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Előző számunkban jeleztük, hogy cikksorozatot közlünk a VÁTI Elemző és érté-
kelő irodája által készített munkákból, mely vizsgálatok és elemzések az Országos 
Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatával és korszerűsítésével összefüggésben 
– a megújítandó koncepció megalapozása céljából – készültek. Ezek sorában igen 
érdekes tanulságokkal szolgál Brodorits Zoltán – Jusztin Valéria – Nagy András ta-
nulmánya, a Területfejlesztési politika eszköz- és intézményrendszerének alakulása 
II. címmel. A valóság leírása nem képezi vita tárgyát, a kiépült intézményrendszer 
működése azonban igen. Kérdés például, hogy az 1994–95-ben az első PHARE Te-
rületfejlesztési Program keretében Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyékben kísérleti jelleggel létrehozott területfejlesztési tanácsok és ügy-
nökségek mintájára az 1996-ban az ország valamennyi megyéjében hasonló intéz-
mények létrehozása nem tekinthető-e elhamarkodottnak mai szemmel, a kísérlet 
tanulságait ugyanis akkor még nem lehetett a valós tapasztalatok alapján leszűrni. 
Másfelől, a regionális intézmények működése és kompetenciái talán éppen emiatt 
nem tudtak eddig kellően megerősödni. Salamin Géza írása elgondolkoztató, első-
sorban a gazdaság térszerkezetének korrekciójára irányuló jelentős erőfeszítések 
alacsony hatásfoka miatt. A területpolitika és a reálfolyamatok feszültek a vizsgált 
időszakban egymásnak, kérdés, hogy milyen politika vezethet a jövőben nagyobb 
eredményhez. 

Tompai Géza értelmező írása hézagpótló, a jogszabályok ugyanis a hétköznapi 
gyakorlat számára a legjobb szándék ellenére sem elég világosak. Az 1996. évi XXI. 
törvény 2004. júniusi módosításainak indoklása nagyban hozzájárul alkalmazásuk 
következetes megvalósulásához.

Márton György írása az első magyar Nemzeti Fejlesztési Terv tervezési folya-
matának tapasztalatait regionális szemszögből vizsgálja, és állást foglal a nagyobb 
mértékű regionális differenciálás szükségessége mellett. A második Nemzeti Fej-
lesztési Terv készítése most van folyamatban, mindenképpen célszerű a tapaszta-
latok hasznosítása. Kiss Mónika Dorota a helyi önkormányzatok feladat- és hatás-
köre tekintetében világos képet ad e két fogalom szigorú megkülönböztetésének 
szükségességéről.

Orosz Bálint egy angliai tanulmányút szakmai tapasztalatairól számol be írásá-
ban. A vidéki városok fejlesztésére indított jó példa különös aktualitással bír nálunk 
is, főleg most, amikor a készülő második Nemzeti Fejlesztési Terv egyik témacsok-
ra a dinamikus településrendszer problémáival és fejlesztési irányaival foglalkozik. 
Különösen olyan kisvárosoknál időszerű a jó tapasztalatok átvétele, melyeknek tér-
ségükön belül fontos funkcionális rendeltetése van.

EU Hírmondó rovatunkban néhány közleményt mutatunk be az Európai Bizott-
ság Regionális Politikai Főigazgatóságának körleveleiből. Híreink a szokott módon 
aktuális kérdésekkel foglalkoznak, melyek a szakma művelőinek érdeklődésére szá-
mot tarthatnak.

Olvassák e számunkat is érdeklődéssel!
A főszerkesztő

Bevezető
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2004 júniusában készült el a VÁTI Kht. keretein belül a 
„Jelentés a területi folyamatok alakulásáról és a te-
rületfejlesztési politika érvényesüléséről” című doku-
mentum az 1996. évi XXI. törvény által előírt kötele-
zettség alapján. E Jelentés elkészítését hosszú elemző 
munka előzte meg, megalapozva ezzel a döntéshozók 
felé irányuló információszolgáltatás szakmai tartal-
mát. 

A területi folyamatok alakulását, valamint a terület-
fejlesztési politika eszköz- és intézményrendszerének 
jellemzőit, hatékonyságát és problémáit feltáró elemzé-
sek, szakmai értékelések képezik az előző lapszámban 
indult cikksorozatnak az alapját. Jelen tanulmányunk-
ban a területfejlesztési politika eszközrendszerén be-
lül az elmúlt időszakban a területi tervezés során elért 
eredményekre és hiányosságokra, a vállalkozási öve-
zetek területfejlesztési szerepére és lehetséges jövőbe-
ni helyzetére, valamint a területfejlesztési intézmény-
rendszer jellemzőire térünk ki. 

A  T E RÜ L E T F E J L E S Z T É S  
I N T É Z M É N Y R E N D S Z E R E

Az 1996-ban elfogadott területfejlesztési törvény egye-
bek között a területfejlesztési intézményrendszer létre-
hozásával eredményezett markáns változást. Az intéz-
ményrendszer – az EU NUTS rendszer követelményei-
nek megfelelő – területi szintjeinek kialakításánál a 
törvény keretjellegéből adódóan, tág teret adott az alul-
ról jövő kezdeményezéseknek (1. ábra). Az alulról való 
építkezés lehetőségével élve, a területfejlesztési törvény 
és az OTK elfogadását követően fokozatosan kialakuló 
intézmények működőképessége, hatékonysága – külö-
nösen regionális és kistérségi szinten – nem érte el a 
kívánatos szintet. A területfejlesztési törvény 1999. évi 

módosításának éppen ezért az egyik legfontosabb in-
doka a területfejlesztés intézményrendszerének meg-
reformálása és stabilizálása volt, mindenekelőtt a re-
gionális szint megerősítésével, a tervezési-statisztikai 
régiók kötelező kijelölésével és az EU-források kialakí-
tásához szükséges munkaszervezetek megalakításával. 
A 2004. évi törvénymódosítás a kistérségi fejlesztési ta-
nácsok intézményének a bevezetésével végül azonos 
elvi alapokra helyezte a területfejlesztés különböző te-
rületi szintjein – országos, regionális, megyei és kistér-
ségi szinten – működő területfejlesztési szervek össze-
tételét és működési szabályait.

A törvényi szabályozásnak és a regionális politika 
európai uniós alapelveinek megfelelően kiépült terü-
letfejlesztési intézményrendszer jellemzői, eredményei 
és hiányosságai az alábbiakban foglalhatók össze. 

A területfejlesztés központi intézményrendszerében 
az elmúlt években több változás történt. 1998-ban – 8 
év után – a területfejlesztés felügyelete kikerült a Kör-
nyezetvédelmi Minisztérium feladatköréből és átkerült 
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba. 
A területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos 
tevékenységek 2002. évben a Miniszterelnöki Hivatalba 
integrálódtak, majd 2004. január elsejével megalakult 
a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal és 
a Nemzeti Fejlesztési Hivatal. A 2004. őszi kormányát-
alakítás során „Regionális fejlesztésért és felzárkózta-
tásért” felelős tárca nélküli miniszter is helyet kapott az 
új kormányzatban. 

Magyarország területi politikáját értékelő nemzetkö-
zi jelentések ugyanakkor kifogásolják a területfejlesz-
tési tevékenység országos irányításának koordinálat-
lanságát. Ennek oka nagyrészt abban keresendő, hogy 
a regionális politika alig rendelkezik önálló eszközök-
kel, céljait a többi tárcán keresztül tudja érvényesíte-
ni. Magyarországon jellemzően minden tárca a maga 

B R O D O R I T S  Z O LTÁ N –  J U S Z T I N  VA L É R I A  –  N A G Y  A N D R Á S
VÁTI. Kht.

A területfejlesztési politika eszköz- 
és intézményrendszerének alakulása 

II.
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szektorális politikája mentén tervez, ezért továbbra is 
sarkalatos kérdés, hogy mekkora súllyal bír a terület-
fejlesztésért felelős tárca a kormányzati struktúrában, 
mekkora „nyomást tud gyakorolni” a többi miniszté-
riumra, hogy azok a regionális politika céljainak meg-
felelően működjenek. 

A területfejlesztési célok végrehajtása döntően azon 
múlik, hogy sikerül-e az érintett szereplők tevékenysé-
gét és a forrásokat koordinálni, a jogalkotásban, a for-
ráselosztásban, vagy akár a konkrét gazdaság és infra-
struktúra-fejlesztést érintő döntésekben a regionális 
politika szempontjait érvényesíteni. Ebben kulcssze-
repet játszó intézmény az Országos Területfejleszté-
si Tanács (OTT), melyben az érintett tárcák mellett a 
területi (megyei, regionális), illetve szakmai képviselet 
is szerepet kap. A kormány javaslattevő és koordináló 
szerveként működő OTT legfőbb feladatai közé tarto-
zott az elmúlt időszakban az Országos Területfejlesz-

tési Koncepció egyeztetése, a kormányhoz benyújtott 
területfejlesztési törvénytervezetek (OTRT és Balaton 
törvény, valamint a területfejlesztési törvény módosítá-
sa) véleményezése és a rendeletek tartalmában a kon-
szenzus megteremtése. Az Országos Területfejlesztési 
Tanács szerepét, súlyát növeli, hogy a területfejleszté-
si törvény 2004. évi módosításának értelmében a Ta-
nács véleményét a területfejlesztést érintő jelentős kor-
mány-előterjesztésekhez ezután mellékelni kell. Annak 
ellenére, hogy az Országos Területfejlesztési Tanács – 
összetétele alapján – a horizontális, tárcaközi és ver-
tikális, a régiók és a kormányzat közötti koordináció 
eszközéül egyaránt szolgál, a területfejlesztés intéz-
ményrendszerének továbbra is az egyik leggyengébb 
láncszeme. Az alapvető gond, hogy nem tisztázódott 
a tanács jogi státusza és gyenge a felhatalmazása is. A 
központi szereplők – a tényleges részvétel tükrében – 
alulképviseltek: a tanácsnak sem rendeltetésénél, sem 
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hatókörénél fogva nem sikerült presztízst szereznie a 
miniszterek körében, így azok csak kivételes esetben 
jelennek meg az OTT ülésein. Szükséges lenne rendez-
ni az OTT és – a fejlesztési politikában hasonló koordi-
náló, egyeztető fórumként működő – Fejlesztéspoliti-
kai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (FKTB) céljainak, 
feladatrendszerének és működésének viszonyát is.

A törvény az egyes megyehatárokon túlterjedő terü-
letfejlesztési feladatok ellátására regionális fejlesz-
tési tanácsok (RFT) kialakítását tette lehetővé. A tör-
vény azonban csak felhívásszerűen rendelkezett a ré-
giók létrehozásáról, egyedül a Balatoni és a Budapesti 
Agglomeráció Fejlesztési Tanácsát nevesítette konk-
rétan. Az önkéntes szerveződéssel létrejött régiók pe-
dig nem mindenütt feleltek meg az Országos Terület-
fejlesztési Koncepcióról szóló 35/1998. (III. 20.) Ogy. 
határozatban foglaltak szerint meghatározott tervezé-
si-statisztikai régióknak, és az Európai Unió által a ré-
giók megalakításával, azok stabilitásával szemben tá-
masztott követelményeknek. A nem megfelelő szabá-
lyozás eredményezte a régiók körül kialakult vitákat. 
A viták ellenére azonban a régiók szerveződése elkez-
dődött, a tényleges működésük megkezdéséhez viszont 
elengedhetetlen volt a törvény módosítása. Ezért a tör-
vény 1999. évi módosítása az említett Ogy. határozat-
nak megfelelő 7 tervezési-statisztikai régió megalakítá-
sát és a regionális fejlesztési tanácsok létrehozását tette 
kötelezővé.

A regionális fejlesztési tanácsok leglényegesebb fel-
adata a régiók fejlesztési koncepciójának, illetve regio-
nális fejlesztési programjának elkészítése. A régiók ele-
get tettek ennek a feladatnak, mivel mára valamennyi 
régió rendelkezik elfogadott területfejlesztési koncep-
cióval és programmal. Az ún. tükörrégiós programok 
keretében pedig a 2001–2003 időszakra vonatkozóan 
valamennyi régió elkészítette az Előzetes Regionális 
Fejlesztési Programját. A régiók emellett 1996 óta részt 
vesznek a területfejlesztési PHARE-programok végre-
hajtásában. Az 1996-ban indított (HU9606) program 
keretében a dél-dunántúli és dél-alföldi régió, az 1997-
ben indult (HU9705) programban a dél-dunántúli és 
az észak-magyarországi régió kapott lehetőséget Kísér-
leti Programalapok pályázati úton történő működteté-
sére. A 2000–2001-es programokban az észak-magyar-
országi, észak- és dél-alföldi régió PHARE-forrásokból, 
a többi ún. tükörrégió pedig állami költségvetési for-
rásból valósíthatta meg Előzetes Regionális Fejlesztési 
Programját. A 2002–2003 évi PHARE-Orpheus prog-
ramban pedig lehetőség nyílt arra, hogy a PHARE te-

rületfejlesztési támogatásokból egyszerre részesedjék 
az összes magyar régió. 

A régiók 2001-től egyre bővülő decentralizált forrá-
sokkal is rendelkeznek. Először a Területfejlesztési Cél-
előirányzat 30%-át decentralizálták regionális szintre, 
majd 2003-tól a Terület- és Térségfejlesztési Célú Tá-
mogatások (TTFC), 2004-ben pedig a Terület- és Re-
gionális Fejlesztési Célú Támogatások (TRFC) forrá-
sainak egy része került a regionális fejlesztési tanácsok 
kompetenciájába, melyet a régió fejlesztési prioritásai-
val összhangban, pályázati úton kell elosztaniuk. 

A regionális érdekek érvényesítésének lehetőségét 
mutatja, hogy a területfejlesztési intézményrendszer 
szereplői, mennyire tudnak beleszólni a területi po-
litika fő döntéshozatali folyamataiba, illetve a fejlesz-
tési tanácsok, milyen egyéb – az adott területi szinten 
működő – ágazati döntéshozó testületben képviselte-
tik magukat. Az RFT elnökei az 1999. évi törvénymó-
dosítást követően az OTT-nek teljes jogú tagjai lettek. 
A Fejlesztéspolitikai Koordinációs Tárcaközi Bizottság 
munkájában viszont még mindig nem teljes jogú tag-
ként vesznek részt. Az érdekérvényesítési képesség leg-
nagyobb mértékben az elnök és a tagok személyes ér-
dekérvényesítő képességén múlik. A regionális fejlesz-
tési tanács tagjai közül az érdekérvényesítés lehetőségét 
nézve, egy parlamenti képviselő előnyösebb helyzetben 
van, mint egy „egyszerű” megyei elnök. 

A hét tervezési-statisztikai régió a magyarországi in-
tézményrendszeren belüli pozíciója erősítése érdeké-
ben 2000 szeptemberében létrehozta a Területfejlesz-
tési Régiók Egyeztető Tanácsát (TERET), melynek tag-
jai a regionális fejlesztési tanácsok elnökei. A TERET 
alapvető célja, hogy támogassa a magyarországi régiók 
felkészülését az európai uniós tagságra, és hogy erősít-
se a regionális szereplők részvételét a nemzeti fejleszté-
si források felhasználásában.

A regionális fejlesztési tanácsok létrehozása, műkö-
désük szervezeti kereteinek kialakítása elősegíti, hogy 
a régiókat alkotó megyék közösen határozzák meg fej-
lesztési prioritásaikat, elősegítve ezzel a régió és a me-
gyék érdekeinek összhangját. Azonban azt is el kell 
mondani, hogy a regionális szemlélet még nem igazán 
erős, így sok döntés megyei alapon születik meg a me-
gyék egymás közötti egyezkedését követően. Ez a folya-
mat még mindig nagyon az elején tart, és hosszú időre 
és közös munkára lesz szükség ahhoz, hogy fokozato-
san valódi regionális intézmények alakulhassanak ki.

A regionális fejlesztési tanácsok mellett minden 
régióban megalakultak a regionális fejlesztési ügy-
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nökségek (RFÜ). Az RFÜ-k a regionális fejlesztési ta-
nácsok tulajdonában álló nonprofit szervezetek; igazga-
tójukat a regionális fejlesztési tanács jelöli ki általában 
nyílt pályázat útján. A regionális fejlesztési ügynöksé-
gek személyi állományának összetétele és jellege régi-
ónként eltérő. A regionális fejlesztési ügynökségeken 
dolgozó munkatársak száma átlagosan 30 fő körül ala-
kul. Az ügynökségek személyi állománya rendszerint 
mérnökökből és közgazdászokból áll, és az ott dolgozó 
munkatársak csak nagyon kis hányada nem rendelke-
zik felsőfokú végzettséggel és középfokú nyelvvizsgá-
val. Az ügynökségek személyi állománya „fiatal”, abban 
a tekintetben is, hogy mindenhol alacsony (20-30%) a 
legalább 3 éves gyakorlattal rendelkező munkatársak 
aránya (1. táblázat). 

A regionális fejlesztési ügynökségek feladataik na-
gyobb részét a regionális fejlesztési tanáccsal kötött 
közhasznúsági szerződések alapján végzik. A köz-
hasznúsági szerződéseket alapvetően a területfejlesz-
tésről és területrendezésről szóló törvényben meg-
határozott feladatok és a regionális fejlesztési tanács, 
mint alapító által elfogadott alapszabályban részlete-
zett célok megvalósításának elősegítésére kötötték. A 
közhasznúsági szerződésekben foglaltakon túl a re-
gionális fejlesztési ügynökségek a Nemzeti Fejleszté-
si Terv - Regionális Operatív Program lebonyolításá-
ban – projektértékeléssel és információszolgáltatással 
kapcsolatos – közreműködő szervezeti feladatokat is 
ellátnak. 

A regionális fejlesztési ügynökségek működésénél a 
közhasznúsági társasági forma ellentmondásokat hozott 
a felszínre, elsősorban a gazdálkodásukra vonatkozó tör-
vényi előírás és a gazdasági társasági gazdálkodás között, 
különösen annak ellenőrizhetőségének jogosultsága te-
rén. A törvényességi felügyeletet ellátó közigazgatási hi-
vatalokkal való megegyezés, az ÁSZ vizsgálat és jelentés 
alapján a tanácsokat az RFÜ-ktől elkülönülő, de önálló 
jogi személyiséggel nem rendelkező önálló munkaszer-
vezet (minimum 3 fős titkárság) létrehozására kötelez-
ték. Ezek a Nyugat-Dunántúlon, az Észak- és Dél-Alföl-
dön létrejöttek, míg a többi régióban a titkársági felada-
tokat továbbra is az RFÜ-k látják el. Költségvetésüket az 
RFT éves költségvetésében jelenítik meg, függetlenítve 
az ügynökség költségvetésétől. A munkaszervezetek ve-
zetője általában az RFT elnöke, mellette további két fő 
(általában részmunkaidőben) látja el a titkársági fel-
adatokat. Jellemző, hogy ezek a feladatok csak az ülések 
technikai előkészítésére, személyi, tárgyi feltételek bizto-
sítására, jegyzőkönyvvezetésre és a határozatok nyilván-
tartására szorítkoznak. Az érdemi döntés-előkészítési és 
határozat-végrehajtási feladatok változatlanul az ügy-
nökségek hatáskörébe tartoznak.

