolgozat következik,
de nem is olyan munka, amely a végletekig tagadja a
sztrádaépítések szükségességét. Ez az attitûd már kedvet
adhat ahhoz, hogy továbblapozzunk.

A második fejezetben a szerzô részletesen, sok forrásra
támaszkodva tárja elénk, hogy a nemzetközi és hazai sza-
kirodalom miként vélekedik az autópálya-építések
(regionális) gazdasági, társadalmi folyamatokra gyakorolt
hatásairól. Tóth Géza világosan érzi és érzékelteti: a hazai
sztráda-beruházásokkal éppen az a gond, hogy nem tud-
juk pontosan, miért is van rájuk szükség, de még kevésbé
tudjuk azt, hogy mit is várjunk tôlük. E fejezet eredménye-
sen és igen inspiratív módon szól hozzá az e tárgykörben
zajló, bár nem túl intenzív szakmai diskurzushoz. 

A szerzô a hazai autópálya-hálózat építésének történe-
térôl, valamint az Európai Unió közlekedéspolitikájáról
adja a legjobb összefoglalást, de kifejezetten élvezetes az
is, ahogy az autópályák és a regionális gazdasági fejlettség
kapcsolatáról ír. A magyarországi események és az idevá-
gó szakirodalom értékelése mértéktartó, és ami nagyon
fontos: kellôen kritikus is. Az egész fejezet megerôsített
abban, hogy társadalmi-gazdasági értelemben nem létezik
általános autópálya-hatás. Az egyetlen olyan jelenség,
amit az idézett esettanulmányok szerint bizton várhatunk
egy-egy új sztrádaszakasztól a forgalom növekedése.
Minden egyéb folyamat-módosító hatás alapvetôen függ a
tértôl és az idôtôl. Az egyik legfontosabb megállapítás e
téren az, hogy a várható társadalmi-gazdasági hatások jel-
lege és intenzitása egészen más a városias vagy cent-

rumtérségekben, mint a kevésbé urbanizált, periférikus
területeken. Ezt a gondolatot a szerzô igyekszik részlete-
sen körüljárni, elsôsorban arra koncentrálva, hogy a vá-
rosok fejlôdését miképpen befolyásolják az autópályák.
Sok mindent megtudunk a kérdésrôl, ám elôfordul néhány
logikai és szerkezeti hiányosság is. Némiképp zavaróan
keverednek egymással az egyes urbanizációs szakaszok;
jobban kellene relativizálni a várható hatásokat. Itt alap-
vetôen a városfejlôdés folyamatáról kellene írni, és ebbe a
világos struktúrába beilleszteni az autópályákkal kap-
csolatos érveket. 

Súlyosabb probléma azonban az, hogy az esettanulmá-
nyok többnyire csak ott és csak akkor érvényes megálla-
pításai általános érvényû hatásként, minden autópályához
köthetô folyamatként tûnnek fel, ami nem illik bele a
könyv általános szemléletébe. Ez azonban nem feltétlenül
jelenti azt, hogy Tóth Géza helytelenül interpretálja a
hivatkozott irodalmat, sok esetben ugyanis már maga az
alapirodalom elköveti a túlzott általánosítás hibáját a
kutatási eredmények, esettanulmányok közlése során. 

A fejezet további részei általában logikusan és védhetô
megállapítások mentén, különösebb zökkenôk nélkül vi-
szik elôre a könyv gondolatmenetét. Különösen tetszik az
Erdôsi-féle „sávos fejlôdési modell”, valamint a Közleke-
déstudományi Intézet „hatástüske” modelljének kritikája. 

A könyv harmadik fejezete hazai példákon mutatja be az
autópályák és a gazdaság közötti kapcsolatokra vonatkozó
empirikus vizsgálatok eredményeit. Fô mondanivalóját,
azt, hogy az autópályákhoz közelebb fekvô településcso-
portok általában jobb gazdasági helyzetben vannak, mint
a távolabbiak, shift-share analízissel bizonyítja. 
A módszer használata helyénvaló, a megközelítés és az
értelmezés jó, csak kissé szûkszavú. Nem tételezhetjük fel,
hogy minden olvasó ismeri a shift-share analízis lényegét,
ezért az alapfogalmakat (többlet, hiány) definiálni kellene,
de a táblázatokban szereplô outputok is bôvebb ismerte-
tésre szorulnának. Az eredmények emellett érdekesek,
különösen a feldolgozóipari és kereskedelmi ágazat
esetében. A fejezetet indító regressziós vizsgálatot ellen-
ben elhibázottnak tartom, nem is annyira módszertani
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(Központi Statisztikai Hivatal, Budapest 2005.)



szempontból, mint inkább az interpretáció oldaláról.
Egyrészt egy év adataiból nem vonnék le ennyire messze-
menô következtetéseket; a bemutatott összefüggést min-
denképpen idôsorban elemezném. A végkövetkeztetés
ugyanis az, hogy „a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
elsôsorban megyei szinten érezteti hatását”, amirôl a
bemutatott vizsgálatok nem gyôztek meg. Másrészt a
determinációs együttható szerepével kapcsolatban
értelmezési zavarok lépnek fel. A kimutatott 0,54-os R2-
értékrôl a szerzô úgy nyilatkozik, hogy az „szignifikáns, de
csupán közepesen erôs kapcsolatot mutat”, majd további
számításokat végez annak kiderítésére, „hogy mi okozza
ezt a problémát”. Nem veszi figyelembe, hogy az „erôs”,
„közepes”, „gyenge” minôsítéseket a korrelációs kapcsola-
tok értelmezése során szoktuk használni. Végül kívá-
natosnak tartanám, ha a szerzô kifejtené, mit ért a
„település fejlettsége” alatt. E fogalom körülírása nélkül is
vitatom azonban, hogy ne lenne értelme vizsgálni a közte
és az elérhetôség között feltételezhetôen létezô kapcsola-
tokat. Már csak azért is, mivel a negyedik fejezet nem szól
másról, mint éppen errôl a viszonyrendszerrôl.

A negyedik fejezet Északkelet-Magyarország autópálya-
fejlesztéseirôl szól. Elemzi a térség gazdasági helyzetét,
minden különösebb módszertani túlbonyolítás nélkül
bizonyítva több oldalról is a nehézségeket, a viszonylagos
elmaradottságot. Ennek folytatásaként a közúti forgalom
értékelése is helyénvaló, érdemi kérdéseket vizsgál, és
érvekkel támasztja alá az autópálya megépítésének szük-
ségességét. A könyv egyik legfontosabb része, ahol a
szerzô a hazai szakirodalomban egyedülálló módon
potenciálmodellek segítségével teszteli a térségben épí-
tendô autópálya lehetséges nyomvonalait. A modell
használata módszertanilag korrekt, a települések gazdasá-

gi fejlettségének megközelítése szintén, helyénvalóan
használva és értelmezve a témába vágó hazai szakirodal-
mat. Jól ismeri fel, hogy alkalmazott modellje a
települések lineáris növekedését feltételezi, vagyis azt
mondja, hogy a ma jobb helyzetben lévôk gyorsabban fog-
nak növekedni, így az autópálya-építések hatására tovább
erôsödnek a települések közötti egyenlôtlenségek. Jó érv,
hogy az autópálya csak ott dinamizálja a gazdaságot, ahol
van fejlôdési potenciál, így a nyomvonalat mindenképpen
a legmagasabb potenciálértékeket összekötve kell kijel-
ölni. Az persze kérdés, hogy a jövôben valóban a feltéte-
lezett módon következik-e be a fejlôdés. A dolgozat záró-
gondolataival mélységesen egyetértek, miszerint nem csak
autópályát kell építeni, hanem az alsóbbrendû úthálózatot
is fejleszteni kell, ha másért nem, hát azért, hogy a telepü-
lések lakói el tudják érni az autópálya-csomópontokat. 

A dolgozat három önállóan számozott fejezettel zárul.
Az ábrák sok érdemi információt közvetítenek, egyszerû
kivitelükkel a tartalomra irányítva a figyelmet. A térképek
nagyon szépek, módszertani helyességük mellett
esztétikai élményt is nyújtanak. Az irodalomjegyzék pedig
igen bôséges, kétszáznál is több tételt számlál, ami tovább
növeli a könyv értékét.