Azokban  a térségekben, amelyek ökológiai, termé-
szetvédelmi, idegenforgalmi vagy településszerkeze-
ti szempontból együttes problémakezelést kívánnak, 
Térségi Fejlesztési Tanács kialakítását tette lehető-
vé a törvény, külön nevesítve a Balaton és a Budapesti 
Agglomeráció Térségi Fejlesztési Tanácsot. 

1. táblázat
Regionális fejlesztési ügynökségek személyi állománya

Nyugat-
Dunántúl

Közép-
Dunántúl

Dél-Du-
nántúl

Közép-Ma-
gyarország

Észak-Ma-
gyarország

Észak-Al-
föld

Dél-Al-
föld

Az ügynökségen teljes 
munkaidőben foglal-kozta-
tottak száma (fő)

23 26 32 21 33 32 37

A legalább 3 éves gyakorlat-
tal rendelkező munkatársak 
száma (fő)

5 9 14 9 10 8 12

TFC-ből finanszírozott és / 
vagy PHARE- programok 
menedzselésében gyakor-
lattal rendelkező munkatár-
sak száma (fő)

10 10 15 13 1 20 27

Idegen nyelvet beszélő 
munkatársak száma (fő) 23 22 28 19 26 28 36

Forrás: 2004. évben végzett kérdőíves felmérés (MTRFH–VÁTI)
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Annak ellenére, hogy 1990. évi önkormányzati tör-
vény elfogadásával a megyék jelentősen vesztettek ha-
táskörükből, az 1996. évi területfejlesztési törvény a 
megyei területfejlesztési tanácsokat juttatta kulcs-
szerephez a decentralizált források elosztása, az orszá-
gos, ágazati programok véleményezése és a tervezés 
szempontjából. A megyei területfejlesztési tanácsok fő 
feladatai közé tartozik a megyei területfejlesztési kon-
cepciók és programok kidolgozása, az önkormányza-
tok és a gazdasági szereplők fejlesztési elképzeléseinek 
összehangolása. Ennek megfelelően a megyék közül 
valamennyi rendelkezik területfejlesztési koncepci-
óval és néhány kivétellel elfogadott területfejlesztési 
programmal is. A megyei területfejlesztési tanácsok 
szerepét növeli, hogy saját hatáskörben dönthetnek a 
területfejlesztést közvetlenül szolgáló állami pénzesz-
közök – a területfejlesztési célelőirányzat (TFC) 30%-a 
(ez 2004-ben megszűnt), a területi kiegyenlítést szol-
gáló fejlesztési célú támogatás (TEKI), illetve a céljel-
legű decentralizált támogatás (CÉDE) – felhasználásá-
ról, jellemzően elsősorban a munkahelyteremtést és a 
gazdaságfejlesztést elősegítő infrastruktúra-fejlesztést 
támogatva. 

A megyei területfejlesztési tanácsok és a közvetlenül 
választott, s éppen ezért erős legitimitással rendelke-
ző megyei önkormányzatok közti kompetencia és fe-
lelősség-megosztás nem megfelelően tisztázott, ellent-
mondásos, s mindez magában hordja a párhuzamosság 
veszélyét. A megyék fő fejlesztési céljait, feladatait – a 
demokratikusan választott megyei önkormányzatok 
fejlesztési forrásainak hiányában – döntően a közjogi 
státuszát tekintve bizonytalan helyzetű megyei terület-
fejlesztési tanácsok koordinálják. 

A megyei szintet alapvetően érinti továbbá a régiók 
megerősödése, és ez felveti a megyei területfejlesztési 
tanácsok jövőbeni szerepének kérdését. A kettő nem 
zárja ki egymást, azzal a feltétellel, hogy ésszerű és 
szakmai alapokon álló munkamegosztást kell a két te-
rületi szint között kialakítani, tudomásul véve azt, hogy 
az európai uniós fejlesztési források megszerzésében és 
a kapcsolódó fejlesztési programok kidolgozásában és 
végrehajtásában az elsődleges szerep a régióé. A kis-
térségi szintű fejlesztések menedzselése, a helyi önkor-
mányzatok településfejlesztési tevékenységének segíté-
se viszont megyei szinten ellátandó feladatok.

A tanácsok mellett működő munkaszervezetek tevé-
kenysége a megyei szintre decentralizált források elosz-
tásához kapcsolódó döntés-előkészítésre és a döntések 
végrehajtásának megszervezésére, valamint a megyei 

területfejlesztési tanácsok munkáját segítő titkársá-
gi és adminisztratív feladatok elvégzésére terjed ki. Az 
egységesen, közhasznú társaságként működő regioná-
lis fejlesztési ügynökségekkel ellentétben az egyes me-
gyei fejlesztési tanácsok mellett kialakult munkaszer-
vezetek / titkárságok eltérő szervezeti struktúrában 
működnek. 
- A megyei területfejlesztési tanács (MFT) keretén 

belül létrehozott, nem önálló jogi formában műkö-
dő munkaszervezet, amelyek létszáma jellemzően 
5–8 fő. A munkaszervezeti működés költségei ez 
esetben a tanács költségvetésében jelenik meg.

- A megyei tanácsok másik csoportja megállapodást 
kötött a teljes munkaszervezeti feladatok ellátásá-
ra az érintett megyei önkormányzatokkal, ame-
lyek a térségfejlesztési feladatokat ellátó szervezeti 
egységeiken (irodák, osztályok) belül foglalkozta-
tott 6–7 fős csoportokban végezték a megállapodás 
szerinti feladatokat. Az így “áttelepített” munkaszer-
vezeti feladatok ellátásának anyagi fedezetét a terü-
letfejlesztési tanácsok vagy átadott pénzeszközként 
biztosították, vagy mint igénybe vett szolgáltatás el-
lenértékét, számla alapján térítették meg. 

- A megyei területfejlesztési tanácsok harmadik cso-
portja formálisan létrehozott egy minimális, 3 fős 
létszámmal működő saját munkaszervezetet (tit-
kárságot), de a feladatok tényleges ellátására köz-
hasznú társaságot alapítottak. Általában nehéz el-
különíteni a pontos feladatokat és munkavégzést 
a titkárságok és a kht.-k között mind jogi, mind 
számviteli szempontból. A tanácsok 3 fővel bíró 
munkaszervezetei – titkárságai – tényleges mun-
kaszervezeti feladat ellátása nélkül működtek, mi-
közben a változó létszámú kht.-k pénzeszközát-
adás és pályázati díjbevételek átengedésének fejé-
ben, közhasznú szerződés (megállapodás) alapján 
végzik a tényleges munkaszervezeti feladatokat.

Összességében megállapítható, hogy a területfejlesztési 
törvény elfogadása óta sem tisztult le, hogy a tanácsok 
mellett működő munkaszervezetek, milyen szerződé-
ses kapcsolatban és főleg, milyen kiszámítható pénz-
ügyi fedezettel hajtják végre az egyes feladatokat a te-
rületfejlesztési célok megvalósulása érdekében. 

A kistérségi szint statisztikai funkciói mellett a 
területfejlesztés lehetséges beavatkozási szintjei kö-
zül az a térségi szint, ami a települési önkormányza-
tok együttműködése révén az alulról építkező regio-
nális politika meghatározó eleme lett. Megújulását a 
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helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
tette lehetővé a helyi önkormányzatok önállóságának 
és szabad társulási lehetőségének a megteremtésével; 
tartalmának kiteljesedését a területfejlesztési törvény 
és az annak nyomán kibontakozó folyamat adta meg. 
A kistérségi társulások létrehozása a törvény szerint 
nem volt kötelező, de mindenképpen célszerű, mivel 
a társulások kaptak képviseleti jogot a megyei terület-
fejlesztési tanácsban. A területfejlesztési törvény a me-
gyei területfejlesztési tanács tagjai között a területi ön-
kormányzati társulások képviselőinek számát úgy ál-
lapította meg, hogy azok statisztikai térségenként 1–1 
tagot delegálhattak. Ebben szerepet játszott az a tény, 
hogy a statisztikai kistérségek rendszere lefedi az egész 
országot és a kistérségek száma a társulásokéhoz ké-
pest stabil. A törvény 1999. évi módosítása megváltoz-
tatta ezt a gyakorlatot és a megyei területfejlesztési ta-
nács tagjai között a területi önkormányzati társulások 
képviselőinek számát három főben állapította meg. 

A meghozott szabályok azonban arra már nem vol-
tak alkalmasak, hogy a települési önkormányzatok op-
timális területi léptékben, illetve szervezeti formában 
való társulását ösztönözzék. A fokozatosan kialakuló 
társulások a legváltozatosabb összetételben és műkö-
dési területtel jöttek létre, más társulásokra tekintet 
nélkül – gyakran azokkal területi átfedésben – alakul-
tak ki. Ennek következményeként 2003 végén mintegy 
250 területfejlesztési társulás működött Magyarorszá-
gon és az ország településeinek 96%-a tagja volt vala-
melyiknek, némelyik többnek is. A megyék közül vi-
szont csupán Vas, Komárom-Esztergom, Bács-Kiskun 
megyében esett egybe a statisztikai kistérségek és az 
önkormányzati társulások határa úgy, hogy valameny-
nyi település tag volt valahol. A települések hetede egy-
nél több társulásban vesz részt, 21 település pedig há-
romnál is több társulás tagja volt. 

A területfejlesztési társulások és a KSH körzetek te-
rületi illeszkedése hosszú távon nem volt megkerülhető 
kérdés. A kistérségek száma és területe meghatározott, 
ugyanakkor a társulások működési területe, együttmű-
ködésük ideje, tagjaik kilépése és belépése tetszőlegesen 
– az önkormányzatok pillanatnyi szándéka szerint – ala-
kul. Mindezek következtében a társulások összetétele in-
stabil, működési területük pedig csak elvétve – akkor is 
csak ideiglenesen – felel meg a kistérség területének, il-
letve több társulás működési területe is átfedi egymást. 
Ezek a társulások – alapvető, alkotmányosan biztosított 
konstrukcionális jellemzőik miatt – nem alkalmasak az 
állandó területtel rendelkező és a kistérségben kötelező 

általános területfejlesztési feladatok ellátására (termé-
szetesen más kötelező feladatok állandó ellátására sem). 
Ezen okok miatt 2003-ban és 2004-ben egy 3 lépcsős re-
formfolyamat indult el kistérségi szinten. A vázolt folya-
matok mindenekelőtt szükségessé tették a statisztikai 
körzetek rendszerének felülvizsgálatát, amely valós 
statisztikai alapokra helyezte a fejlesztés-támogatási po-
litika, a kistérségi területfejlesztés tervezését. A jogszabá-
lyi keretbe foglalás biztosítja a rendszer stabilitását, ezzel 
a hosszú távú tervezéshez szükséges kiszámíthatóságot, 
továbbá lehetővé teszi a kistérségi államigazgatási hatás-
körök illetékességi területeinek egységesítését, és keretet 
biztosít az önkormányzati közszolgáltatások hatékony 
megszervezéséhez is.

A statisztikai kistérségek és a társulások területi 
problémáját oldotta meg a területfejlesztési törvény 
2004. évi módosítása, amely rendelkezett az ország 
egész területét maradéktalanul lefedő, a statisztikai 
kistérségek területével azonos működési területű kis-
térségi fejlesztési tanácsok létrehozásáról, amelyek 
ellátják a területfejlesztés átfogó, általános kistérségi 
feladatait. A kistérségi fejlesztési tanácsok feladat- és 
hatáskörének szabályozása mellett legalább annyira 
fontos, hogy a tanácsok kidolgozott és elfogadott fej-
lesztési szempontjaik megvalósításához megfelelő for-
ráshoz jussanak, s így egy-egy eseti projekt kivitelezés 
helyett lehetőség legyen a fejlesztési programra felfű-
zött, egymás hatását érősítő projektek kivitelezésére. 

Szintén 2004-ben alkotta meg a kormány a több-
célú kistérségi társulások támogatására vonatkozó 
rendeletét, amely egyrészt a települési önkormányza-
ti közszolgáltatási feladatok a kistérség egészét átfogó 
társulásban történő ellátását, másrészt a kistérségi te-
rületfejlesztési feladatok biztosítását szolgálja. 

Kistérségi szinten általában nem jellemző, hogy a 
társulások vagy a kistérségi fejlesztési tanácsok mellett 
intézményesített szakmai munkacsoportok jöttek vol-
na létre, mivel csak néhány társulás tud saját térség-
fejlesztési menedzsert finanszírozni. Ezt a feladatot 
jelenleg a statisztikai kistérségenként működő kistér-
ségi megbízottak látják el. 

Összességében a területfejlesztés elmúlt években for-
málódott intézményrendszere jó alapokat adhat a terü-
letfejlesztés céljainak megvalósításához. A rendszer ha-
tékonyságát azonban gyengíti, hogy túlzottan sokelemű, 
minden térségi szint beavatkozási egység is egyben, ami 
a feladatokat tekintve sok átfedést jelent. További megol-
dandó feladatként jelentkezik a döntéshozatali pozíció-
ban lévő intézmények legitimitásának kérdése. 



92 0 0 4 / 9  FA LU  VÁ R O S  R É G I Ó  

T E RÜ L E T I  T E RV E Z É S

A területfejlesztési politikát érvényesítő eszközrend-
szer fontos eleme a területi tervezés. A területfejlesz-
tési tevékenység megalapozott megvalósításának, a fej-
lesztési források hatékony felhasználásának feltétele a 
megfelelően kidolgozott területi tervek (koncepciók, 
programok, rendezési tervek) megléte. 

A területi tervezés mint eszköz értékeléséhez, az or-
szágban zajló tervezési folyamat áttekintéséhez a VÁTI 
által frissített tervkataszter nyújt lehetőséget, amely 
nemcsak az elkészült, hanem a készülő tervdokumen-
tumokról is tájékoztatást ad. A tervkataszter keretében 
vizsgálatba bevont tervek körébe a speciális térségi, re-
gionális, megyei, kistérségi koncepciók, programok (te-
rületfejlesztési, egyéb szakmai), az országos és kiemelt 
térségi, illetve megyei területrendezési tervek kerültek.

A tervkataszter adatai alapján megállapítható, hogy 
1998-2003 között tovább folytatódott a területi tervezé-
si tevékenység kiteljesedése. A legtöbb fejlesztési kon-
cepciót 1997–98-ban fogadták el, ezt követően inkább 
a programkészítés került előtérbe. 

A tervek készítését a területfejlesztési támogatáspo-
litika is ösztönözte. A Területfejlesztési Célelőirányzat 
megyei decentralizált kereteiből egyre nagyobb arány-
ban ítéltek meg támogatást térségi fejlesztési progra-
mok, megvalósíthatósági tanulmányok készítésére 
(2002-ben a megyei támogatások csaknem egytizedét). 
2000-től előbb a TFC, majd a TEKI is támogatta a tele-

pülésrendezési tervek készítését. A regionális fejlesztési 
tanácsok 1998–2002 között régiónként 390 millió Ft-ot 
használhattak fel programok kidolgozására.

A tervekben foglalt célkitűzések érvényesülését elő-
segítette, hogy 2001-től új célként jelent meg a megyei 
(2002-től a megyei és kistérségi) fejlesztési programok-
ban szereplő beruházások támogatása, illetve a megyei 
tanács határozatában rögzített romaprogramok támo-
gatása. (Utóbbi esetben sokszor épp az ilyen programok 
hiánya akadályozta meg, az ilyen témájú pályázatok 
benyújtását, támogatását). Szintén 2001-től a terület-
fejlesztési PHARE programokból kimaradó dunántúli 
régiók valamint Közép-Magyarország és a Balaton az 
elkészített 3 éves Előzetes Regionális Fejlesztési Prog-
ramjaik megvalósítására kaptak decentralizált forrá-
sokat a TFC-ből, ami szintén a programfinanszírozás 
irányába tett jelentős lépés volt. Ugyanakkor a decent-
ralizáltan átadott állami támogatások felhasználásán 
túl sem a régióknak, sem a megyéknek sem a kistérsé-
geknek nincs saját eszközük az egyes koncepciókban, 
programokban foglalt célkitűzések megvalósítására. 

A területfejlesztési koncepciók és programok, terü-
letrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának 
rendjét meghatározó 184/1996. (XII. 11.) Kormány-
rendelet 2001-ben jelentős változatáson ment át. A kü-
lönböző szintű tervek egyeztetésében részt vevők 
köre szintenként eltérő mértékben kibővült, elsősorban 
humán területen a foglalkoztatás, oktatás, képzés sze-
replőivel. Lényeges továbbá, hogy minden térségi szin-
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ten követelménnyé vált a szomszédos területegységgel 
való egyeztetés is. 

A területfejlesztési koncepciók, programok és a terü-
letrendezési tervek tartalmi követelményeiről szó-
ló 18/1998. (VI. 25.) KTM rendeletet is módosították 
2003-ban, a rendezési tervek esetében a területfelhaszná-
lási kategóriák, térségi övezetek kerültek módosításra.

A tervek közti összhang megteremtése szempont-
jából jelentős előrelépést hozott, hogy 2000-ben meg-
született a területfejlesztési koncepciók, programok és 
a területrendezési tervek nyilvántartásáról, továbbá 
az építésügyi műszaki dokumentációk megőrzésének 
és hasznosításának részletes szabályairól szóló 5/2000. 
(II. 11.) FVM rendelet. Utóbbi előírja az elfogadott 
tervek papíron és elektronikus úton történő megküldé-
sét a VÁTI által működtetett Dokumentációs Központ-
nak. Az előírással ellentétben a tervek nyilvántartása 
továbbra sem teljes körű, mivel a területi tervek átkül-
dése még mindig esetleges (2. ábra). 

A területfejlesztés országos szintjén az elmúlt idő-
szak legfontosabb elkészült tervdokumentuma a Nem-
zeti Fejlesztési Terv és annak Regionális Fejlesztési 
Operatív Programja. A területrendezés területén a leg-
jelentősebb eredmény, hogy 2003-ban megszületett az 
Országos Területrendezési Tervet elfogadó törvény. 

Regionális szinten témájukat tekintve a komplex 
fejlesztési terveken túl az agrár- és vidékfejlesztés, gaz-
daságfejlesztés és humán infrastruktúra, illetve -erő-
forrás-fejlesztés kaptak nagyobb hangsúlyt (3. ábra). 

A tervdokumentumok száma a dunántúli régiókban 
(ezen belül is a Nyugat-Dunántúlon), illetve Észak-Al-
földön a legmagasabb. A kelet-magyarországi régiók-
ban az agrár- és vidékfejlesztés, valamint a környezet-
védelem témájában született a legtöbb ágazati kon-
cepció és program. Ugyancsak ezekben a régiókban 
készültek nagy arányban gazdaságfejlesztéssel, inno-
vációval, informatikával kapcsolatos tervek.