Tóth Géza munkáját jó szívvel ajánlom minden olyan
olvasónak, aki érdeklôdik a hazai területi folyamatok
iránt, érdekli a regionális elemzések módszertana és meg
akar ismerkedni több, viszonylag gyakran citált matema-
tikai-statisztikai eszköz felhasználásának új lehetôségei-
vel. Mindemellett a könyv hasznos olvasmány lehet min-
dazok számára, akik a területi tervezésben, vagy éppen új
autópálya-szakaszok építési alternatíváin dolgoznak.

Németh Nándor
tudományos segédmunkatárs
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A szerzô megfogalmazása szerint munkája azt az ûrt hiva-
tott betölteni, amely a hazai (területi) tervezés elméleti
megalapozása terén rajzolódott ki az elmúlt években, sôt
talán évtizedekben. 

Más, földhözragadtabb szerzô talán kevésbé sokatmon-
dó címet adott volna hasonló témájú és tartalmú mûvé-
nek, (például „Területi tervezés”, vagy „A tervezés alap-

jai”), viszont Faragó esetében a címválasztás megfelelôen
fejezi ki munkája lényegi mondanivalóját. A jövôalkotás
kifejezés utal arra, hogy a tervezés az alapprobléma meg-
határozásától a megvalósítás értékeléséig tartó folyamat,
melynek célja valamilyen állapot megváltoztatása, és
amely a jelen ismeretein alapul. A tervezés teleologikus
cselekvéssora mindig meghatározott térhez és idôhöz kö-

Faragó László: A jövôalkotás társadalomtechnikája
(Dialóg Campus Kiadó, Studia Regionum sorozat, 2005.)
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tôdik, ezért ezek a kategóriák kiemelt fontosságúak a
mûben. Társadalomtechnika alatt pedig a tervezés módját
érthetjük, melynek alapjai a társadalomfilozófiai tanítá-
sokban gyökereznek. Ennek megfelelôen Faragó a könyvé-
ben hangsúlyos szerepet szánt a térelméleteknek és a tár-
sadalomelméleteknek, amelyek a tervezés filozófiai alap-
problémáira adhatnak választ. 

Világunk dimenzionális keretei (tér és idô) meghatároz-
zák a tervezés mikéntjét (célokat, eszközöket, lehetôsége-
ket egyaránt), ezért szükséges kialakítani egyfajta tervezôi
térfelfogást. A tartalommal feltöltött tér az együttlétezés
rendje, amelyben az egymással nem azonos (elkülönülô)
elemek hatással vannak egymásra. Ez az alapjaiban rela-
cionista felfogás túlmutat a mindennapi földrajzi-fizikai
(abszolút) térszemléleten, s meghaladja azon materialista-
marxista felfogást is, amely a teret a komplex fizikai
környezettel azonosítja. Faragó ez utóbbi elméletbôl
hasznosíthatónak tartja azt a gondolatot, mely szerint a
tér a társadalom terméke – és ebben, tervezéselméleti
szempontból egyetérthetünk vele. A tervezés, a különbözô
társadalmi-gazdasági akciók tehát meghatározzák a teret
(mindenfajta tervezés egyben területi is), de ugyanígy a tér
(és idô) visszahat a társadalomra, az ebben kialakult
keretek adják meg a többlettartalmat az emberi cse-
lekvéshez. Faragó elképzelései a térrôl, a térben való ter-
vezhetôségrôl visszatükrözôdnek a régióról és regionaliz-
musról alakított véleményében is.

A könyv legmarkánsabb részét képezik a különbözô ter-
vezéselméleti fejtegetések. Ezek megalapozása során a
szerzô áttekinti azon társadalomelméletek filozófiai alap-
jait, amelyek jelen vannak a mai tervezôi felfogásokban.
Ennek során leginkább a felvilágosodás értékeire épülô
modern felfogás pozitivista-analitikus tervezési elmélete
és a posztmodern normatív-koncepciózus szemlélet szem-
benállását hangsúlyozza, mindamellett, hogy ez utóbbi ek-
lektikusan magába építi elôbbi értékeit. A normatív társa-
dalmi létfelfogás (paradigma) elmélete Faragó értelmezé-
sében nagyban támaszkodik az elmúlt évtizedek megha-
tározó posztmodern gondolkodóinak (például Derrida,
Foucault, Gadamer, Habermas, Lyotard) írásaira. Gondo-
lataik a posztmodern társadalomi forma felvázolása mel-
lett leginkább a nyelvi kommunikáció és megértés jelentô-
ségének hangsúlyozásával hatnak a tervezéselméletekre. 
A kölcsönös megértés, a párbeszéd, a nyelvi tartalom pon-
tos ismerete lehet a tervezés rendszerének mozgatóereje.
Ennek során – részben kommunikációs alapokon – körvo-
nalazódik egy ciklikus tanulási folyamat, amelyben a létre-
hozott új tudás (tapasztalat?) újra és újra beépül a terve-
zésbe, racionalizálva annak végrehajtását.