A turizmus fejlesztésével kapcsolatos koncepciók, 
programok ugyanakkor a dunántúli régiók regionális, 
megyei, kistérségi szintű tervezésében kaptak nagyobb 
hangsúlyt.

A humán témájú tervek pedig a közép-magyarorszá-
gi régióra jellemzőek leginkább.

A kiemelt térségek rendezési tervei közül a Bala-
ton kiemelt üdülőkörzetének rendezési tervét a 2000. 
évi CXII. törvénnyel fogadta el az Országgyűlés, ugyan-
akkor más kiemelt térség, így a fővárosi agglomeráció 
rendezési tervének elfogadására nem került sor, meg-
kezdődött ugyanakkor a területfejlesztési és -rendezé-
si célokat is szolgáló Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése 
(VTT). A kiemelt térségek területfejlesztési koncepci-
ói, programjai közül 1998 óta csak a Velencei-tó–Vér-
tes kiemelt üdülőkörzet területfejlesztési koncepciója 
került elfogadásra. 

A megyék közül immár valamennyi rendelkezik te-
rületfejlesztési koncepcióval és néhány kivétellel elfo-
gadott programmal. A megyei szinten elfogadott egyéb 
szakmai koncepciók, illetve programok száma egyaránt 
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megduplázódott 2000-hez képest. Míg 2000-ben a me-
gyei tervek felét adták az agrár- és vidékfejlesztés, illet-
ve a környezetvédelem témájában született tervek, 2004-
ben már csak egyharmados volt e két terület együttes 
aránya. A területi szintek közül itt a legkisebb az agrár- 
és vidékfejlesztés aránya, ugyanakkor a műszaki infra-
struktúra- fejlesztés koncepciói programjai itt képviselik 
a legnagyobb részarányt. Utóbbi terület a humán infra-
struktúra és humánerőforrás-fejlesztéssel együtt valami-
vel nagyobb hangsúlyt kapott az időszakban.

A területrendezési tervek közül többnek elkészült a ja-
vaslattevő fázisa, de az OTRT-vel összhangban lévő önkor-
mányzati rendeletek elfogadása még nem történt meg. 

Kistérségi szinten még látványosabb volt a terve-
zés megélénkülése, a 2003 végén meglévő, illetve készü-
lő tervek száma több mint kétszerese volt a 2000-es ér-
téknek. A legélénkebb tervezési tevékenység azokban a 
megyékben (Zala, Győr-Moson-Sopron, Szabolcs-Szat-
már-Bereg) folyik, ahol a kistérségi társulások száma is 
a legmagasabb. A szakmai koncepciók, programok közt 
tovább nőtt az agrár- és vidékfejlesztés súlya, az elfoga-
dott és készülő tervek fele ebben a témában született, 
arányait tekintve továbbra is hangsúlyos még a környe-
zetvédelem (ideértve a szennyvízelvezetést, -kezelést), 
és a turizmus fejlesztése is (utóbbi fő tervezési szintje 
egyébként a kistérség). Változatlan az is, hogy a humán 
erőforrások és humán infrastruktúra fejlesztésére kis-
térségi szinten születnek legkisebb arányban tervek

A hazai területfejlesztési vonatkozású tervezés egyik 
legfontosabb eredménye, hogy a tervek – főképp EU 

vonatkozású operatív jellegűek – elkezdtek valódi út-
mutatóivá válni a fejlesztési források felhasználásának. 
Ugyanakkor változatlan probléma a tervek koordiná-
latlansága; a rendezés és fejlesztés össze nem kapcso-
lódása; a rövid politikusi ciklusok nem kedveznek a 
hosszú távú stratégiák kialakításának; tisztázatlan az 
ágazatiság és a területiség kapcsolata; a partnerségen 
alapuló tervezés még kialakulatlan.

A  VÁ L L A L KO Z Á SI  ÖV E Z E T E K  S Z E R E P E  A  
HA Z A I  T E RÜ L E T F E J L E S Z T É SB E N  

A hazai gazdaság fejlesztése, versenyképességének javí-
tása érdekében területfejlesztési prioritás az országon 
belüli területi különbségek mérséklése, az egyenlőtlen-
ségek csökkentésével az elmaradottabb helyzetű térsé-
gek tőkevonzó képességének erősítése. 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 
1996. évi XXI. törvény speciális területfejlesztési esz-
közként meghatározta a vállalkozási övezeteket. Ma-
gyarországon 1996-ban jött létre az első övezet Záhony 
térségében, ezt követte 1998–1999-ben további 10 öve-
zet kijelölése – a Kunmadaras és térsége övezet kivé-
telével – az ország határ menti térségeiben (1. térkép). 
Létrehozásuk célját, működésük feltételeit, a kedvez-
mények időtartamát és alanyait a 189/1996. (XII. 17.) 
kormányrendelet szabályozta. 

A vállalkozási övezet címet minden övezet 10 évre kap-
ta meg, azonban a törvények által meghatározott adóked-
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vezmények 2002 végén lejártak. Az övezetek kijelölése óta 
elindult kedvező folyamatok megrekedtek a kormányzati 
támogatások és szükséges jogszabályok hiányában. A vál-
lalkozási övezetek jelenlegi infrastruktúrájukkal nem ver-
senyképesek a befektetői körökben. Ez a helyzet csak álla-
mi források bevonásával, az infrastruktúra fejlesztésével, a 
térség felzárkóztatásával változtatható meg. 

A hazai vállalkozási övezetek fejlettségi helyzetüket te-
kintve főként stagnáló és lemaradó kistérségekben ke-
rültek kialakításra. A Lenti kistérség (Zalai Regionális 
Vállalkozási Övezet) kivételével területfejlesztési szem-
pontból mindegyik kistérség (kétszeresen is) kedvez-
ményezettnek minősül. A jellemző társadalmi-gazda-
sági mutatók alapján vegyes kép rajzolódik ki az öveze-
tek térségeiről. A demográfiai adatok alapján a vizsgált 
időszakban az övezetek területén az országos átlaghoz 
viszonyítva is jelentős népességfogyást regisztráltak, az 
aktív népesség aránya is elmaradt az országos átlagtól, 
tehát gyorsuló elöregedés jellemző ezekre a térségekre. 
Az adófizetők aránya a teljes népességen belül viszont az 
országos átlagnál jobban növekedett, ami egy kedvező 
felzárkózási folyamat megindulását jelentheti. 

A vállalkozási övezetekben történt gazdasági válto-
zások értékelése – a rendelkezésre álló statisztikai ada-
tokon túl – a helyi információk hiánya miatt nem lehet 
teljes körű. Az övezeteket működtető szervezetek egy-
általán nem, vagy csak részben tudtak friss informáci-
ót szolgáltatni az övezetek gazdaságát érintő mutatók 
(betelepült vállalkozások száma, befektetett tőke nagy-
sága, foglalkoztatás alakulása, állami támogatások fel-
használása) tekintetében. 

A helyi gazdaság állapotának jellemzését szolgálja a 
munkanélküliek, illetve a tartósan munkanélküliek ará-
nya, valamint a működő jogi személyiségű vállalkozások 
száma. A rendelkezésre álló információk vegyes képet fes-
tenek az övezetek jelenlegi helyzetéről. Az övezetek tér-
ségeiben az 1000 lakosra jutó működő jogi személyiségű 
vállalkozások száma a Salgótarjáni és Zalai övezetek ki-
vételével növekedett az övezetek által érintett kistérségek-
ben 1998-hoz képest. A beruházásokat tekintve Ózdon 13 
Mrd Ft, a Salgótarjáni övezetben pedig kb. 10 Mrd Ft tőke-
beáramlás történt. Ebből a szempontból kedvezőtlenebb 
helyzetben van a Barcsi övezet, ahova 5 év alatt mindössze 
800 M Ft értékű tőkét sikerült letelepíteni. 

Ahogy a befektetett tőke nagyságában jelentős elté-
rések vannak, úgy az övezetek területén megvalósuló 
foglalkoztatásban szintén nagyok a különbségek. 1998-
ban az övezetek kistérségeinek munkanélküliségi rátá-
ja 4–6%-kal, a tartósan munkanélküliek aránya 2–4%-

kal meghaladta az országos értéket. 2002-re mindkét 
esetben csökkenés volt jellemző, azonban nem olyan 
mértékben, mint országszerte, így a lemaradás növeke-
dett. A 11 vállalkozási övezet területén 1998-ban össze-
sen 38 950 vállalkozás működött (a hazai vállalkozások 
mindössze 5%-a). A vállalkozási aktivitás fajlagos mu-
tatói is kedvezőtlen állapotot tükröztek, egyik övezet-
ben sem érték el az országos átlagot. 

A vállalkozási övezetekbe betelepülő cégek jelentős 
állami támogatásokat kaptak az elmúlt években, me-
lyek nagysága minden esetben több százmillió forintot 
jelentett, némely esetben elérte a 7–800 millió Ft-ot is 
(pl. Salgótarjáni övezet). Ezek az állami támogatások a 
különböző decentralizált célelőirányzatokból pályáza-
tok útján voltak hozzáférhetőek. 

A tavalyi évben (2003) létrehozták a Vállalkozási 
Övezet Célelőirányzatot (VÖC), melynek célja volt a 
vállalkozási övezetekben a működési feltételek javítása, 
a termelő infrastruktúra fejlesztése, munkahelyterem-
tés, és -megőrzés, illetve a vállalkozói és befektetői tőke 
beáramlásának elősegítése. A 2003. évi keret, mintegy 
950 M Ft teljes mértékben felhasználásra került, ez az 
összeg kb. 1,3 Mrd Ft értékű beruházás megvalósulását 
segítheti elő (4. ábra).

A megítélt támogatások célok szerinti bontásából ki-
derült, hogy volt olyan övezet (Bihari), mely csupán egy-
fajta cél megvalósítására kapott támogatást (ráadásul 
az övezetek közül a legnagyobb összeget), viszont nem 
volt olyan övezet, mely mind a négy célra nyert volna 
támogatást. Jellemzően a munkahelyteremtő és -meg-
őrző, illetve a termelő infrastrukturális beruházásokra 
fordítottak jelentős összeget az övezetek (2. térkép).

Az állami támogatás igénybevételéhez minden eset-
ben szükséges valamilyen saját forrással is rendelkezni, 
a teljes beruházás nem valósítható meg csupán állami 
támogatásból. Ez a támogatási arány a célelőirányzat 
felhasználásakor általában 50–60% körül mozgott, né-
hány esetben elérte a 80–90%-ot (Salgótarjáni övezet, 
Kunmadaras és Térsége övezet). 

Összességében megállapítható, hogy az elmúlt évek-
ben nem változott jelentősen e hátrányos helyzetű tér-
ségek élete. Bár megjelent néhány komoly befektető, 
történtek jelentősebb beruházások, de az életszínvonal 
érezhető emeléséhez ezek az évek még nem voltak ele-
gendőek. Számos övezetben most sem alakult ki egy jól 
funkcionáló működtető szervezet, nem alakult ki egy, 
az övezetekre kiterjedő információs rendszer, de még 
a megfelelő működést biztosító jogszabályi háttér sem. 
Annak ellenére, hogy a kormányzat elkötelezett az öve-
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zetek jövőjét illetően, a hathatós támogatás a további-
akban is nélkülözhetetlen.

Az elmondottak alapján leszögezhető, hogy az állami 
támogatások hiányában az övezetek települései bizony-
talan helyzetbe kerülhetnek. Az eddig alkalmazott adó-
kedvezmények rendszere átalakításra vár, főként vissza 

nem térítendő támogatások, illetve adóhitelek vehetők 
majd igénybe a későbbiekben. A folyamatok felgyor-
sításához a kedvezményrendszer bővítésére, intenzív 
marketing tevékenységre lenne szükség, főleg helyi 
szinten. Mindehhez alapfeltétel az övezeteket működ-
tető szervezetek anyagi és erkölcsi megerősítése.
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A tanulmány célja, hogy áttekintést adjon a gazdaság terü-
leti szerkezetében lezajló legújabb folyamatokról. A dolgo-
zat a gazdasági teljesítmény és a több dimenziós gazdasági 
fejlettség területi elemzésére szorítkozik, s nem tér ki az 
egyes gazdasági résztényezők (ágazatok, külföldi tőke, gaz-
dasági szervezeti rendszer stb.) vizsgálatára. 

A tanulmány a „Jelentés az ország területi folyamatai-
nak alakulásáról és a területfejlesztési politika alakulá-
sáról” című beszámoló készítéséhez kapcsolódó, a VÁTI 
Kht.-ban folyó kutatások szerző által végzett gazdasági 
elemzéseire épül, azonban bevezető fejezetében néhány 
publikált makrogazdasági elemzés eredményét is idézi. 

A vizsgálat időtávja 1998–2002-ig terjed, amit az 
indokol, hogy frissebb területi gazdasági adatok még 
nem állnak rendelkezésre. Az elemzés a KSH és az 
APEH adatokon alapul.

A  G A Z DA S ÁG   
M A K R O S Z I N T Ű  N ÖV E K E DÉ SE  

Az ország makroszintű gazdasági teljesítőképességének 
a kilencvenes évek elején tapasztalt drasztikus vissza-
esését 1994-től a stagnálás időszaka követte, majd 
1996-tól állt az ország dinamikus növekedési pá-
lyára. 1997 és 2000 között a gazdasági növekedés tar-
tósan 4–5 százalék körül alakult, melyet elsősorban a 
multinacionális vállalatok által dominált ipari terme-
lésnövekedés eredményezett. A GDP felhasználásán 
belül a bruttó felhalmozás dinamikusan növekedett, 
miközben a háztartások fogyasztása csak mérsékelten 
emelkedett. A GDP növekedése mellett ezt az időszakot 
a munkanélküliség folyamatos csökkenése, mérsékelt 
bérnövekedés, 10%-ot meghaladó, ám folyamatosan 

S A L A M I N  G É Z A1

irodavezető, VÁTI Kht.

A gazdasági térszerkezet  
alakulásának legújabb  

folyamatai

Főbb makrogazdasági mutatók alakulása

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Bruttó hazai termék (GDP) 
volumenindexe

Előző év 
=100

101,5 101,3 104,6 104,9 104,2 105,2 103,8 103,5

Fogyasztói árindex
Előző év 

=100
128,2 123,6 118,3 114,3 110,0 109,8 109,2 105,3

Munkanélküliségi ráta 
(ILO)

% 10,2 9,9 8,7 7,8 7,0 6,4 5,7 5,8

Megtakarítási ráta (GDP 
arányában)2 

% 8,5 8,9 7,7 9,3 6,6 6,0 5,1 2,5

Folyó fizetési mérleg 
egyenleg/GDP

% -3,6 -2,5 -1,4 -4,7 -5,1 -6,2  -3,4 -4,0 

Közvetlen tőkebefektetések 
Magyarországon3 millió euró 3576 1497 1653 1302 1592 1519 1098 1280,8

Időszak végi devizaárfo-
lyam4 Euró /ECU 178,80 204,89 224,54 255,70 254,92 264,94 246,33 235,90

Forrás: KSH-MNB 2004
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mérséklődő infláció és az ország gazdasági versenyké-
pességének javulása jellemezte. 

2000-től új időszak kezdődött, melynek jellem-
zője, hogy bár a makroszintű növekedés folytatódott, a 
növekedés üteme lelassult és szerkezete is jelentősen 
átalakult.

A növekedés lassulása az évtized elejét jellemző 
nemzetközi dekonjunktúra mellett és a belföldi ke-
resletélénkítés ellenére következett be. A növekedés 
mélypontja 2003-ban volt, azóta a növekedési ütem 
enyhén gyorsult a negyedéves GDP alakulása alap-
ján. 

A stagnáló beruházások mellett a növekedés elsőd-
leges motorjává a lakossági és közösségi fogyasztás – 
GDP növekedését meghaladó – növekedése vált, azaz 
a gazdaság átmenetileg letért a beruházás- és export-
vezérelt növekedési pályáról. A belföldi fogyasztás nö-
vekedésében 2002–2003-ban döntően a jövedelem-
kiáramlás játszott szerepet. A bérnövekedés főképp a 
költségvetési szférában jelentkezett, amely az ország 
minden térségét – a térségeken belül a főképp a váro-
sokat - érinti, így a jövedelmek tekintetében a területi 
kiegyenlítés irányába hat.

A legutóbbi két (2003 utolsó, 2004 első) negyedév-
ben a tendencia megváltozott. A gazdasági növekedés 
gyorsul, ami mögött az exportnövekedés újbóli meg-
ugrása és a vállalati beruházások növekedésének meg-
élénkülése áll.

A magyar gazdaság kicsi és nyitott, éppen ezért a vi-
lággazdasági, illetve európai konjunktúra ciklu-
sokhoz szorosan kötődik. Az elmúlt években globális 
dekonjunktúra és a világkereskedelem lassulása jelent-
kezett, mely helyzet csak a legutóbbi évben változott 
meg. 

A csatlakozó közép-európai gazdaságok telje-
sítménye a magyar gazdasággal összevetve javul, ami-
nek révén 2002–2003-ban csökkent a hazai és a négy 

közép-európai csatlakozó gazdaság növekedési üte-
mei közötti pozitív rés. Növekszik e négy ország költ-
ség- és ár-versenyképessége, illetve növekszik relatív 
vonzerejük a közvetlen tőkebefektetések szempontjá-
ból. Ugyanakkor csökkent a növekedésiütem-különb-
ség Magyarország és az EU-15 átlaga között. 2003-ban 
Magyarország a 8 közép-kelet-európai csatlakozó gaz-
daság között a növekedési dinamikát tekintve, a hato-
dik helyre csúszott vissza. 

A  G A Z DA S ÁG I  T E L J E SÍ T M É N Y   
R E G IONÁ L I S  M E G O S Z L Á S A

A bruttó hazai termék (GDP) nemzetgazdasági 
növekedése számottevő területi különbségeket takar. 
A GDP területi alakulásának legfontosabb jellemzője, 
hogy bár történtek bizonyos átrendeződések, az ország 
gazdasági térstruktúráját lényegében nem tudta átala-
kítani.

A vizsgált időszak egyik meghatározó jelensége, hogy 
Budapest gazdasági súlya tovább növekszik. A főváros 
szerepe összességében kismértékben (34,1-ről 36,1%-
ra) nőtt az ország GDP-jéből való részesedést tekintve. 
Az egy főre jutó GDP-ben mért abszolút belső egyen-
lőtlenségek ugyanakkor jelentősen növekedtek: 1998-
ban 3,4-szeres 2002-ben már közel négyszeres volt a 
különbség a legfejlettebb (Budapest) és legfejletlenebb 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg) megye között, miközben 
Budapest és a vidéki átlag közötti különbség is 2,3-ról 
2,8-szorosra nőtt. 

Budapest gazdasági értékteremtésben betöltött do-
minanciájának erősödése lényegében a korábbi tren-
det tükrözi, azzal a kiegészítéssel, hogy közvetlen kör-
nyezete, Pest megye fejlettségi szintje is dinamikus nö-
vekedésnek indult, jelezve a főváros kisugárzó hatását, 
az agglomerációs kapcsolatok megélénkülését. Buda-
pest esetében a lakosságszámra vetített mutató kiugró 
növekedését ugyanakkor a csökkenő népességszám is 
eredményezi, ami jelentős arányban az agglomerációba 
történő kiköltözésekből származik.

1998-ban a GDP értékek alapján a vidéki megyék há-
rom jól elkülönülő csoportot alkottak. Három észak-
dunántúli megye – Vas, Fejér és Győr-Moson-Sopron 
– alkotta nemcsak a legfejlettebbek (GDP: 1626–1551 
ezer Ft/fő), hanem a legdinamikusabban növekvők cso-
portját is. A legelmaradottabbak, messze a legtöbb me-
gye értékei alatt (891–987 ezer Ft/fő) Nógrád és Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyék voltak. A megyék több-
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sége a középmezőnyben alkotott egy jól elkülönülő 
csoportot az egy főre jutó GDP 1025 és 1430 ezer Ft-os 
értékei között. 

A három legfejlettebb megye Vas, Győr-Moson-
Sopron és Fejér közös fejlődési pályát futott be 1998 
és 2002 között is. Ezt a csoportot a kilencvenes évti-

zed derekától tartó folyamatos felfutás jellemezte, amit 
elsősorban a külföldi tőkebefektetéseken alapuló, túl-
nyomórészt exportorientált ipari termelés megugrása 
eredményezett. 2000 után azonban számos multina-
cionális vállalat vonta ki tőkéjét e megyékből. Ezek a 
külföldi termelő tőke remobilizációjához kapcsolódó 
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mozgások lényegében egy nyitott piacgazdaság termé-
szetes folyamatainak tekinthetők. Ezt igazolja, hogy az 
exportárbevétel tekintetében Vas megye 1999 és 2002 
között 25%, Győr-Moson-Sopron 2000 és 2002 között 
13%, Fejér pedig 2001 és 2002 között 33%-os (2003-
ra még nincs adat) csökkenést mutatott. Bár e megyé-
ket 2000-től stagnálás és esetenként visszaesés jellemzi, 
GDP-ben mért pozíciójuk még mindig számottevően a 
többi vidéki megye fölött áll.

A legfejlettebb megyékhez való felzárkózási tenden-
ciát a középmezőnyből az 1999-től, illetve 2000-től 
megugró Komárom-Esztergom, Pest és Zala megyék 
mutatnak, melyek döntően ugyancsak az ország észak-
nyugati nagytérségi egységéhez tartoznak. Az 1998-ban 
még egységes középmezőny differenciálódott: a felzár-
kózó három megye mellett Borsod-Abaúj-Zemplén és 
Békés-megyék is kiváltak belőle, melyek stagnáló GDP 
értékeikkel leszakadtak e csoporttól, és a legfejletleneb-
bek csoportjához 
kerültek közel.

A leghátrányo-
sabb helyzetű két 
megyénk, Nógrád 
és Szabolcs-Szat-
már-Bereg nem tu-
dott felzárkózni. 

A GDP megyei 
s z i nt ű  t e r ü l e - 
ti egyenlőtlen-
ségeit összegzően 

számszerűsítve, az un. Hoover-index5 alapján megál-
lapítható, hogy 1995-től kezdődően a gazdasági növe-
kedéssel párhuzamosan 1999-ig folyamatosan, majd 
2000-re ugrásszerűen nőttek a területi különbségek. A 
2000 utáni időszakban azonban a nemzetgazdasági nö-
vekedés lassulásával, a kormányzati beruházások növe-
kedésével, valamint a nivelláló hatású jövedelempoliti-
kával párhuzamosan ez a folyamat megtört. 2001-ben 
jelentősen csökkentek, majd 2002-ben kisebb mérték-
ben ismét nőttek a GDP területi különbségei. Az okot 
elsősorban a három legfejlettebb dunántúli megyében 
működő multinacionális nagyvállalatok termeléscsök-
kenése jelentette. 

A területi egyenlőtlenségek mérsékelt csökkené-
se mögött a Budapest központúság növekedése és – a 
Nyugat-Dunántúl stagnálása révén – a vidéki megyék 
mérsékelt kiegyenlítődése áll. Ugyanakkor a nyugat–
keleti fejlettségi megosztottság is fennmaradt, hiszen 

az újonnan dina-
mizálódó megyék 
is döntően az or-
szág nyugati felé-
hez tartoznak.

A keleti ország-
részből  eg yedül 
Heves megye tu-
dott átlag feletti 
növekedést produ-
kálni az egy főre 
jutó GDP alapján.
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Az 1999–2001 közötti két évben átmenetileg, jórészt 
a fejlett nyugati megyék visszaesésének köszönhetően, 
kifejezetten kiegyenlítő folyamatok jelentkeztek, hiszen 
ekkor Komárom-Esztergom és Budapest mellett Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok és Haj-
dú-Bihar megyék mutattak számottevően átlag feletti 
növekedést, miközben Heves és Nógrád is átlag feletti 
növekedést produkált.

A belső elmozdulások ellenére a régiók szintjén is 
egyértelműen megerősödni látszik a kelet–nyugat és a 
centrum–periféria struktúra. Az ország gazdasági tér-
szerkezetét napjainkra leginkább az óramutató járásá-
val ellentétes fejlettségi spirál jellemzi. A legfejlettebb 
közép-magyarországi 
régiót a fejlett észak-
nyugati régiók (Nyu-
gat-Dunántúl, Közép-
Dunántúl), majd a 
meglehetősen egysé-
ges két déli régió (Dél-
Dunántúl, Dél-Alföld) 
követik, és a legfej-
letlenebb Északkelet-
Magyarország (Észak-
Alföld, Észak-Magyar-
ország) zárja.

A kibővült Európai Unió átlagához – főként a bővítés 
és kevésbé a tényleges konvergencia miatt – meglehe-
tősen közel (96%) került Közép-Magyarország, miköz-
ben két északkeleti régiónk egy főre jutó GDP értéke 
alig haladja meg az új EU átlag egyharmadát. Az or-
szág egésze az EU átlag 58%-án állt 2002-ben az egy 
főre jutó GDP tekintetében. 

A gazdaság területi szerkezetét elsősorban a beruhá-
zások formálják át, ezért a beruházás mutatói a vállal-
kozói és közszféra teljes „területfejlesztési” teljesítményét 
reprezentálják. (A teljes beruházáson belül a területfej-
lesztési politika keretében, vagyis a tudatosan térszerke-
zet formáló céllal megvalósulók ennek csak egy töredé-

két jelentik.) 
A beruházások or-

szágos szintű alakulá-
sában 1998 óta a nö-
vekedés visszaesése 
tapasztalható. 1998–
2000 között a bruttó 
beruházások átlago-
san 8,9%-kal, 2003-
ban pedig alig 4%-kal 
emelkedtek. E csökke-
nő ütemű növekedés 
mögött a lakossági és 
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állami beruházások gyorsuló dinamikája és a vállala-
ti beruházások 2001-es stagnálása, 2002-ben jelentős 
csökkenése állt. (2004 első félévére a folyamat megfor-
dult, és a vállalkozói beruházások növekedése felgyor-
sult.) 

A beruházások legnagyobb részét kitevő vállalko-
zói beruházások egyértelműen az ország legfejlettebb 
északnyugati térségét részesítették előnyben, amelyhez 
a befektetési intenzitás szempontjából Pest mellett He-
ves és Tolna is kapcsolódik.

Az állami beruházások 2002-ben, a lakossági be-
ruházások pedig 2001–2002 átlagában valamivel több, 
mint 20%-kal növekedtek. A beruházásokon belül az 
állam részarányának növekedése a vállalkozói szféra 
beruházásainak stagnálásával a makroszintű verseny-
képességet negatívan befolyásolja, ugyanakkor alapve-
tően a gazdasági teljesítmény területi nivellálódásához 
járulhat hozzá. 

A valóságban azonban Budapest első helyen áll az 
egy lakosra jutó állami beruházások alapján. 1997 és 
1999 között az állami beruházások a területi különb-
ségek növekedéséhez járultak hozzá, ugyanis a legtöbb 
állami beruházás (egy lakosra vetítve) Budapest mel-
lett a legfejlettebb észak-dunántúli megyékbe irányult, 
a keleti országrészből csak Szabolcs-Szatmár-Bereg és 
Békés megye kapott fajlagosan magasabb állami in-
vesztíciót. A 2000–2002 közti időszakra bizonyos át-
rendeződés történt, amely egyértelműen az ország fej-
letlenebb térségeinek – keleti országrész, Dél-Dunántúl 
– előtérbe kerülését eredményezte. Ekkor már Buda-
pest mellett Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Csong-
rád realizálta a legmagasabb egy főre jutó állami be-
ruházást. Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Dunántúlon pedig 
Veszprém és Zala mellett a fejletlenebb Somogy került 
az állami beruházások által előnyben részesített terü-
letek közé. 

A megyék relatív sorrendje a beruházások és a GDP egy főre jutó értékei alapján

Beruházá-
sok/fő 

1997-1999

Beruházá-
sok/fő 

2000-2002

Állami beru-
házások/fő 
1997-1999

Állami beru-
házások/fő 
2000-2002

GDP/fő
 1998

GDP/fő 2002
GDP/fő növe-
kedési ütem
 1998 - 2002

Pest 7 8 12 10 11 6 1
Budapest 1 1 1 1 1 1 2
Komárom-Esz-
tergom

6 4 4 14 8 5 3

Heves 5 7 14 17 13 12 4
Somogy 16 16 15 8 17 15 5
Veszprém 8 11 2 7 9 8 6
Győr-Moson-
Sopron 

2 3 3 12 3 2 7

Hajdú-Bihar 13 13 17 16 12 13 8
Nógrád 20 17 11 2 19 19 9
Zala 9 9 5 5 5 7 10
Szabolcs-Szat-
már-Bereg 

19 19 6 6 20 20 11

Bács-Kiskun 17 20 20 18 15 14 12
Baranya megye 14 14 9 20 10 11 13
Jász-Nagykun-
Szolnok 

15 12 16 3 14 16 14

Tolna 10 5 18 15 7 9 15
Borsod-Abaúj-
Zemplén

11 10 19 9 18 17 16

Békés 18 18 7 11 16 18 17
Csongrád 12 15 13 4 6 10 18
Vas 4 2 10 19 4 3 19
Fejér 3 6 8 13 2 4 20
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G A Z DA S ÁG I  F E J L E T T SÉ G  K I ST É R SÉ G I  
T É R ST RU K T Ú R ÁJÁ NA K  F OR M Á LÓDÁ S A

Kistérségi szinten a vizsgálat keretében a gazdaság te-
rületi szerkezetének összegző többváltozós értékelésére 
került sor, a komplex gazdasági fejlettség többmuta-
tós elemzésével.

A gazdasági fejlettség dinamikus térszerkezete az 
alábbi nyolc mutató összevont értékelésével került 
meghatározásra: jogi személyiségű vállalkozások szá-
ma/1000 lakos; társasági adó/lakos; bruttó hozzáadott 
érték (alapáron, közelítő)/lakos; adófizetők aránya; 
munkanélküliségi ráta; jövedelem/lakos; helyiadó/la-
kos; külföldi tőke/lakos.

E mutatók összevont állapot- és változáselemzése6a-
lapján hat eltérő fejlődési pályát bejáró térségtípus kü-
lönül el. A dinamikusan fejlődő térségek olyan fejlett 
területegységek, melyek a kistérségek leggyorsabban 
fejlődő harmadába tartoznak. E dinamikus kistérségek 
egyetlen kivétellel (Debreceni kistérség) Budapest tá-
gabb környezetében találhatók.

A fejlett, stagnáló kistérségeket átlagos, illetve ese-
tenként az alatti fejlődés jellemzi. Ez a típus a Nyugat-
Dunántúl és a Közép-Dunántúl jelentős részének jel-

lemző kategóriája, de az ország többi részének nagyobb 
megyeszékhelyeit és a prosperáló iparvárosokat és a 
legfontosabb turisztikai célterületek többségét (Bala-
ton környékét, egri, hajdúszoboszlói stb. kistérségeket) 
is ez jellemzi. A kilencvenes évek derekáig jelentős kül-
földi tőkebefektetéseket realizáló fejlett dunántúli kis-
térségek stagnálását elsősorban a piacgazdasági terü-
leti egyensúly beállása, egyes nagyobb multinacionális 
vállalatok eltelepülése eredményezte.

A Dunántúl északi felének homogenizálódásához ve-
zet, hogy az időszak elején még mérsékelten fejlett kis-
térségek többsége (csornai, téti, pannonhalmai, orosz-
lányi, zirci, zalaszentgróti, vasvári, sümegi, őriszentpé-
teri, lenti, abai kistérségek) felzárkóznak fejlettebb, de 
mérsékeltebben növekvő, illetve stagnáló szomszédja-
ikhoz. Ez a középmezőnyből történő felzárkózási dina-
mika jellemzi a főváros dinamizáló pólusához keletről 
kapcsolódó térségcsoportot (nagykátai, hatvani, jász-
berényi, pásztói kistérségek) is. 

A legfejletlenebb térségek kevesebb, mint fele produ-
kált átlag feletti növekedést. Ezek a gazdasági élénkülés 
eredményeként megkezdték felzárkózásukat, azonban 
hátrányos pozíciójuk rövid távú megváltoztatásához 
ez általában nem elegendő. A legfejletlenebb térségek 
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többségének fejlődési üteme messze átlag alatti, ese-
tenként abszolút értelemben is visszaesnek, s ez to-
vábbi leszakadásukhoz vezet. A leszakadó térségek az 
északkeleti országrészben és különösen a Dél- Dunán-
túlon koncentrálódnak. 

A Dél-Dunántúl súlyos leszakadásának eredménye-
ként a Letenyétől Sárbogárdig húzódó zónában az or-
szág legmarkánsabb fejlettségi törésvonala alakult ki, 
amely e régiót elválasztja a Dunántúl fejlett térségei-
től.

A vizsgált időszak elején is létező Balassagyarmat–
Békéscsaba fejlettségi törésvonal déli szakaszán, a stag-
náló, közepes fejlettségű térségek és egyes felzárkózó 
tendenciát mutató fejletlenebb kistérségek jelenléte 
miatt oldódik. E vonal északi részén azonban a dina-
mizálódó hevesi, nyugat-nógrádi térségcsoport és a sú-
lyosbodó szerkezeti válsággal küzdő Bátonyterenyétől 
Ózdig terjedő ipari térségek között mélyül a fejlettségi 
lépcső.

Határ menti térségeink gazdaságilag két egy-
mástól radikálisan eltérő fejlődési pályát járnak be. Az 
1998-ban dinamikus peremnek tekinthető Ausztriával 
szomszédos térségek megőrizték fejlettségi pozícióju-
kat és az időszak elején még mérsékeltebb fejlettségű, 
strukturális gondokkal küszködő szlovák határt követő 
Duna menti urbanizációs tengely – kiegészülve Komá-
rom-Esztergom megye délebbi területeivel – az ország 
legdinamikusabban fejlődő területe lett. 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás révén a magyar 
gazdaság az európai gazdasági tér mind szervesebb ré-
szévé válik, amely számtalan kihívást és lehetőséget je-
lent. Területi szempontból a térségek között (is) jelent-
kező verseny fokozódása mellett az európai gazdasá-
gi erővonalakhoz történő kapcsolódás kérdése kiemelt 
fontosságú. Budapest az ország legfejlettebb északnyu-
gat-magyarországi fejlődési zónájával egyre határo-
zottabban kapcsolódik Bécsen keresztül az új európai 
magterülethez.

Ö S S Z E G Z É S

A gazdaság vonatkozásában Magyarországon az 1998 
óta eltelt időszak egyik meghatározó térszerkezeti fo-
lyamata az ország központi térsége súlyának további 
növekedése volt. E mögött Budapest gazdasági súlyá-
nak mérsékelt erősödése és a főváros tágabb környeze-
tének dinamikus fejlődése áll. A gazdasági teljesítmény 
megyei szintű alakulásában ugyanakkor megkezdődött 

a vidék átrendeződése is. A növekedési ütemváltások a 
legfejlettebb, dunántúli megyék stagnálását, illetve visz-
szaesését hozták, azonban bizonyos nyugat–kelet fej-
lettségi megosztottság továbbra is fennmaradt. A gaz-
dasági növekedés súlypontja nyugatról határozottan a 
fővárossal kijelölhető centrumhoz közelebb tolódott. A 
gazdaság belső mozgását jelző vállalkozói beruházások 
egyértelműen az ország északnyugati fejlett nagytérsé-
gét részesítették előnyben, amely az országrész további 
fejlettségi elszakadását vetíti elő.

A régiók szintjén az ország gazdasági térszerkezetét 
napjainkra leginkább az óramutató járásával ellentétes 
közép-magyarországitól az észak-magyarországi régi-
óig tartó fejlettségi spirál jellemzi.

A gazdaság kistérségi szintű térstruktúrájának ala-
kulása a nagyobb területegységek homogenizálódását 
és a fejlettségi törésvonalak elmélyülését okozta. Az or-
szág keleti és a Dunántúl déli részén ugyanakkor to-
vábbra is magas fejlettségükkel ám átlagos, illetve át-
lag alatti növekedéssel szigetszerűen emelkednek ki 
környezetükből a nagyobb megyeszékhelyek és egyes 
prosperáló iparvárosok kistérségei, valamint a legfon-
tosabb turisztikai célterületek.

A gazdasági leszakadás és válság egyre súlyosabban 
koncentrálódik a Dél-Dunántúl déli peremén valamint 
az északkeleti országrészben, kiegészülve a sulyosbodó 
szerkezeti válsággal küzdő Bátonyterenyétől Ózdig ter-
jedő ipari térséggel. 

A vizsgált időszakban, főként annak második felé-
ben területi különbségeket mérséklő folyamatok is je-
lentkeztek, melyek fordulatot eredményeztek a terüle-
ti differenciálódás 1999-ig tartó folyamatos trendjéhez 
képest. A kiegyenlítődés irányába hatnak a gazdasági 
növekedés területileg szelektív visszaesése és az állami 
szerepvállalás bizonyos elemei – beruházások, jövede-
lempolitika. 

A megyék gazdasági teljesítményében jelentkező fej-
lődési ingadozások (pl. a fejlett dunántúli megyék stag-
nálása) a piacgazdaság természetes ingadozásainak 
tekinthetők, amelyek a nagyobb gazdasági szereplők 
beruházási döntéseihez, jellemzően a külföldi tőke re-
mobilizációjához kapcsolódnak.