A tervezéselméletek társadalomfilozófiai megfontolása
alapján a szerzô számba veszi azokat a tényezôket, ame-
lyek az elôzôekbôl következôen a tervezôi akarat és gondo-
lkodás elemeit képezhetik. Ezeket megkísérli egy képlet-
ben egyesíteni, amelyben a tervezés meghatározóinak a
valóságot, a strukturális kereteket, az aktuális tudományt,
fennálló normákat és a tervezôi szubjektumot tekinti. A
számos (burkoltan) érintett tervezésetikai gondolat közül
kiemelkedik a tervezés lefolyásával kapcsolatos eszmefut-
tatás. A tervezési folyamat lépései (a gondolattól a meg-
valósulásig) párhuzamba vonhatók az etika tárgykörébe
tartozó cselekvéselméletek szakaszolásával. Valamilyen
motiváció indít el bennünket egy cselekvés megvaló-
sításának útján, amely a következô lépésben konkrét gon-
dolattá, szándékká nemesül, s az a cselekvés lefolyásán ke-
resztül valósulhat meg. A tervezési folyamatban részt ve-
vônek minden egyes lépés után számolnia kell cselekede-
tei következményével, s az ezekbôl nyert tapasztalatokat
egy komplex tanulási ciklusba integrálva kell a késôbbiek-
ben (a körülményeknek megfelelôen) eljárnia, módosítva
akár a már megtett lépéseket is.

A megismert elvek összegzéseként ajánlások fogalma-
zódnak meg a hazai tervezôi gyakorlat optimalizálására.
Ennek során az ágazati és területi tervezés elválasztása
helyett (mivel ezek amúgy is kölcsönösen kapcsolódnak
egymáshoz) ezek egymásra hatását kellene kiemelten
kezelni egy integrált közösségi tervezési folyamatban.
Ebben születhetne meg a rendezési és a fejlesztési tervezés
(szükséges?) egysége, melynek összehozása azért nehéz-
kes, mert azon túl, hogy a túlbürokratizált tervezési fo-
lyamatok „ördögi körébôl” kilépni csak nehezen lehet, a
két tervezési típus eltérô tervezéselméleti alapokon nyug-
szik, amelyek nehezen hozhatók közös nevezôre. A racio-
nalista, értékmegôrzô rendezés ennek megoldásaként a
szerzô elgondolása szerint integrálódhatna az innovatív,
változtatásra törekvô fejlesztésbe, legalábbis követhetné
annak koncepcióját, célmeghatározását a közös kiinduló
értékeken: tudáson és helyzetértékelésen keresztül, majd a
fejlesztés az így kialakított rendezési szabályok alapján
valósulhatna meg.

Az elméleti sémák ismertetése közben Faragó gyakorta
tekintget gyakorlatiasabb témák felé életszerû példák,
módszerek felvázolásával, amelyeket e könyv második
részeként önálló kötetben készül összefoglalni. 

Tagai Gergely
PhD hallgató

ELTE TTK
Regionális Földrajzi Tanszék
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Géza Salamin–Márton Péti

NEW HUNGARIAN SPATIAL
DEVELOPMENT CONCEPT

The aim of this study is to present
and interpret the new Hungarian Re-
gional Development Concept (RDC)
accepted by the Hungarian Parli-
ament in December 2005.
The RDC lays down the new gide-lines
of the Hungarian territorial policy
that have to be validated not only in
the regional development prog-
rammes but also in the spatial deve-
lopment plans, urban development
activities and in all development poli-
cies as well.
Although the new RDC represents
some elements of the former one, its
guide-lines introduce a new era in the
history of the Hungarian territorial
policy, its new elements are the fol-
lowings: The new RDC represents de-
finite commitment along the decen-
tralisation. Beside the convergence of
regions – the one and only motiva-
tion of the present-days – the new
RDC forms new needs as the territori-
al efficiency (competitiveness) and
sustainability. The messages of the
new RDC do not stop at the borders,
as state boundaries play new roles in
the enlarged Europe. Last but not
least the new RDC constructs a comp-
lex territorial policy that is to be inte-
grated into every segments of the
Hungarian development policies, as a
way of thinking, as a “territorial
thinking”. Through the decentralisa-
tion, this territorial policy also integ-
rates each sector policy on a terri-
torial base.
The most important instruments to