F E L HA S Z NÁ LT  I R ODA LOM :

– Gáspár P. – Halász A. – Tóth M. (2003) A magyar 
beteg – Makrogazdasági problémáink okai, eddigi 
kezelése és a lehetséges gyógymód
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– The Hungarian Economy – Current Situation & 
The Process of Changing Structure (2004) Forrás: 
www.gkm.hu

– A magyar gazdaság 2002-ben Forrás: www.gkm.
hu

– Nemes Nagy J. (2004) Újra Komárom az élen – me-
gyei ipari növekedési pályák, 1965–2003 - in. Tér-
ségi és települési növekedési pályák Magyarorszá-
gon. Regionális Tudományi Tanulmányok 9. kötet.

J E G Y Z E T E K

1  Tervező-elemző, irodavezető, VÁTI Kht. Elemző ér-
tékelő iroda, gsalamin@vati.hu 

2  Háztartások nettó finanszírozási képessége a GDP 
arányában. (Módszertani változások miatt 1998-tól 
az adatok a korábbi évek adatával nem hasonlíthatók 
össze.)

3  Részvény és egyéb tulajdonosi részesedés.
4  1999. január 1-jétől euró árfolyam.
5  A Hoover-index, az egyik legáltalánosabban hasz-

nált területi egyenlőtlenségi mutató azt mutatja 
meg, hogy az egyik jelenség mennyiségének hány 
százalékát kell a területegységek között átcsopor-
tosítani ahhoz, hogy a területi megoszlása egy má-
sik jellemzőével azonos legyen. Az elemzésben a 
GDP területi eloszlását viszonyítottuk a népesség 
területi eloszlásáéhoz.

6  A gazdasági fejlettség összevont kistérségi elemzése 
két komplex számított mutatón – fejlettségi állapot 
és állapot változás (dinamika) – alapul. A fejlettsé-
gi állapot komplex faktorértékhez a mutatók 2002-es 
értékei, a dinamikához pedig azok 1998 és 2002 kö-
zötti %-ban kifejezett változása került felhasználás-
ra. A sokaság elemei (kistérségek) mindkét komplex 
faktorérték szerint sorrendben 3 egyenlő esetszámú 
csoportba, vagyis alsó, középső és felső tercilisbe ke-
rültek besorolásra. Az egyes kistérségek a fejlettségi 
állapot és dinamika alapján 6 típusba kerültek beso-
rolásra.
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és Urbanisztikai Közhasznú Társaság  
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műszaki könyvtárainak anyaga is.



252 0 0 4 / 9  FA LU  VÁ R O S  R É G I Ó  

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. 
évi XXI. törvény lefektette a területrendezési szakterü-
let legfontosabb jogszabályi alapjait, de meglehetősen 
szűkszavú volt abban a tekintetben, hogy a tervek elő-
írásait hogyan lehet érvényesíteni a gyakorlatban. Nem 
adott elvi eligazítást a különböző szintű területrende-
zési tervek készítése, egyeztetése, elfogadása és a tele-
pülésrendezési tervekben történő alkalmazása során 
felmerülő számos hatásköri és gyakorlati probléma 
megoldásához, és nem hozta létre azt az intézmény-
rendszert (esetünkben azt a hatóságot), amely megfele-
lő felhatalmazással őrködni tud a területrendezési ter-
vekben foglaltak betartása felett. A törvény elfogadása 
óta eltelt időben felhalmozódott tapasztalatok már ele-
gendőek voltak annak megállapítására, hogy hol van 
szükség a törvény módosítására, illetve kiegészítésére 
a még hiányzó szabályokkal. A szükséges módosítások 
és kiegészítések megtörténtek a területfejlesztésről és 
a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 2004. 
június hónapban történt módosítása során. Jelen cikk 
a legfontosabb változásokat és azok indoklását foglalja 
össze, nem a jogszabályi hely előfordulásának sorrend-
jében, hanem egy-egy téma köré csoportosítva.

I . K I E M E LT  T É R SÉ G E K

A törvény eredetileg a kiemelt térségekre készülő te-
rületrendezési tervek elfogadását az Országgyűlés ha-
táskörébe utalta. Ez azt jelenti, hogy az állam a kiemelt 
térség területrendezési terve készítésének és jóváha-
gyásának jogát országos érdekből elvonta az érintett 
megyei önkormányzatoktól. Jelenleg mintegy 16 ki-
emelt térsége van az országnak, amelyeket az Ország-
gyűlés által 1988-ban határozattal elfogadott Országos 
Területfejlesztési Koncepció nevesített, de a kiemelt 
térségek definíciója alapján még további térségek is ki-
jelölhetők lennének. Ezen térségek összességükben ak-

kora területet tesznek ki, mint az egész Dunántúl. Ilyen 
sok kiemelt térség esetén a kiemelés elveszti tulajdon-
képpeni jelentőségét, de indokolatlan is ilyen nagy te-
rületen elvonni az érintett megyei önkormányzatoktól 
a térségi szerkezetre és területfelhasználásra vonatko-
zó szabályok megalkotásának jogát. Az ország egészé-
re vonatkozó területrendezési terven kívül két kiemelt 
térség esetében látszik a törvényi szintű szabályozás in-
dokoltnak, ez a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet és a Bu-
dapesti Agglomeráció térsége.

Hangsúlyozni kell, hogy ezzel a szűkítő értelmű mó-
dosítással a kiemelt térségek nem veszítik el kiemelt tér-
ségi státuszukat, vagyis a területfejlesztés szempontjából 
változatlanul kedvezményezett térségek maradnak. Az új 
szabályozás azt jelenti, hogy a kiemelt térségek közül két 
esetben az Országgyűlés hagyja jóvá az adott térség terü-
letrendezési tervét. A többi esetben a megyei önkormány-
zatok feladata, hogy a megye területére eső kiemelt térsé-
gek egységes tervezéséről közösen gondoskodjanak. 

I I . A  T E RV E K  Ö S S Z HA N G JÁ NA K  B I Z TO SÍ TÁ S A  

A törvény eredetileg a kormány feladatává tette, hogy 
állást foglaljon a megyei területrendezési tervekkel 
kapcsolatban az országos és a megyei területrendezési 
tervek összhangjának megteremtése érdekében. A tör-
vény módosítása során ez a feladat a kormány felada-
tai közül törlésre került szakmai és gyakorlati okokból.

A törvény előírja, hogy a területrendezési tervek el-
készítésében az érintett minisztereknek közre kell 
működniük. A közreműködés eredményeképpen az 
elkészült és egyeztetett területrendezési tervek ösz-
szehangoltan tartalmazzák az ágazati koncepciókat. 
Elfogadásukat követően érvényesítésük a megyei te-
rületrendezési tervekben olyan szakmai feladat, amit 
elegendő az ágazati miniszter feladatává tenni. A mi-
niszternek ezt a jogosítványát a törvény a megyei terü-

T O M P A I  G É Z A
főosztályvezető, Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal

Változások a területrendezés  
törvényi szintű szabályozásában 
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letrendezési tervekre vonatkozó eljárási szabályok ke-
retében tartalmazza, illetve részletezi.

I I I . M E G Y E I  T E RV E K

A megyei önkormányzatok kibővült feladata 

A kiemelt térségekre vonatkozó előírás fentebb részlete-
zett módosítása egyúttal azt is jelentette, hogy azon ki-
emelt térségek területrendezési tervének elkészítését és 
elfogadását, amelyek jóváhagyása nem az Országgyűlés 
hatáskörébe tartozik, a megyei önkormányzat feladatává 
kellett tenni. A megyei önkormányzatnak együtt kell mű-
ködnie a többi érintett megyei önkormányzattal a kiemelt 
térségek összehangolt tervezése érdekében. Az együttmű-
ködés történhet társulás, vagy erre a feladatra vonatkozó 
megállapodás alapján. Az egységesen történő tervezést 
követően a megyei önkormányzatok külön-külön elfo-
gadják a kiemelt térség tervének a saját megyéjükre vo-
natkozó részét, vagy beépítik azt megyei tervükbe.

A megyei terv viszonya más tervekkel

A megyei területrendezési tervek készítése során az az 
eldöntendő kérdés merült fel, hogy a megyei terv, ho-
gyan viszonyul a megyében lévő megyei jogú város te-
lepülésszerkezeti tervéhez és a megye területét érintő 
kiemelt térség területrendezési tervéhez. 

Az első esetre vonatkozóan a törvény úgy rendelkezik, 
hogy a megye területrendezési terve a megyei jogú várossal 
egyeztetett módon tartalmazza a megyei jogú város telepü-
lésszerkezeti tervének térségi jelentőségű elemeit. Ezzel az 
előírással az érintett megyei és megyei jogú városi önkor-
mányzat rá van kényszerítve arra, hogy együttműködjön a 
térségi jelentőségű hálózati és területfelhasználási elemek 
meghatározásában és összehangolásában. Erre a magától 
értetődőnek tekinthető összehangolási kötelezettségre erő-
sít rá kissé szájbarágós módon a törvénynek az az általános 
érvényű előírása, amely szerint „... az országos és térségi je-
lentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok nyomvonalá-
nak meghatározásánál biztosítani kell a szomszédos me-
gyék, illetve települések határán a folyamatos kapcsolódás 
lehetőségét.” A megyei terv tehát a megye teljes területét le-
fedi (nem „lukad ki”), de egyúttal tiszteletben tartja a me-
gyei jogú város önkormányzatának a jogát arra, hogy a vá-
ros településszerkezeti tervét meghatározza. 

A második esetre vonatkozóan a törvény úgy rendel-
kezik, hogy a megye területrendezési terve nem terjed ki 

azon kiemelt térségek területére, amelyek területrendezé-
si tervét az ágazati miniszter készítteti és az Országgyűlés 
törvénnyel fogadja el. Ebben az esetben a megye területét 
két, külön eljárásban elkészített és elfogadott terv fedi le, 
amelyek a határaik mentén értelemszerűen össze vannak 
hangolva. Ez az előírás két megfontoláson alapszik:
- A megyei és a kiemelt térségi terv méretaránya és 

tartalmi követelményrendszere azonos. A megyei 
terv számára nincsenek további eszközök arra, 
hogy a kiemelt térségi terv tartalmát tovább rész-
letezze, vagy azt további elemekkel egészítse ki. 
Ha a megyei terv hatáskörét bizonyos mértékig ki 
akarnánk terjeszteni a kiemelt térségre is, akkor 
a tartalmi elemeket az Országgyűlés által eldön-
tendő és a megyei önkormányzat által eldöntendő 
két csoportra kellene felosztani, amely csak rend-
kívül erőltetett módon lenne végrehajtható. A tér-
szerkezet elemei összehangolt rendszert alkotnak 
és együttesen kell azokat jóváhagyni törvénnyel, 
vagy megyei önkormányzati rendelettel, ahogy azt 
a törvény az egyes tervek esetén előírja. 

- Ha a tartalmi követelményeket a fenti módon fel-
osztanánk és a megyei terv hatáskörét kiterjesz-
tenénk a kiemelt térség területére, akkor az adott 
térségben megkettőznénk a „középszintű” tervek 
számát. A térségben lévő települési önkormányza-
tok számára két terv (a kiemelt térségi terv és a 
megyei terv) közvetítené az országos terv előírá-
sait, és határozná meg a térségi szempontból még 
figyelembe veendő szempontokat. Magyarország 
esetében ez szükségtelenül bonyolultabbá tenné a 
tervek hierarchikus rendszerét. 

Azon kiemelt térségek esetén, amelyek készítését és el-
fogadását a törvény a megyei önkormányzatok hatáskö-
rébe utalta, a megyei önkormányzatok eldönthetik, hogy 
a kiemelt térség területrendezési tervének a megyéjükbe 
eső részét önállóan – mint a megye egy térségére készí-
tett területrendezési tervet – fogadják el, vagy annak tar-
talmát beépítik a megye egészének tervébe. 

Ajánlások lehetősége a megyei tervekben

A megyei területrendezési tervek nem alkothatnak tet-
szés szerint térségi területfelhasználási kategóriákat 
és övezeteket, hanem csak azokat használhatják, ame-
lyeket az Országos Területrendezési Tervről szóló tör-
vény tételesen felsorol a hozzájuk tartozó előírásokkal 
együtt. Erre a megszorításra korábbi alkotmánybíró-
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sági határozatok következtében van szükség, amelyek 
egyfelől megerősítették a területrendezési tervek hie-
rarchikus rendjét, másfelől bizonyos vonatkozásokban 
megkötötték a megyei önkormányzat kezét. A megyei 
önkormányzat rendeletben elfogadhatja a megye te-
rületrendezési tervét és ezt kötelezően figyelembe kell 
venni a települési önkormányzatoknak a településren-
dezési terveikben és a helyi építési szabályzataikban, de 
a megyei terv csak olyan területrendezési szabályokat 
alkothat meg, amelyre a törvény feljogosítja. 

A fenti előírással szemben gyakran fogalmazódik meg 
az a kritika a megyei területrendezési tervek készítői ré-
széről, hogy a törvény által használni engedett területfel-
használási kategóriák és övezetek, és különösen a hozzá-
juk rendelhető szabályok nem adnak lehetőséget a me-
gyék eltérő adottságaiból következő sajátos övezetek és 
előírások képzésére, illetve érvényesítésére.

Ennek a valós problémának megoldására született az 
a törvényi előírás, amely lehetőséget ad a megyei önkor-
mányzatok számára, hogy a törvény által megengedett 
kereteken kívüli, számukra még fontos területrendezé-
si szabályokat ajánlásként, vagy intézkedési javaslatként 
fogalmazzák meg és azt megyei önkormányzati határo-
zattal erősítsék meg. A megyei önkormányzat határoza-
ta nem kötelező érvényű a települési önkormányzat szá-
mára, de irányadó, orientáló jelentősége mindenképpen 
van. Kétségtelen, hogy ez a lehetőség nem teljes értékű 
a megyei önkormányzatok szempontjából, de a helyi 
önkormányzatokról szóló törvényben foglaltak alapján 
más alkotmányossági lehetőség nincsen.

Eljárási szabályok

Régi törekvése a terület- és településrendezési szakte-
rületnek, hogy bevezesse a terület- és településrende-
zési tervek úgynevezett előzetes normakontrollját, ami 
azt jelentené, hogy a helyi önkormányzat csak a szakte-
rületért felelős miniszter előzetes egyetértésével fogad-
hatná el a rendezési tervet, vagy – másik megoldásként 
– csak a miniszter előzetes egyetértése után léphetne 
hatályba a rendezési tervet elfogadó helyi önkormány-
zati rendelet. Ez a törekvés rendre megbukik azon az 
alapvető alkotmányos tételen, hogy a helyi önkormány-
zatok rendeletalkotási jogát elvonni, vagy ilyen mó-
don korlátozni nem lehet. Maradnak tehát a meglévő 
jogrendbe illeszthető „puhább” megoldások, amelyek 
egyrészt a hibás önkormányzati döntés megelőzésére, 
másrészt a közigazgatási hivatalok által végzett utóla-
gos normakontroll hatékonyabbá tételére irányulnak. 

E vonatkozásban a törvény előírja, hogy a területren-
dezési tervjavaslatot és a megyei területrendezési terv 
elfogadásáról szóló rendelettervezetet az egyeztetést kö-
vetően az elfogadott és el nem fogadott vélemények in-
doklásával együtt állásfoglalásra meg kell küldeni a mi-
niszternek. A miniszter állásfoglalása annak megállapí-
tására irányul, hogy a megyei terv összhangban van-e az 
országos és a törvénnyel elfogadott kiemelt térségi ter-
vekkel. A miniszter állásfoglalása lényegében egy levél, 
amelyben a miniszter – adott esetben – felhívja a me-
gyei önkormányzat figyelmét arra, hogy az elfogadni kí-
vánt megyei területrendezési terv egyes elemei ellentét-
ben vannak a magasabb rendű területrendezési tervek-
kel, és ilyen módon a megyei terv elfogadásával a megyei 
önkormányzat törvénysértést fog elkövetni. Mivel a mi-
niszter állásfoglalását a képviselő-testülettel ismertetni 
kell, a képviselő-testület nem teheti meg, hogy az abban 
foglaltakról nem vesz tudomást.

A törvény előírja továbbá, hogy a megyei önkormány-
zat jegyzője a terv elfogadásáról szóló rendeletet előzmé-
nyeivel (a tervjavaslattal, az elfogadott és el nem fogadott 
vélemények indoklásával, a területi főépítész szakvéle-
ményével és a miniszter állásfoglalásával) együtt küldi 
meg a megyei közigazgatási hivatal vezetőjének. Ennek 
az előírásnak célja az, hogy a megyei közigazgatási hi-
vatal vezetője ne csupán a megyei területrendezési ter-
vet elfogadó „kétsoros” önkormányzati rendeletet kapja 
meg, hanem mindazon anyagokat, amelyek lehetőséget 
adnak egy érdemi normakontroll lefolytatására. Más 
kérdés, hogy ezzel a lehetőséggel a megyei közigazgatási 
hivatalok élni fognak-e a gyakorlatban.

I V. E LT É R É SE K  L E H E TŐ SÉ G E  M E G Y E I  É S  
T E L E P Ü L É SI  S Z I N T E N

a) A területrendezési terveket elfogadó jogszabályok 
(törvény és megyei önkormányzati rendeletek) sajátosak 
abból a szempontból, hogy rajzi mellékletekkel (szerke-
zeti tervvel és övezeti tervlapokkal) egészülnek ki. A rajzi 
mellékletek a jogszabályok lényegi részét képezik, mert 
az infrastrukturális létesítmények és a térségi jelentő-
ségű egyedi építmények térbeli rendje, az egyes térségi 
területfelhasználási kategóriák és övezetek kiterjedése 
(területi határa és egyúttal területi hatálya) más módon 
szemléletesen nem lenne ábrázolható. 

A területrendezési tervek az infrastrukturális létesít-
ményeket, az egyedi építmények területét és az egyes 
térségi területfelhasználási kategóriákat és övezeteket 
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(a továbbiakban: tervi elemeket) az alaptérkép méret-
arányának (M = 1 : 50 000 és M = 1 : 500 000 között) 
megfelelő pontossággal tartalmazzák. Ez a pontosság 
az ország, illetőleg egy kiemelt térség vagy megye tér-
beli rendjének meghatározása szempontjából megfe-
lelő és elegendő, hiszen ennél nagyobb pontossághoz 
nem fűzhető országos, illetve megyei közérdek. Kisebb 
léptéknél – amellett, hogy a térképszelvények nagy szá-
ma miatt elveszne az áttekinthetőség lehetősége és ke-
zelhetetlenné válna a terv – már elvonásra kerülne a 
megyei vagy a települési önkormányzat hatásköre. A 
helyi önkormányzatok törvényben meghatározott ha-
táskörébe tartozik ugyanis az, hogy a tervi elemek he-
lyét vagy határvonalát a rendezési terveikben a terv 
méretarányának megfelelően meghatározzák, illetve – 
a településrendezési tervben – telekhatár-pontossággal 
megállapítsák. Emiatt az adott tervi elem által tényle-
gesen érintett terület csak fokozatos megközelítéssel, a 
további tervek kidolgozása és elfogadása során (megyei 
területrendezési terv, településszerkezeti és szabályozá-
si terv, valamint az adott létesítmény szakági engedé-
lyezése során) válik véglegessé, vagyis olyanná, amely 
alapján az érintett telkekre építési jogok és korlátozá-
sok keletkezhetnek, illetve válnak bejegyezhetővé.