achieve the strategic aims and to 
validate the principles of the new RDC
are the development plans and prog-
rammes of the next EU programming
cycle (2007-13) that brings more de-
velopment sources into Hungary than
every former domestic and foreign
development action in the Hungarian
history.

Gyula Soproni – Balázs Kovács

INTRODUCING THE NATIONAL
TOURISM DEVELOPMENT

STRATEGY

Tourism is one of the fastest develop-
ing motors of world economy, and to
establish developments in the Hun-
garian tourism sector, on the 28th of
September 2005. the Government
adopted the National Tourism Deve-
lopment Strategy. It is indicating the
development directions and thus
serving the economic actors of the
tourism sector across consecutive
regimes, in coherence with the 2007-
2013 European Union planning peri-
od. 
The overall goal of the strategy is to
improve the quality of life through
the contribution of tourism.
According to the strategy, this is pos-
sible through five main scopes that
describe the tourism sector:
� Competitiveness and sustainability 

Regarding on the one hand the eco-
nomic importance of tourism,
dealing on the other with the influ-
ence of tourism on environment,
culture and society.

� Development of tourist attractions 
As most important for tourism

there is the need for developing
more successful and complex
tourist products and services; at
the same time it is inevitable to
coordinate the developments
between different actors with the
help of the so-called destination
management system.

� Improving accessibility, tourist
infrastructure and overall service
quality
To access tourist attractions, all
kinds of transport need improve-
ment. Accommodation has to be
optimised in accordance with the
development of tourist attractions,
and in the gastronomy old tradi-
tions shall come to life accompa-
nied with new trends and high
quality. Overall service quality (e.g.
public hygiene, postal services) has
to be improved for the convenience
of tourists and local residents as
well. 

� Human resource development
Restructuring the system of
tourism education is needed to fit
the requirements of the labour
market, as well as improving the
attitude of people regarding
tourism.

� Establishing an effective institu-
tional system of tourism develop-
ment

Destination management means that
the complex tasks of changing a cer-
tain place into a tourism destination
are handled through the involvement
of all economic and social actors con-
cerned.
The strategy defines tasks first of all
for the national tourist authority,
however one has to concern that
regarding many factors that influence

Summaries



tourism (transport, cultural and nat-
ural assets, etc.), the authority has no
(or just partial) competence.
Therefore in order to achieve the
goals described in the strategy one of
the most important means is cooper-
ation with the governmental, civil
and professional partners.

Györgyi Barta

INTERNATIONAL 
FUNCTIONS:  DIVISION OF

LABOUR  AMONG THE 
7 REGIONAL CENTERS OF

HUNGARY

The particularities of the Hunga-
rian settlement structure could
explain the duality between Bu-
dapest and the countryside: Bu-
dapest is not only the capital city
but due its size, the complexity of
its functions and its geopolitical
situation, it is also the only settle-
ment connected with the network
of cities from the region and from
the whole world respectively. Be-
longing to the world cities network
Budapest contributes to the de-
velopment of Hungary essentially. 
As the status of regional centers
(without Budapest) fluctuates,
regional centers are confronted
with a multi-divisional of labour.
Gyõr and Székesfehérvár dominate
in economy and transport. At the
same time, the so-called historical
towns with universities (Debrecen,
Szeged, Pécs) enjoy increasing in-
ternational functions in tourism,
education, research and culture.
Miskolc, which used to be the most
important industrial town during
the socialist era has lost its former
position, and now it has to find new
roles of development. Yet, the ten-
times smaller, second- range

regional centers fulfil important
international roles within the bor-
der regions, in the course of cross-
border cooperation programs par-
ticularly. These cities could be the
Western (Gyôr), the Eastern
(Debrecen), the Northern (Miskolc),
and the Southern gates (Szeged and
Pécs) of Hungary. To make stronger
regional centers and to enlarge
their international roles it is neces-
sary to a closer participation in the
international network of transport
systems (the highway building is
basically important), to develop the
capacity of their universities in
order to participate in the interna-
tional cooperation. The local and
the central governmental economic
policy can multiply the attractivi-
ties of the regional centres for the
foreign investors, as well. 

Márton  Péti

THE STRATEGIC
ENVIRONMENTAL

ASSESSMENT (SEA) 
AND ITS ROLE IN 
A SUSTAINABLE 

REGIONAL PLANNING
SYSTEM

The strategic environmental
assessment (SEA) is one of the most
crucial procedural and professional
challenge of the Hungarian strate-
gic planning and programming sys-
tem. In the next EU programming
cycle (2007-13) the SEA will be a
compulsory element of the prog-
ramming processes. In spite of that,
the SEA is still a bit de-emphasized
issue in Hungary: expect the formu-
lation of its legal frame and some
minor experimental initiatives,
there are no SEA antecedent in
Hungary, and the real territorial

and regional SEA approaches are
completely missing. 
The aim of this study is to introduce
the foriegn current literature and
best practices of SEA, first of all, for
the Hungarian professionals, espe-
cially for the regional planners. The
study also outlines a future sustain-
able regional planning system syn-
thetizing the experiences of domes-
tic (especially the new Hungarian
Regional Development Concept)
and foreign researches and case
studies of SEA and sustainable
development framework strategies.

György Márton 

REGIONAL PROGRAMMING
NETWORK OF SOUTH 

TRANSDANUBIA

Nowadays a very active program-
ming process is going on concern-
ing elaboration of the second
National Development Plan.
Hungary should face a much bigger
amount of development money and
a longer programming period in
comparison to the first National
Development Plan, which means a
huge challenge to the whole
Hungarian development policy. 
According to the respective
Governmental Decree, Hungarian
regions should play equal role in
programming process with sectoral
players, which can be regarded as a
great positive shift towards effec-
tive regionalism. Apart from this,
during programming process of the
second National Development Plan,
several momentums can be pin-
pointed which make it doubtful
whether decentralisation could
gain ample ground for itself or not.
These doubts can be most likely
raised concerning the role of the
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Hungarian NUTS II. regions in
national programming process.
For the sake of effective regional
contribution to national develop-
ment process, it is essential to man-
age a regionally coordinated, effec-
tive programming process at
regional level. A good example for
this is the establishment of Regio-
nal Programming Network of South
Transdanubia. Main task of this
Network is the effective coordina-
tion of the South Transdanubian re-
gional programming process, elab-
oration of regional programming
documents and project proposals at
regional level, according to the EU
requirements, and finally establish-
ment of the Operational Prog-
ramme for Regional Development
of South Transdanubia.
Concerning effective decentralisa-
tion and regionalisation, key fac-
tors are the improvement of the
proportion of development funds
allocated to regional level, and the
adequate position of regional insti-
tutions in implementation of future
Operational Programmes for
Regional Development.

Katalin Alföldi

CATCH TWO BIRDS 
WITH ONE STONE

At the eve of the New Year it is
always worth to look back at the
passing year to understand better
the upcoming one. 
2005 was an exceptional year con-
cerning the preparation of the
Community programmes of the
next budgetary period. The article
highlights two of the Community
programmes in the making: the 7th
Framework Programme for Rese-
arch and Technological Develop-

ment and some aspects of the
Structural Funds. 
The main driver behind the sum-
mary of how the upcoming schemes
getting to look like is the belief, that
a strategic programming on nation-
al and regional level should fully
exploit all the complementarities
and synergies in order to success-
fully use all available resources for
its benefit.

Attila Béres

STRUCTURAL POLICY IN
HUNGARY, BEFORE THE EU

ACCESSION

Hungary joined the European
Union in May, 2004. By the means of
the accession, a more comprehen-
sive strategic approach emerged in
the Hungarian structural policy,
witch materialized in the first
National Development Plan (NDP).
The National Development Office -
responsible for the sound manage-
ment of the EU Cohesion Policy
instruments - decided to publish
the information in a transparent
form, gained from the planning and
management of the first and the
second NDPs in a report to the pub-
lic. The first step of this work was
the summarization of the lessons
learnt from the structural policy
management before the EU acces-
sion. This article displays the most
important conclusions.