Az egyre pontosabbá váló alaptérképeken történő 
fokozatos megközelítés rendszerint azt is eredménye-
zi, hogy a tervi elem végleges helye (ha azt visszave-
zetnénk a területrendezési tervbe) kismértékben el fog 
térni a területrendezési tervben megjelölt helytől. Ez az 
eltérés a terveket elfogadó testület által képviselt terü-
let-, illetve településrendezési közérdeket megtestesítő 
hatáskörének szükségszerű következménye, ami a te-
rületrendezési tervi döntések vonatkoztatási területé-
nek pontosítását eredményezi.

Természetesen a pontosítási folyamat eredménye-
képpen szükségessé váló eltérés nem lehet olyan mér-
tékű, hogy az már a területrendezési terv módosítását 
eredményezze. Annak megállapítása, hogy az eltérés 
meddig fogadható el pontosításnak és mikortól kell 
már érdemi módosításnak tekinteni, nem egyszerű fel-
adat, hanem a tervi elem jellegét, térbeli helyzetét és 
más tervi elemekkel való kapcsolatát mérlegelő szak-
mai, szakigazgatási kérdés. 

E probléma megoldására a törvény módosítása két-
fajta megközelítést alkalmazott. Egyfelől normatív mó-
don meghatározott egy olyan határértéket, amely mér-
tékig az eltérés a pontosítás fogalmába esik, másfelől – 
kivételesen indokolt esetként – megengedhetővé tette a 
nagyobb mértékű eltérést is. Ez utóbbi esetben megfe-

lelő dokumentum (területi hatásvizsgálat) elkészítését 
és külön eljárás lefolytatását rendelte el, amelyek garan-
ciális szabályként biztosítékul szolgálnak ahhoz, hogy a 
normatív alapon megengedett eltéréstől nagyobb mér-
tékű eltérés – szaknyelven szólva – nem eredményezi a 
területrendezési terv koncepciójának sérelmét, tehát az 
ilyen módon megindokolt eltérés is még a pontosítás 
fogalmába illeszthető.

b) A területrendezési tervek fenti értelmezés szerinti 
pontosítása más vonatkozásban is szükségessé válhat. 
A területrendezési tervek hosszú távú érvényességgel 
készülnek, a rendszeres felülvizsgálatukra és korszerű-
sítésükre 5–10 évenként kerül sor. A két felülvizsgálat 
közötti időszakban felmerülhetnek olyan új térségi je-
lentőségű létesítményekre vonatkozó javaslatok, ame-
lyek a terv készítésének és elfogadásának időszakában 
nem voltak ismertek, ezért a tervben nem szerepelnek. 
Más szóval, ha a terv készítése során ismertek lettek 
volna, akkor a terv figyelembe vette volna azokat. 

Ilyen esetben arról kell dönteni, hogy a területrende-
zési tervben eredetileg nem szereplő új létesítmény a te-
rületrendezési tervbe beilleszthető-e a terv koncepciójá-
nak sérelme nélkül, vagy a kiegészítés (beillesztés) csak a 
terv módosítása által lehetséges. Az előbbi esetben az új 
létesítmény beillesztése a területrendezési terv soron kö-
vetkező módosítása (felülvizsgálata) során automatiku-
san megtörténhet, de addig is a tervezési hierarchiában 
alatta álló terv az adott létesítményt tartalmazhatja.

c) A törvény a fentiekkel összefüggésben a területrende-
zési hatóság létrehozásáról, az eltérésre vonatkozó nor-
matív határértékekről, a kivételes eljárás lehetőségéről, 
valamint a térségi területfelhasználási engedély beveze-
téséről döntött, minden más részletet a végrehajtási jog-
szabályokra bízott. A kormányt felhatalmazta a területi 
hatásvizsgálat tartalmi követelményeinek és a kivételes 
eltérésre vonatkozó eljárás szabályozásával, a minisztert 
pedig a térségi területfelhasználási engedélyezési eljárás 
részletes szabályainak meghatározásával.

V. A  T E RÜ L E T R E N DE Z É SI  HATÓ S ÁG

A területi hatásvizsgálat és a külön eljárás eredmé-
nyének ismeretében a kivételesen megengedett elté-
rés mértékében, vagy az újonnan felmerült létesítmény 
beilleszthetőségéről dönteni kell. E feladat – a törvény 
által létrehozott – területrendezési hatóságra hárul. A 
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döntés formája egy – lényegében a területrendezési 
tervvel való összhang tárgyában hozott – területrende-
zési hatósági határozat. 

A törvény a területrendezési hatósági feladatokkal a 
területi főépítészeket bízta meg, amelyek ilyenformán 
a területrendezési tervek érvényesülését biztosító első-
fokú területrendezési hatósággá váltak.

A törvény a beilleszthetőségre vonatkozó határozatot 
megnevezi, ez a „térségi területfelhasználási engedély”. A 
törvény nem nevezi meg az eltérésre vonatkozó határo-
zatot, de a kivételes eltérés lehetőségét magában hordo-
zó külön eljárásnak is szükségképpen hatósági döntés-
sel kell zárulnia. Mivel a két határozat tényleges tartalma 
mindkét esetben a területrendezési terv pontosítása (a 
törvény által megengedett mértékű módosítása), a „tér-
ségi területfelhasználási engedély” kifejezés használha-
tó az egyszerűség kedvéért mindkét engedély fajtánál. 
Példaként említve: a területi főépítész a térségi terület-
felhasználási engedélyt az egyik esetben az adott létesít-
mény korrigált nyomvonalára, a másik esetben a tervben 
eredetileg nem szereplő nyomvonalára adja ki. 

Mivel új hatósági engedélyezési eljárásról van szó, a 
törvényben rendelkezni kellett néhány ezzel összefüggő 
gyakorlati kérdésről, köztük a fellebbezés lehetőségéről. 
E szerint a térségi területfelhasználási engedélykérelem-
ről hozott határozat elleni fellebbezést a kormány irányí-
tása alatt álló, a (területfejlesztésért és a területrendezé-
sért felelős) miniszter felügyelete alatt működő országos 
hatáskörű államigazgatási szerv (jelen cikk írásakor ez a 
Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal) bírál-
ja el. A másodfokú határozattal szemben keresetet lehet 
indítani, amelyet a Fővárosi Bíróság kizárólagos illeté-
kességgel, soron kívül bírál el a polgári perrendtartásról 
szóló törvény megfelelő fejezete szerinti eljárásban.

V I . A  T E RÜ L E T I  F ŐÉ P Í T É S Z  K I B ŐV Ü LT  
F E L A DATA I  

A törvény eddig is nevesítette a területi főépítészeket, 
mint olyan területi államigazgatási szerveket, amelyek 
segítik a minisztert az egyes területrendezési feladatok 
ellátásában. A törvény módosítása eredményeképpen 
a területi főépítészek hatósági jogosítványt kaptak és 
ezzel együtt a számukra előírt, eddig jellemzően véle-
ményezési feladatok jelentősen kibővültek. Az önálló és 
fentebb részletezett hatósági hatáskör mellett szakha-
tóságként közre kell működniük a tervekben szereplő 
(a területrendezési tervek tartalmi követelményének 

megfelelő szintű) műszaki infrastruktúra-hálózatok és 
egyedi építmények engedélyezési eljárásában. A szak-
hatósági közreműködés legalább olyan fontos, mint a 
területrendezési hatóságként végzett munka, hiszen 
így a területi főépítészek érvényesíteni tudják a terület-
rendezés szempontjait az egyes létesítményekre vonat-
kozó ágazati tervezési és engedélyezési szakaszokban. 

A területi főépítésznek ezenkívül állást kell foglalnia a 
megyei területrendezési tervnek az országos és a kiemelt 
térségi tervekkel, továbbá a településrendezési terveknek 
az országos, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési 
tervekkel való összhangjáról. Ennek keretében azt ellen-
őrzi, hogy az egyre részletesebbé váló tervek a törvény ál-
tal megengedett keretek között pontosítják-e a magasabb 
rendű tervek előírásait, továbbá állást foglal a részletesebb 
tervek készítése során felmerülő, a magasabb rendű terv 
módosítására irányuló igények indokoltságáról. A területi 
főépítész állásfoglalása képezi az alapját a miniszter által 
kiadandó, fentebb említett állásfoglalásnak.

V I I . „ MOR ATÓR I UM”

A területrendezési szempontból kritikus kiemelt térsé-
gek (Budapesti Agglomeráció, Balaton Kiemelt Üdülő-
körzet) területére a törvény az előkészítő fázis befeje-
zését követően legfeljebb két évig tartó „moratóriumot” 
rendel el, amely idő alatt az érintett települések nem 
növelhetik meg a beépítésre szánt területük kiterje-
dését a hatályos településrendezési eszközeikben rög-
zítettekhez képest. Ezzel akarja a törvény elejét venni 
annak, hogy a területrendezési terv munkaközi állapo-
tának ismeretében az önkormányzatok olyan új terü-
letfelhasználást érintő döntéseket hozzanak, amelyek 
a területrendezési terv kialakuló koncepciójával ellen-
tétesek, vagy annak érvényesítését megakadályozzák. 
Erre a szabályra a Budapesti Agglomeráció Területren-
dezési Tervének készítésénél nyert tapasztalatok miatt 
van szükség. A moratórium nem jelent építési tilalmat, 
a már elfogadott településrendezési tervekben foglal-
tak alapján a beruházások zavartalanul folyhatnak. 

Felmerülhet a kérdés, hogy mi tekinthető az előkészítő 
fázis befejező napjának. A területfejlesztési koncepciók, 
programok és a területrendezési tervek tartalmi köve-
telményeiről szóló 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet 7. §-
ában foglaltak szerint a területrendezési terv készítésé-
re kötelezett szerv saját hatáskörében dönt – egyeztetést 
követően – arról, hogy az előkészítő fázis munkarészei 
megfelelnek-e a további tervezés alapjául. E döntéséről 
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a záró egyeztetésről készült jegyzőkönyv vagy emlékez-
tető megküldésével egyidejűleg, vagy külön levélben az 
érintetteket (az egyeztetésbe bevontakat, köztük elsősor-
ban a települési önkormányzatokat) tájékoztatja. Ebben 
megjelöli azt a napot, amellyel az előkészítő fázist befe-
jezettnek tekinti, egyúttal felhívja az önkormányzatok fi-
gyelmét a törvény hivatkozott előírására.

Meg kell jegyezni, hogy a moratóriumra vonatkozó 
előírásnak – mivel nem lehet visszamenőleges hatálya 
– gyakorlati jelentősége most nincs, csak a távolabbi 
jövőre nézve bír elvi jelentőséggel, hiszen a Balaton Ki-
emelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve 2000-ben el-
fogadásra került, a Budapesti Agglomeráció Területren-
dezési Tervének előkészítő fázisa 2000-ben lezárult.

V I I I . E G Y É B  VÁ LTO Z Á S OK

A törvény módosítása során lehetőség volt arra, hogy 
a gyakorlatban felmerülő értelmezési problémákra az 
előírások kiegészítésével, új előírások beiktatásával, 
vagy éppen meglévő előírások elhagyásával választ le-
hessen adni. A teljesség igénye nélkül ezek az alábbiak:

A tervek hierarchiájának megerősítése

A területrendezési tervek egymásra épülő, hierarchikus 
rendszert alkotnak, amelyben a rendszer alacsonyabb 
szintjén elhelyezkedő tervek nem lehetnek ellentétben 
a magasabb szintű tervekkel. Ezt a szabályt jelenleg a 
területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a 
területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásá-
nak rendjéről szóló 184/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet 
2. § (1)-(3) bekezdése mondja ki, de alapvető jelentő-
sége miatt a törvényben való rögzítése indokolt. A tör-
vény módosítása során tehát megerősítésre került az, 
hogy a kiemelt térség területrendezési terve nem lehet 
ellentétes az ország területrendezési tervével, a megye 
területrendezési terve pedig az ország és a kiemelt tér-
ség területrendezési tervével. (A településrendezési ter-
vek igazodási kötelezettségét az épített környezet alakí-
tásáról és védelméről szóló törvény mondja ki.)

Elfogadásra kerülő munkarészek

A törvény eredetileg úgy fogalmazott, hogy az Ország-
gyűlés „ ... elfogadja az országos, valamint a kiemelt tér-
ségekre vonatkozó területrendezési terveket, törvény-
ben meghatározza azok önkormányzatokra is kötelező 

elemeit.” A mondat második felét sokan úgy értelmez-
ték, hogy az Országgyűlés elé komplett tervi dokumen-
tumnak kell kerülnie, amelyet az Országgyűlés hatá-
rozattal elfogad, majd külön törvényt alkot arról, hogy 
ebből mi kötelező az önkormányzatok számára. A mó-
dosítás során a „... törvényben meghatározza azok ön-
kormányzatokra is kötelező elemeit” kitétel elhagyásra 
került. Egyértelművé vált ezáltal, hogy a területrende-
zési tervek egyes rajzi és szöveges munkarészei (pon-
tosabban azokból az elfogadásra javasolt elemek) egy-
séges egészt képeznek, jóváhagyásuk azonos szinten 
– adott esetben törvénnyel – történik. Természetesen 
ez azt jelenti, hogy a terv elfogadásáról szóló törvénybe 
csak olyan elemek kerülhetnek bele, amelyek kodifiká-
ciós szempontból a törvénybe illenek, vagyis konkrét 
előírás rendelhető hozzájuk. Minden más alátámasztó 
munkarésznek tekinthető, amelyet bárki számára hoz-
záférhetővé kell tenni, de amelyet az Országgyűlés elé 
terjeszteni szükségtelen. 

A területfelhasználási és övezeti szabályok  
értelmezése

Az Országos Területrendezési Terv meghatározta a me-
gyei tervek számára, hogy egy adott országos területfel-
használási kategórián belül, milyen megyei területfel-
használási kategóriákat lehet alkalmazni. A szabályo-
zás logikája szerint a területfelhasználásra vonatkozó 
előírásokat az adott országos területfelhasználási kate-
gória területére (foltjára) vonatkozóan kell érvényesí-
teni. A megyei területrendezési tervek készítése során 
nyert tapasztalatok azt mutatták, hogy ennek a követel-
ménynek több megye esetében nem lehet maradék nél-
kül eleget tenni. Ennek oka az, hogy az Országos Terü-
letrendezési Terv 1 : 500 000 méretarányú alaptérképe 
csak durva lehatárolásra volt alkalmas, és készítése so-
rán még nem tudhatta figyelembe venni azokat a kor-
rekciókat, amelyek az 1 : 50 000 méretarányú megyei 
terv készítése tett lehetővé. A megyei tervek elkészítése 
után a szükséges „igazítások” visszavezethetőek lesz-
nek az Országos Területrendezési Tervbe.

A fenti probléma miatt az országos területfelhaszná-
lási kategóriákra vonatkozó szabályokat – átmenetileg 
– enyhíteni kellett, ezért a területfejlesztésről és a terü-
letrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása 
általános érvénnyel kimondta, hogy a szabályoknak a 
kiemelt térség vagy a megye területére vetítve összes-
ségükben kell teljesülniük. Hangsúlyozni kell, hogy ez 
az enyhítés csak a területfelhasználási kategóriák leha-
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tárolásában és területi elhelyezésében jelent nagyobb 
mozgásteret a megyei terv számára, a mennyiségi érte-
lemben vett előírások nem változtak. 

Lényegében a nagy méretarányú tervezés korlátaiból 
következően, az Országos Területrendezési Terv az orszá-
gos övezetek határait némely övezet esetében a települé-
sek közigazgatási területének határán húzta meg (egy 
település vagy része lett az adott övezetnek, vagy nem), 
más esetben az igazgatási terület határától függetlenül a 
körülbelüli elhelyezkedést foltszerűen jelezte. Ki kellett 
ezért mondani, hogy az országos övezetek határát az ér-
dekelt államigazgatási szervek állásfoglalása alapján kell a 
kiemelt térségi vagy a megyei területrendezési tervekben 
(az e terveknek megfelelő pontossággal) kijelölni. 

Hasonló tapasztalat, hogy néhány övezet esetében 
(csúszásveszélyes terület, vízeróziónak kitett terület, 
valamint széleróziónak kitett terület övezete) a megyei 
terv részletezettsége még nem elegendő ezen megyei 
övezetek pontosabb kijelöléséhez. A megyei terv csak 
azt tudja meghatározni, hogy mely települések igazga-
tási területét érintve merül fel az övezetek nevében jel-
zett veszélyeztetettség. A törvény ezért kimondja, hogy 
ezen övezetek területét a kiemelt térségi vagy a megyei 
területrendezési tervben az érintett települések köz-
igazgatási területének megjelölésével kell meghatároz-
ni, továbbá, hogy a fenti térségi övezetek határát az ér-
dekelt államigazgatási szervek állásfoglalása alapján a 
településrendezési tervekben kell kijelölni.

Határ menti térségek tervének egyeztetése

Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásával to-
vább nőtt a határ menti térségek esetében a határon át-
nyúló kapcsolatok jelentősége, amely során a területek 
felhasználása, valamint az infrastruktúra fejlesztése terén 
együttműködésre kell törekedni az államhatár túlolda-
lán található kapcsolódó terület közigazgatási szerveivel, 
a minél tervszerűbb, célszerűbb és hatékonyabb terület-
fejlesztés és területrendezés érdekében. Az Országos Te-
rületrendezési Terv elfogadásáról szóló törvény tárgyalása 
során az országgyűlési képviselők is pártállástól függetle-
nül szorgalmazták e tekintetben a meglévő jogszabályok 
áttekintését és szükség szerinti kiegészítését.

Ennek eredményeképpen a területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló törvény kiegészítésre került 
azzal, hogy a határ menti térségek esetében az egyez-
tetésbe a minisztert és – a külügyminiszter útján – a 
szomszédos országok területrendezésért felelős szer-
veit is be kell vonni. Mivel a legtöbb megyénk határos 

az országhatárral, a megyei önkormányzatok feladata 
is értelemszerűen kibővült. 
Megjegyzendő, hogy a törvény fenti kiegészítése magá-
val vonta a területfejlesztési koncepciók és programok, 
valamint a területrendezési tervek egyeztetésének és 
elfogadásának rendjéről szóló kormányrendelet, to-
vábbá ezen tervek tartalmi követelményeiről szóló mi-
niszteri rendelet kiegészítését is néhány, a nemzetközi 
egyeztetés végrehajtását segítő szabállyal.

Felhatalmazások

A törvény értelemszerűen tartalmazza az új előírások 
bevezetéséhez szükséges részletszabályok megalkotá-
sára vonatkozó felhatalmazásokat. Ezzel egyidejűleg 
törlésre kerültek olyan felhatalmazások, amelyek szük-
ségességét az eltelt időszak nem igazolta. Nem szüksé-
ges például kormányrendeletet alkotni a kiemelt térsé-
gek lehatárolásáról és hasonlóképpen, az úgynevezett 
pontosítási eljárásról sem. 

A kiemelt térség esetében elegendő, ha azokat valami-
lyen szintű jogszabály, vagy határozat (jelenleg ország-
gyűlési határozat) felsorolja. Területük pontos lehatáro-
lása a tervezési folyamat eredményeként lehetséges.

A pontosítási eljárás szabályozására az eredeti elgondo-
lások szerinti értelmezésben nincsen szükség. Általános 
esetben a területrendezési tervekben foglaltak az orszá-
gos tervtől kezdődően a kiemelt térségi és megyei terület-
rendezési terveken keresztül a településrendezési tervekig 
húzódó tervezési folyamat során válnak egyre pontosab-
bá, illetve végül telekhatár pontossággal értelmezhetővé. 
A tervezési és egyeztetési folyamatnak eljárási rendje már 
szabályozva van, ebben a vonatkozásban nincs szükség új 
vagy más szabályozásra. Az egyre részletesebb tervezés 
eredményeképpen szükségessé válhat a magasabb szintű 
tervekben szereplő nyomvonalak és övezethatárok korrek-
ciója, de ez csak olyan mértékben történhet, amelyre a ter-
vekre vonatkozó jogszabály maga lehetőséget ad. Arra volt 
tehát szükség, hogy a törvény kiegészítésre kerüljön azok-
kal a szabályokkal, amelyek a pontosítás során megenged-
hető korrekciók mértékére utalnak, amely mérték megha-
tározható normatív módon, vagy egy kivételes eljárás ered-
ményeképpen, ahogy ez fentebb már kifejtésre került. 

Remélhető, hogy a területfejlesztésről és a területren-
dezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása során 
bevezetésre került mindezen új szabályok tovább erő-
sítik a területrendezési tervezés szerepét a fenntartható 
fejlődés elvének megfelelő területpolitika kialakításá-
ban és érvényesítésében.
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A tanulmány összegzi az első Nemzeti Fejlesztési Terv 
kidolgozásának főbb tapasztalatait regionális néző-
pontból. A tervezési folyamat számos gyermekbetegség-
gel rendelkezett. Térségi szintről vizsgálva, a tervalkotási 
folyamat egyik legfőbb problémáját a tervezéssel össze-
függő egyeztetési, társadalmasítási tevékenységek elég-
telen, kusza jellege képezte. Időközben megkezdődött az 
új, a 2007–2013-as tervezési időszakra vonatkozó, Eu-
rópa Tervnek elnevezett második Nemzeti Fejlesztési 
Terv és ezzel szoros összefüggésben az ország fejlesztés-
politikai koncepciójának kidolgozása. Annak érdekében, 
hogy e folyamat hatékonyabb és zökkenőmentesebb le-
gyen, le kell vonnunk az eddigi időszak tanulságait, és 
javítanunk kell a tervezési folyamat hatékonyságán és 
átláthatóságán. Regionális aspektusból az új tervezési 
folyamat egyik kulcsfontosságú kérdése a régiók érdemi 
szerepvállalásának, az önálló regionális operatív prog-
ramok kidolgozásának lehetősége.

B E V E Z E T É S

2004 elejére lezárult a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) 
kidolgozásának folyamata, elkészültek az Európai Unió 
Strukturális Alapjainak forrásaihoz történő hozzáférés 
szempontjából meghatározó jelentőségű nemzeti szin-
tű tervdokumentumok.

Visszatekintve az NFT tervalkotási időszakát jelentő 
mintegy 3 évre, különösképpen pedig az elmúlt mint-
egy kétévnyi intenzív tervezési munkára, számos ta-
nulság fogalmazható meg. Sikerként könyvelhető el, 
hogy a terv időre, az uniós csatlakozást megelőzően el-
készült, és 2004 elején – a csatlakozó országok közül 
elsőként Magyarországon – meghirdetésre kerültek az 
első uniós pályázatok is. A tervalkotási folyamat egé-
sze azonban számos visszásságot hordoz magában. A 
2004–2006-os időszakra vonatkozó NFT tervezésének 
egyik legfőbb negatívumát kétség kívül a társadalmi 
egyeztetéssel összefüggő problémák jelentették.

Tekintettel arra, hogy a magyar kormány döntése2 
alapján időközben megkezdődött a következő időszak-
ra (2007–2013) vonatkozó ún. Európa Terv, ennek ré-
szeként pedig a második Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT 
II.) kidolgozása, nagyon fontos, hogy mihamarabb le-
vonjuk az eddigi tervezési munkálatok tanulságait, és 
okuljunk a hibáinkból. Fontos, hogy javítsunk a terv-
egyeztetés eddig alkalmazott rendszerén, tegyük átlát-
hatóbbá és logikusabbá az alkalmazott tervezési rend-
szert. Jelen tanulmány kísérletet tesz e tanulságok levo-
nására, és megkísérel javaslatot tenni a tervegyeztetési 
folyamat rendszerének szabályozására, a tervegyezteté-
si mechanizmus térségi szintű, egységes rendszerének 
felvázolására.

M Á R T O N  G Y Ö R G Y
a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség programigazgatója

Az Első Magyar  
Nemzeti Fejlesztési Terv  
tervezési folyamatának  
tapasztalatai regionális  

szemszögből1
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A Z  N F T  T E RV E Z É SI  F OLYA M ATÁ NA K  
S Z A BÁ LYO Z Á SI  KÖR N Y E Z E T E

A magyar jogrendszerben a területfejlesztés oldaláról 
a különböző tervdokumentumok tartalmi követelmé-
nyeit, valamint az egyeztetés és elfogadás rendjét a te-
rületfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi 
XXI. tv. felhatalmazása alapján kiadott kormányrende-
letek szabályozzák.3

E jogszabályok a tervdokumentumokat az alábbi tí-
pusokba sorolják:
− területfejlesztési koncepciók;
− területfejlesztési programok (stratégiai és opera-

tív);
− területrendezési tervek.

Sem a törvény, sem e két rendelet nem tesz említést az 
NFT-ről. A tervezési dokumentumok tartalmi struktú-
ráját alapul véve a vonatkozó magyar rendelet és uniós 
szabályozás4 alapján az NFT – elsősorban átfogó, a fej-
lesztéspolitika összes szektorális és horizontális szint-
jét magában foglaló jellege miatt – a területfejlesztési 
koncepciók közé sorolható. 

A Strukturális Alapok tervezési szabályrendszeré-
nek megfelelően, az NFT keretén belül megfogalmazott 
nemzeti szintű fejlesztési célokat az Operatív Progra-
mok (OP-k) bontják le a fejlesztési tématerületenként, 
illetve területi egységenként (régiónként) szerveződő 
fejlesztési prioritások szintjére. A fejlesztési stratégia 
megvalósításához szükséges konkrét végrehajtási in-
tézkedéseket, valamint ennek szervezeti és pénzügyi 
kereteit az egyes OP-k kapcsán kidolgozásra kerülő 
Programkiegészítő Dokumentumok (PC-k) tartal-
mazzák. Bár nem egyértelmű a megfeleltethetőség, de 
az uniós és a magyar szabályozás egybevetése alapján 
az OP-k stratégiai programoknak, a PC-k pedig opera-
tív programoknak tekinthetők.

A területfejlesztési tervek egyeztetését és elfogadá-
suk módját ugyan külön kormányrendelet szabályoz-
za, azonban e szabályozás meglehetősen féloldalas. 
Egyrészt a szabályozás ugyan részletesen szabályozza 
az egyeztetésbe bevonásra kerülő szervezetek körét, e 
körből azonban hiányzik a területi tervezés szempont-
jából kulcsfontosságú harmadik szektor, azaz a civil 
szféra képviselői. Ennél is nagyobb hiányosság, hogy 
a rendelet nem definiálja az egyeztetési mechanizmus 
kötelező lépéseit, a kötelezően egyeztetésre bocsátandó 
tervezési munkarészeket, sem pedig az egyeztetés fóru-
mait, módszereit.

A kormányrendeletben előírt egyeztetési szabályok a 
gyakorlatban nem kerültek alkalmazásra az NFT terve-
zési folyamatában – valószínűleg arra való hivatkozás-
sal, hogy az NFT nem tekinthető a vonatkozó rendelet 
hatálya alá tartozó hagyományos területfejlesztési terv-
dokumentumnak. Ehelyett az NFT és az OP-k készíté-
sét, azok egyes fázisainak jóváhagyását, a tervek készí-
tésének ütemezését, valamint a tervezésben részt vevő 
szervek feladatait és felelősségét a magyar kormány az 
NFT tervezésének teljes szakaszában kormányhatáro-
zatok formájában szabályozta.5

Tekintettel arra, hogy e kormányhatározatok – jelle-
gükből fakadóan – javarészt csupán a tervalkotás egyes 
fázisainak elkészítési határidejére, valamint a tervezé-
sért felelős államigazgatási szervek kijelölésére korláto-
zódtak, a tervezési folyamat teljes rendszere meglehe-
tősen átláthatatlan volt, a tervezésben részt vevő szer-
vezetek kompetencia-rendszerét instabilitás jellemezte 
(ezt jól mutatja, hogy az NFT készítéséért legfelsőbb 
szinten felelős minisztérium is többször változott). 

A Z  N F T  R E G IONÁ L I S  S Z I N T Ű  E G Y E Z T E T É SI  
F OLYA M ATA  É S  H IÁ N YO S S ÁG A I

Az NFT tervezése rendkívül szűkös időkeretben történt 
meg, ami egyértelműen hozzájárult a tervezés centra-
lizált jellegéhez, átláthatatlanságához és ahhoz, hogy 
az NFT tartalmi struktúrája egyértelműen a brüsszeli 
adminisztráció érdekeinek megfelelően került kialakí-
tásra. 

Az NFT készítés szabályozatlanságának talán leg-
súlyosabb következménye éppen az, hogy csak csekély 
mértékben érvényesült a gazdasági és társadalmi sze-
replők érdemi bevonása a tervezés folyamatába, azaz 
nagymértékben sérült a partnerség elve, ami egyébként 
egyik fő alappillére az Európai Unió Strukturális Alap-
jai támogatási mechanizmusának. Az NFT készítői lát-
hatóan formálisan felismerték ennek szükségességét, a 
terv a térségi szereplők vonatkozásában a partnerségi 
kapcsolat fő letéteményesének a regionális szintű tár-
sadalmi konzultáció kulcsszereplőiként a regionális 
fejlesztési ügynökségeket jelöli meg (Nemzeti Fejlesz-
tési Terv 2004–006.). 

A meglévő szándék ellenére a partnerségi mecha-
nizmus valós érvényesítése, az NFT érdemi társadal-
masítása lényegében teljességgel elmaradt. Az NFT 
társadalmi konzultációjára, dömpingszerű társadalmi 
konzultációk, konferenciák megszervezésére került sor 
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2002 októberében és novemberében. Ezen időszakban 
minden régióban nagyszabású konferenciák és OP té-
materületenként szakmai munkacsoport egyeztetések 
lefolytatására került sor a regionális fejlesztési ügynök-
ségek szervezésében. 

A szűkös időkeret és a tervezési dokumentumok 
részleges előkészítettsége ellenére, a regionális fejlesz-
tési ügynökségek törekedtek arra, hogy a regionális 
szinten zajló társadalmi egyeztetés az érintettek lehe-
tő legszélesebb körének bevonása mellett történjen, va-
lamint a tervdokumentumok társadalmasítása mellett 
kerüljön sor az érdemi szakmai javaslatok összegyűjté-
sére és feldolgozására. 

Elmondható, hogy a társadalmi egyeztetéseken a ré-
gió meghatározó intézményeinek (kamarák, egyete-
mek, ipari parkok, térségi munkaszervezetek, dekon-
centrált szervek stb.) képviselői túlnyomórészt jelen 
voltak. Három szféra esetében voltak tapasztalhatók 
problémák a szereplők egyeztetési folyamatba történő 
bevonását illetően:
− Egyrészt a helyi civil szervezetek bevonásában 

voltak tapasztalhatók hiányosságok. A civilek kö-
zül elsősorban az eddig is hangadó, koordinatív 
szerepet betöltő szervezetek és személyek jelenlé-
te volt jellemző, a többség azonban távol maradt 
az egyeztetésektől. Már e szervezetek elérése, a fe-
léjük történő információszolgáltatás is rendkívül 
nehézkes, a központi szintű tervezők és a helyi ci-
vil szféra közötti kommunikáció pedig szinte tel-
jességgel hiányzik. A civil szféra (vagy harmadik 
szektor) szerepének felértékelődése a fejlesztéspo-
litikában nemzetközi jelenség, ők az egyik fontos 
megtestesítői az Unió által is hangoztatott hori-
zontális partnerségnek (Somlyódyné Pfeil 2003). 
A civil szektor érdekei hatékony artikulációjának 
megteremtése tehát nagyon fontos már a tervezés 
korai fázisaiban is. Tekintettel arra, hogy a civilek 
nagyon sok területen működnek, hatókörük, kom-
petenciáik, szervezeti formáik igen diszperzek, a 
tervezési folyamatba történő becsatornázásukhoz 
hatékony, „testre szabott” intézményi megoldások 
szükségesek.

− Ugyancsak nagy kihívást jelent a gazdasági szféra 
képviselőinek bevonása az egyeztetés folyamatá-
ba. A civilekhez hasonlóan a vállalkozók túlnyomó 
többsége is kívül maradt az NFT társadalmasítási 
akcióinak hatókörén. Ez egy részről elkerülhetet-
len is volt, hiszen lehetetlen a több százezer mű-
ködő vállalkozással történő bárminemű közvetlen 

kapcsolatfelvétel. Azonban nagyobb hangsúlyt kell 
helyezni a kamarák, érdekképviseletek, valamint a 
vállalkozókkal kapcsolatban álló tanácsadói szféra 
bevonására.

- Tanulságos, hogy a helyi politikai elit képviselői-
nek többsége is távol tartotta magát az egyezte-
tésektől, vélhetően abból a megfontolásból, hogy 
szakmai és nem politikai fórumokról van szó. Ez 
mindenképpen tanulságos a jövőre nézve, hisz a 
helyi politikusok, ezen belül is elsősorban a tele-
pülési önkormányzatok polgármesterei és a kistér-
ségi vezetők kulcsszerepet töltenek be az adott te-
lepülés vagy térség fejlesztési elképzeléseinek ala-
kítása, sikeres pályázati szereplése szempontjából.

A lefolytatott társadalmi egyeztetések ellenére a folya-
mat egészét az alábbi problémák jellemezték:
− Rendkívül szűkös idő állt rendelkezésre az egyezte-

tések lefolytatására, ami óhatatlanul együtt járt az-
zal, hogy számos érdekelt térségi szereplő képtelen 
volt érdemben becsatlakozni az egyeztetési folya-
matba.

− Az ügynökségek rendszerezett írásbeli jelenté-
sei ellenére a felmerült vélemények és javaslatok 
visszacsatolására tulajdonképpen nem került sor. 
Azon szereplők számára, akik az egyeztetések 
mellett a Miniszterelnöki Hivatal felé közvetlenül 
írásban véleményezték a tervdokumentumokat, a 
hivatal formális visszajelzést küldött. E válaszleve-
lek a köszönetnyilvánításon túl semmiféle konkrét 
visszajelzést nem tartalmaztak a felvetett javasla-
tokat illetően.

− A konzultációk lefolytatására az NFT tervezés vi-
szonylag korai stádiumában került sor, az NFT és 
az OP-k a konzultációs folyamat közben és azt kö-
vetően is jelentős változásokon mentek keresztül. 
Így nem volt stabil tárgya az egyeztetéseknek, állan-
dóan változó tervdokumentumokról kellett véle-
ményt formálni.

− Az előző problémát súlyosbítja az a tény, hogy tel-
jességgel elmaradt a társadalmi egyeztetés máso-
dik köre, azaz az egyeztetés a véglegesített NFT és 
a véglegesített OP-k tartalmáról. Az NFT hivata-
los benyújtására 2003 márciusában, az OP-k be-
nyújtására 2003 októberében került sor, utóbbiak 
esetében kb. 1 évvel (!) az után, hogy a társadal-
mi egyeztetések lefolytak. Így az akkor megfogal-
mazott vélemények túlnyomó része (amelyek a 
programdokumentumok partnerségi fejezeteiben 
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a társadalmi egyeztetés alapjául szolgálnak) teljes-
séggel irrelevánsnak tekinthető, hisz az egyezteté-
seket követően mind az NFT, mind az OP-k alap-
vető változásokon mentek keresztül.

A  R É G IÓK  É R DE K É RV É N Y E SÍ TŐ  K É P E S SÉ G E  
A Z  N F T  É S  A  R E G IONÁ L I S  OP E R AT Í V  

P R O G R A M  K É S Z Í T É SÉ N E K  F OLYA M ATÁ BA N

A regionális szintű érdekérvényesítés jellegének feltá-
rásához szükséges röviden kitekinteni a magyarorszá-
gi régiók közjogi beágyazottságára és jelenlegi pozíció-
jára. Noha a területfejlesztésről és a területrendezésről 
szóló 1996. évi XXI. tv. létrehozta az európai dimenzi-
óban is „szalonképes” területfejlesztési szinteket és in-
tézményeket, így a regionális intézményi rendszert is, 
elmondható, hogy a regionális szint intézményei szá-
mára delegált funkciók köre és az intézményrendszer 
stabilitása mindmáig jelentős bizonytalansági tényezőt 
hordoz magában (Horváth 1998). 

A regionális szint, azaz az Eurostat nómenklatúrájá-
nak megfelelő ún. NUTS II szint megerősítése, az ön-
kormányzati régiók kialakítása a 2002-ben hatalomra 
jutott új kormány egyik rendkívül ambiciózus reform-
koncepciójaként jelent meg. A reform szakmai előké-
szítésére a kormány létrehozta az ún. IDEA munka-
csoportot (IDEA, 2003), amely egyszerre volt hivatott 
vizsgálni a reform közigazgatási és területfejlesztési 
vetületeit, az egyes szintek közötti munkamegosztás 
optimális formáját, valamint a szükséges intézményi 
változtatások megvalósításának lehetséges forgató-
könyveit. Bár a területfejlesztési törvény módosítására 
hosszú viták és kompromisszumok árán végül is 2004 
nyarán sor került, a közigazgatási rendszer átfogó re-
formjára nagy valószínűséggel jelen kormányzati cik-
lusban nem kerül sor.

Az NFT készítésének folyamata időben egybeesett a 
közigazgatási, illetve területfejlesztési intézményrend-
szer decentralizációja feletti koncepcionális és opera-
tív jellegű, országos szintű vitákkal és egyeztetésekkel. 
Ezen egybeesés természetesen nem véletlen, hiszen a 
regionalizációs törekvések magyarázataként, fő indo-
kaként gyakran (megjegyzendő, hogy helytelenül) az 
uniós forrásokhoz történő hozzáférés, az uniós elvárá-
sok hangoztatása került előtérbe.