Peter Heil

FACING A NEW BEGINNING –
EU STRUCTURAL AND

COHESION FUND SUPPORT
IN HUNGARY – 2005

Two years after its beginning, the
Hungarian National Development
Plan is now well in the phase of pro-
ducing results. More than 11 thou-
sand projects have been approved,
the amount of aid granted exceeds
500 bn Forints (2 bn euros). At the
same time, the EU 25 are preparing
for a new planning period. Conse-
quently, the entire institutional sys-
tem of EU Cohesion Policy in Hun-
gary will have to be renewed.
Thereby, lessons learned during the
lifetime of the first Plan will be of
crucial importance. The article
takes account of what has been
achieved, and what the problems
are. Evaluating the key aspects of
implementation the author outlines
the way forward, strengthening
strategy, reducing bureaucracy and
streamlining procedures. 

Csalagovits Imre János 

FROM INTERREG TOWARDS
TERRITORIAL 

CO-OPERATION…

In the on-going Structural Fund
programme period, cross-border,
transnational and inter-regional
co-operation are supported by the
Interreg Community Innitiative as a
very specific development tool ini-
tiated at community level.
According to the proposal of the
European Commission, after 2007
Interreg became the 3rd objective of
the Structural Funds in its own
name. Mainstreaming Interreg also



means that specific rules of the ter-
ritorial co-operation will be directly
part of the new Structural Fund reg-
ulation therefore its implication
will be more coherent and transpar-
ent in the future. In the next pro-
gramming period we can expect,
that some specific rule (lead part-
ner principle, single program
account without national division,
no national or regional pre-selec-
tion, etc.) will be applied directly,
making several aspects of the terri-
torial co-operation even more spe-
cific in comparison with the recent
practice. 
On the other hand budget of the
cross-border, transnational and
inter-regional co-operation will be
only a very small fraction of the
total budget of the Structural Funds
as it is financing only some specific,
complementary actions in addition
to the much bigger regional and
sectoral programs. Cross-border
programs at the external border of
the European Union will be
financed through other instru-
ments directly supporting the
enlargement and external policy of
the community. Therefore policy
objectives and management sys-
tems at the external borders will
significantly differ to the territorial
co-operation programs and in prin-
ciple it will built on the systems
recently developed under the
Neighbourhood Programs.

Péter Szegvári

IDEAS ABOUT THE ROLE OF
REGIONAL DEVELOPMENT

INSTITUTIONS IN THE
FUTURE, REGARDING TO

REGIONALISITATION AND
REGIONALISM IN HUNGARY.

The regional policy became a key
point of the public policy in
Hungary after the accession to the
European Union. The administra-
tion capacity is a very important
element of the implementation of
European Regional policy in Hun-
gary; hence the study reviews the
recent administrative system relat-
ing to using European Structural
Funds and Cohesion Fund in Hun-
gary between 2004-2006. Further-
more the study summarizes the
challenges and requirements for
the administrative capacity build-
ing in Hungary focusing on the pre-
paration to the next programming
period between 2007-2013.
Meanwhile the subsidiary principle
and the multi-level governance are
the keywords in the draft of
'European Constitution', in every
Member States it is required to
match their institutional system to
the European trends and tenden-
cies. The Hungarian trends in the
public administration reform
process are concerning on the
strengthening decentralization and
regional democracy in the future.
Therefore the study reviews the
potential models (bureaucratic
/centralized or de-concentrated and
democratic/decentralized) of the
Hungarian institutional system to
implement the European Regional
Policy in 2007-2013, regarding to
the principles of European De-
mocracy and the requirements of
the 'Good Governance'.

Orsolya Szijjártó–
Viktória Varga Lencsés

ONE OF THE BEST 
EXAMPLES:  

THE VALENCIAN REGION

There is a wide range of European
funding possibilities that can be
used for Hungarian projects. These
possibilities are widening from day
to day with the upcoming new pro-
gramming period of 2007-2013. In
order to hand in project proposals
successfully one ofthen needs to
develop a well functioning transna-
tional partnership. 
The functioning of the Foundation
of the Valencian Region in Brussels
(Fundacion Comunidad Valenciana
Region Europea) is one of the best
examples that can be found to pro-
mote interregional partnerships.
The Brussels-based office repre-
sents the interests of the Valencian
regional government, and all the
public and private actors of the
region in the heart of European
Institutions complementing the
activities of the Region's Repre-
sentation in Brussels.
As a result of the work of the
Foundation: The Valencian Region
has obtained 41% of the Spanish
LIFE-Environment allocated funds
in 2004, the overall budget of proj-
ects approved during the last two
years with the work of the Foun-
dation is reaching 47 million EUR. 
As a best practice example the proj-
ect “Perspective 2007-2013”, finan-
ced by Interreg IIIC can be men-
tioned. Its main aim is to elaborate
a common strategy for the effective
use of the Structural Funds in the
next programming period with the
participation of 4 European regions
(also containing the North Great
Plain Region of Hungary)
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Dr. Tamás Tétényi

PROJECT GENERATION -
WHICH WAY TO GO?

While bottom-up flow of poject
preparation and top-down process
of project selection defines the proj-
ect pipeline in its narrow sense,
there is also room for the state
budget to facilitate the preparatory
process. Project generation, howev-
er, presents a constant threat to
subsidiarity and decision-makers'
independence. The author gives an
account of the early attempts to
project generation in Hungary in
the light of the changing approach
to project selection. Then, the new
generation of project generation
facilities is introduced. The author
argues for an integrated approach
of generation and selection over the
programming cycle, programming
and implementation alike.

Dr Géza Tompai

THE “SET-UP” OF 
REGIONAL PLANNING

The year 2005 was especially out-
standing in Hungary with regard to
the specific field of territorial plan-
ning. The system of institutions
associated with territorial planning
has become complete when the
plan relevant to the agglomeration
of Budapest prepared in the frames
of territorial planning was accepted
through the adoption of a law, and
the government decree on authori-
ty-regulated territorial planning
procedures was introduced. The
article provides a brief summary of
the individual elements making up
the system. It enumerates law- and
other legislative provisions, as well

as plans prepared in the frames of
territorial planning, the approval of
which requires the adoption of laws
in accordance with the Hungarian
legal system. In addition, it deals
with the tasks of the Regional
Offices of Chief Architects assigned
to perform territorial planning
tasks in their capacity as authori-
ties. The article points out that ter-
ritorial planning is an effective tool
serving the accomplishment of
national and regional interests, and
being so, it contributes to regional
development, which is balanced
and is in line with the principle of
sustainable development. 

Dóra Illés

ESPON 1.1.1.  
THE ROLE,  SPECIFIC 

SITUATION AND 
POTENTIALS OF URBAN
AREAS AS NODES IN A 

POLYCENTRIC 
DEVELOPMENT 

(2002-2004)

The article presents briefly the
most important results of the first
ESPON project called „Potentials for
polycentric development in Eur-
ope”. The article first explains and
gives several definitions for poly-
centricity, since the concept itself
was the object of discussions dur-
ing the research. The present defi-
nition goes beyond the settlement
structure. Polycentricity means a
policy of spatial development,
which is between concentration
and decentralisation. Polycentricity
is a way of development where the
advantages of concentrated devel-
opment are connected with the
requirements of decentralisation
and endogenous development. The

research differentiated different
spatial units of urban networks: the
basic unit is the Functional Urban
Area (FUA) which is defined as hav-
ing an urban core of at least 15,000
inhabitants and over 50,000 in total
population. The project analysed
the national urban systems on the
basis of the following three dimen-
sions of polycentricity: size, loca-
tion, connectivity. The research
identified seven functions of urban
areas: demography, transport, tou-
rism, manufacturing, knowledge,
decision making, decision- making
in the public sector. Then the proj-
ect ranked the FUAs according to
these functional variables and it
ranked also the countries according
the “degree of polycentricity” of
their urban network. The second
elements of urban networks are
constituted by the strongest FUAs
and they are called Metropolitan
Growth Areas (MEGA). These are
the largest and most important
units of the urban network. They
are also classified according to the
size (population, GDP), competi-
tiveness (productivity and head-
quarters of multinational enter-
prises), connectivity and knowl-
edge base.
The next phase of the analysis
focussed on the coverage of the
European territory by FUAs.  An
important requirement of urban
network development is that the
whole territory should be covered
with urban centres within reason-
able distance and commuting time
(45 minutes by road transport). The
areas covered by these urban com-
muting areas are called PUSH
(Potential Urban Strategic
Horizon).