Tekintettel arra, hogy az NFT tervezése nem egy sta-
bil, jogszabályi és gyakorlati értelemben is beágyazott 
regionális intézményi struktúra mellett folyt le, így már 

a tervezési folyamat kezdetén világosan látható volt az 
a veszély, hogy a régiós szereplők érdekérvényesítő ké-
pessége háttérbe szorulhat, különösen a tervezés ké-
sőbbi fázisaiban, amikor a támogatási forrásösszegek 
feletti vitáé lesz a fő szerep.

Sajnos e félelmek teljes mértékben beigazolódtak. El-
mondható, hogy az NFT szintjén a régiók befolyáso-
lási lehetőségei kezdettől fogva mérsékeltek voltak és 
az idő előrehaladtával még tovább csökkentek. 

Jó példa erre a regionális nivellációs politika csök-
kenő artikulációja az NFT célhierarchiájában (1. 
ábra). A tervezés kezdeti időszakában az NFT célrend-
szerében még a távlati cél szintjén is megjelent a re-
gionális fejlettségi különbségek mérséklése. A tervezés 
későbbi szakaszában ez megváltozott, és az NFT kizá-
rólagos távlati célja lett a jövedelmi szint közelítése az 
EU átlagához (életminőség javítása). A területi egyen-
lőtlenségek mérséklése – ami az uniós kohéziós politi-
ka alapelve – csupán az átfogó cél egyik részelemeként 
jelenik meg. Az NFT-ben tehát az országos léptékű nö-
vekedés-orientált szemlélet kapott elsőbbséget a regio-
nális nivellációs politikával szemben.

A regionális intézmények alulreprezentált szerepét a 
legérzékletesebben talán az NFT tervezési struktúrá-
ja, a tervezésben szerepet játszó intézmények szerepe 
és egymáshoz való viszonya mutatja (1. ábra). Az áb-
rán jól látható, hogy érdemi regionális szerepkör csu-
pán a tervezés „alsó szintjén”, a munkacsoportok ese-
tében létezett, itt is csak egyetlen (tehát nem régión-
ként szerveződő) regionális munkacsoport működött 
(igazodva természetesen az NFT egyetlen Regionális 
Operatív Programjához), minisztériumi irányítással, 
magában tömörítve a hét magyarországi regionális fej-
lesztési ügynökség szakembereit, valamint helyet adva 
a területfejlesztésben érdekelt ágazatok képviselőinek 
is. A régiók teljességgel kimaradtak az NFT-vel kapcso-
latos releváns döntések meghozatalából, hiszen a ter-
vezési folyamatot koordináló bizottságok szintjén már 
egyetlen regionális intézmény sem kapott részvételi jo-
got. A magyarországi regionális fejlesztési tanácsok el-
nökeit és az ügynökségek vezetőit magában tömörítő 
Területfejlesztési Régiók Egyeztető Tanácsa (TERET) 
csupán konzultatív jogkörrel rendelkezett, mindenne-
mű érdemi befolyásolási jogkör nélkül.

Ugyanezt a folyamatot lehet megfigyelni a Regionális 
Operatív Program (ROP) pozíciójának csökkenésé-
ben az NFT-n belül. A ROP kiemelt szerepet tölt be 
az NFT-n belül a régiók szempontjából. Ez a program 
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ugyanis hangsúlyosan területi és nem ágazati dimenzi-
óban jeleníti meg a fejlesztési célokat és prioritásokat, 
e program fő feladata reflektálni az egyes régiók eltérő 
területi preferenciáira, igényeire. Jellegükből fakadó-
an a ROP-ok régiónként kerülnek kidolgozásra, éppen 
azért, hogy az adott térségre vonatkozó fejlesztési irá-
nyokra fókuszálhassanak a tervalkotás minden egyes 
fázisában.

A tervezési munka kezdetén, 2000 végén még reá-
lis verzióként fogalmazódott meg a régiónkénti önálló 
ROP-ok kidolgozása, ehhez adekvát, jelentős forrásösz-
szeggel. Az NFT stratégiai fejezete kidolgozásának kez-
detekor, a brüsszeli bürokrácia nyomásának is engedve6 
a kormány egyetlen ROP kidolgozása mellett döntött. E 
közös ROP kidolgozását – központi koordinációja elle-
nére – kezdetben regionális struktúrájú szerkezetben 
kezdték meg, a regionális fejlesztési ügynökségek aktív 
bevonásával. Ez annyit jelent, hogy az egyetlen ROP-
on belül a program alapegységeinek számító fejlesztési 

prioritások régiónként szerveződtek volna, tehát össze-
sen hét fejlesztési prioritás készült volna. Ennek meg-
felelően a régiók 2002 első felében elkészítették a regio-
nális helyzetelemzéseket, SWOT elemzéseket és átfogó 
regionális stratégiát (prioritás-intézkedés rendszert) 
határoztak meg. 

Az időközben hatalomra kerülő új kormány az NFT 
készítésének jelentős időbeli csúszásával szembesült. A 
meginduló rendkívül gyors ütemű tervezési folyamat-
nak hamarosan újból a regionális szemlélet látta kárát. 
A kormány – az Európai Bizottság Regionális Főigazga-
tóságának illetékeseivel egyetértésben egy vegyes szer-
kezetű ROP7 kidolgozását határozta el. A ROP három 
tematikus, azaz nem egy térségre, hanem valamely fej-
lesztési tématerületre koncentráló prioritása közül az 
első kettő régiónkénti intézkedéseket (azaz összesen 7–
7 régióspecifikus intézkedést) tartalmazott. A regionális 
fejlesztési ügynökségek ennek megfelelően kidolgozták 
a régiójukra vonatkozó, az adott prioritás tartalmához 

1. ÁBRA Az NFT készítésének szervezeti struktúrája

Forrás: Nemzeti Fejlesztési Terv, 2004–2006.
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illeszkedő régióspecifikus intézkedéseket. A harmadik 
prioritás (ami jellemzően szociális és oktatási tematiká-
jú volt) az intézkedések szintjén is tematikus jellegű volt, 
abból a megfontolásból, hogy e fejlesztések egységesen 
szabályozhatók minden régió esetében. 

A „vegyes” ROP kidolgozását követően a magyar kor-
mány az idő szorításának – és Brüsszel nyomásának – 

engedve, újra változtatott a ROP struktúráján és végleg 
szakított a regionális szemlélet érvényesítésével a ROP 
vonatkozásában: 2002 végén kidolgozásra került a tisz-
tán tematikus prioritásokat és intézkedéseket tartal-
mazó ROP munkaanyaga (2. ábra). E tematikus ROP 
került aztán véglegesítésre és 2004 elején elfogadásra a 
brüsszeli Bizottság által.

2. ÁBRA A ROP szerkezetének változásai

Forrás: Saját szerkesztés.

Intézkedés
REGIONÁLIS

Intézkedés
REGIONÁLIS

1. prioritás
REGIONÁLIS

Intézkedés
REGIONÁLIS

Intézkedés
REGIONÁLIS

2. prioritás
REGIONÁLIS

Intézkedés
REGIONÁLIS

Intézkedés
REGIONÁLIS

3. prioritás
REGIONÁLIS

KEZDETI VERZIÓ
Regionális ROP

Intézkedés
REGIONÁLIS

Intézkedés
REGIONÁLIS

1. prioritás
TEMATIKUS

Intézkedés
REGIONÁLIS

Intézkedés
REGIONÁLIS

2. prioritás
TEMATIKUS

Intézkedés
TEMATIKUS

Intézkedés
TEMATIKUS

3. prioritás
TEMATIKUS

IDÕKÖZI VERZIÓ
"Vegyes" ROP

Intézkedés
TEMATIKUS

Intézkedés
TEMATIKUS

1. prioritás
TEMATIKUS

Intézkedés
TEMATIKUS

Intézkedés
TEMATIKUS

2. prioritás
TEMATIKUS

Intézkedés
TEMATIKUS

Intézkedés
TEMATIKUS

3. prioritás
TEMATIKUS

VÉGSÕ VERZIÓ
Tematikus ROP
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A tematikus szerkezetű ROP több tekintetben is sú-
lyosan csorbítja a regionális szereplők érdekérvényesí-
tő szerepét a tervezés és később a megvalósítás folya-
matában:
− A központilag megtervezett, ráadásul több tekin-

tetben is az ágazati OP-k által „levetett”, reziduális 
elemeket magában foglaló ROP tartalmának befo-
lyásolására a régiós szereplőknek csak minimális 
lehetőségük van. Ez annak ellenére így van, hogy a 
központi tervezők folyamatosan törekedtek a régi-
ós aktorok, elsősorban a regionális fejlesztési ügy-
nökségek tájékoztatására. A ROP reziduális jellege 
miatt ugyanis eleve determinált az egyes ROP in-
tézkedések tartalma (az ágazatok sok esetben saját 
territóriumukként kezelik az egyes ROP intézke-
dések tartalmának szabályozását), a jelentősen el-
térő adottságokkal és specifikumokkal rendelkező 
magyarországi régiók miatt pedig szinte lehetetlen 
minden régió számára megfelelő tartalmú ROP-ot 
kialakítani (a régiók létét nagyrészt éppen azok 
egymástól eltérő jellege magyarázza).

− A régiós szereplők szerepe korlátozottnak nevez-
hető a ROP megvalósítási mechanizmusa oldalá-
ról is. Mivel a ROP megvalósításáért, a források 
eredményes elköltéséért a központi Irányító Ható-
ság felelős, ennek egyenes következménye, hogy a 
megvalósításba csak részben (a pályázatok formai 
és tartalmi értékelésében) hajlandó bevonni a vele 
függőségi viszonyban nem lévő regionális fejlesz-
tési ügynökségeket Nem véletlen, hogy a ROP ad-
minisztrációs és pénzügyi megvalósításának terü-
leti koordinációját a minisztérium irányítása alá 
tartozó szervezeti egységek – a VÁTI regionális 
képviseletei – végzik.

− A tematikus szerkezetű ROP-ban hivatalosan nem 
kerülnek rögzítése indikatív regionális forráskere-
tek, így a ROP központi Irányító Hatósága tulajdon-
képpen szabadon dönthet a források régiók közötti 
átcsoportosításáról. Ez az NFT végrehajtásának szű-
kös időkereteit figyelembe véve azért veszélyes, mert 
reális esély van arra, hogy a fejlesztésekhez nagyobb 
saját forrást allokálni képes, valamint relatíve haté-
konyabban működő intézményhálózattal rendelke-
ző fejlettebb régiók több életképes projektet lesznek 
képesek felmutatni. A forráslekötés égető kényszere 
pedig könnyen vezethet ahhoz, hogy ennek megfe-
lelően a fejlettebb régiók felé kerül a forrás átcso-
portosításra – tovább rontva az NFT amúgy is gyen-
ge nivellációs képességét.

A ROP reziduális jellegűvé degradálódását és súlyának 
csökkenését jól mutatja, hogy – annak ellenére, hogy az 
NFT prioritási rendszere alapján a regionális különb-
ségek mérséklését egyedül ez a program szolgálja – a 
ROP az NFT fejlesztési forrásainak mindössze 15,9%-
ával részesedik (1. táblázat)!

1. TÁBLÁZAT 
Az NFT forrásainak megoszlása az OP-k között*

(Breakdown of National Development Plan funds 
among Operational Programmes)

millió EUR %
HEFOP 696,86 26,46%
GVOP 573,82 21,79%
KIOP 420,16 15,96%
ROP 418,79 15,90%
AVOP 406,25 15,43%
Technikai segítség-
nyújtás 117,33 4,46%
Összesen 2633,21 100,00%

* Az uniós és a központi társfinanszírozási források 
összege, a technikai segítségnyújtásra szánt források 
levonásával.
Forrás: NFT Operatív Programok, 2004–2006. alapján 
saját számítás.

A ROP véglegesítésének stádiumába érve egyre tartha-
tatlanabbá vált, hogy a ROP nélkülöz mindennemű re-
gionális dimenziót. Erre válaszul – mintegy szükség-
megoldásként – a ROP Irányító Hatóság megbízásából a 
regionális fejlesztési ügynökségek koordinációjában ré-
giónként ún. Regionális Akciótervek (RAT) készültek. 
E dokumentumok felhasználják a tervezés korai szaka-
szában elkészített átfogó regionális tervezési anyagokat, s 
ezek alapján regionális specifikumokat határoznak meg 
a ROP egyes tematikus intézkedései vonatkozásában.

A RAT dokumentumok meglehetősen sajátos sze-
repet töltenek be. Egyrészről nem képezik részét sem 
a ROP-nak, sem a ROP PC-nek. Másrészről a projektek 
kiválasztási folyamatában fontos szerepük van, ugyan-
is ezek alapozzák meg a pályázati kiírások régióspecifi-
kus értékelési szempontjait.

A RAT-ok készítése során volt leginkább érzékelhe-
tő a regionális szintű tervezői folyamatnak az NFT és a 
ROP jellegéből fakadó visszássága. Amint láttuk, a ré-
giók a tervezési folyamatban folyamatosan vesztettek 
szerepükből, a régiók képviseletét e folyamatban ellátó 
regionális fejlesztési ügynökségek egyre inkább csupán 
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asszisztáltak a tervek kidolgozásához. Miután a hivata-
los, az Unió számára benyújtásra kerülő dokumentu-
mok (NFT, OP-k, PC-k) nagyjából véglegesítődtek, és 
ezekben a régiók megjelenése marginálissá vált, a fe-
lülről, érdemi egyeztetés nélkül elkészített programok 
térségi legitimációját erősítendő (úgy is mondhatnánk: 
e legitimáció megteremtésére irányuló kísérletként) in-
dultak el e RAT dokumentumok munkálatai.

A RAT-ok készítése során a regionális fejlesztési ügy-
nökségek tehát nagyon nehéz helyzetbe kerültek: egy 
olyan programhoz kellett minél nagyobb konszenzus-
ra épülő regionális preferenciarendszert meghatározni, 
melynek készítésében érdemben csak kis mértékben 
vehettek részt – így annak tartalmáért felelősséget sem 
vállalhatnak. Ráadásul a ROP esetében óriási felelősség 
mindennemű szűkítő kritérium meghatározása, hiszen 
a ROP intézkedéseiben megfogalmazott fejlesztési irá-
nyok iránti igény sokszorosan meghaladja a rendelke-
zésre álló rendkívül szűkös forráskereteket.

Az NFT készítésében történő regionális szerepválla-
lás központi szintű elismertségét jól jellemzi, hogy a re-
gionális fejlesztési tanácsok 2002-ben és 2003-ban egy-
általán nem rendelkeztek a regionális tervezési mun-
kálatokat finanszírozó forrásokkal. Ez annyit jelent, 
hogy a regionális fejlesztési ügynökségek e két évben 
költségtérítés nélkül végezték tervező, regionális egyez-
tető munkájukat8.

Összességében elmondható, hogy az NFT tervezésé-
nek folyamatában a régiók érdekérvényesítő képessége, 
a régiós intézmények szerepvállalási lehetősége mind-
végig marginális maradt. A régiós vélemények becsa-
tornázása esetlegesen, koncepciótlan jelleggel történt, 
ami jelentősen rontotta az NFT társadalmi elfogadott-
ságát, legitimitását. A regionális fejlesztési ügynöksé-
gek hálózatát kivéve, nem alakultak ki a térségi szerep-
lők bevonásának formái, modelljei. 

JAVA SL ATOK  A  KÖV E T K E Z Ő  N E M Z E T I  
F E J L E S Z T É SI  T E RV  T E RV E Z É SI  

M E C HA N I Z M U S Á NA K  S Z A BÁ LYO Z Á S Á R A

Az alábbiakban az első Nemzeti Fejlesztési Terv kidol-
gozásának regionális tapasztalataiból kiindulva, konk-
rét javaslatok megfogalmazására kerül sor. E javasla-
tok érintik a tervezés nemzeti szintű szabályozását, az 
egyes tervdokumentumok egymáshoz való viszonyát, 
valamint részletes javaslatok kerülnek megfogalmazás-
ra a tervek térségi beágyazottságát, legitimitását nagy-

ban meghatározó regionális szintű tervegyeztetési fo-
lyamat mechanizmusát illetően. Végezetül ajánlások 
fogalmazódnak meg a regionális szintű tervek jövőben 
kívánatos súlyára, ami sine qua non-ja magyarországi 
decentralizációs folyamat eredményességének. 

KON C E P C IONÁ L I S  L É P T É K Ű  
T E RV D OK UM E N T UMOK  

A javaslatok megfogalmazását megelőzően fontos em-
lítést tenni egy alapkérdésről, ami a 2004–2006-os idő-
szakra vonatkozó első NFT teljes tervezési folyamatát 
végigkísérte. Mindvégig alapdilemmaként fogalmazó-
dott meg, hogy az NFT tervezésével egyidejűleg, illetve 
azt megelőzően nem került sor egy komplex, országos 
fejlesztéspolitikai koncepció kidolgozására, ami magá-
ban foglalja az európai uniós támogatási forrásokból, 
valamint a hazai fejlesztési forrásokból finanszírozan-
dó főbb fejlesztési irányok teljes körét.

Megjegyzendő, hogy a rendszerváltást követően több 
alkalommal történt kísérlet egy ilyen terv kidolgozásá-
ra (Átfogó Fejlesztési Terv néven), azonban ez mind-
annyiszor kudarcba fulladt. Ennek megfelelően az NFT 
kidolgozása során mindvégig Damoklész kardjaként le-
begett a tervalkotók (de még inkább a potenciális ked-
vezményezettek) feje felett, hogy az NFT-ből kimaradó 
fejlesztési területek jövőbeni finanszírozása, vonatkozó 
fejlesztési tervek hiányában teljességgel bizonytalan.9)

A következő európai uniós tervezési időszakra 
(2007–2013) történő felkészülés óriási kihívást jelent 
a magyarországi fejlesztéspolitikai tervezés minden 
szintje számára. Praktikusan három olyan, a jövőben 
kialakításra kerülő nemzeti jelentőségű, koncepcio-
nális tervdokumentum tartalmának és viszonyrend-
szerének tisztázására van mindenekelőtt szükség, ami 
alapját képezi a későbbi stratégiai és operatív jellegű 
tervezési folyamatnak mind szektorális, mind térségi 
szinten:
− A 2007–2013-as időszakra vonatkozó Európa 

Terv kidolgozásáról szóló kormányhatározat2 elő-
írja egy ún. Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció 
(OFK) kidolgozását. Ez a tervdokumentum jelen-
ti az Európa Terv koncepcionális vázát, az ország 
komplex, minden fejlesztési területre és az összes 
hazai és uniós fejlesztési forrásra kiterjedő fejlesz-
tési koncepcióját;

− Az OFK-hoz szorosan kapcsolódva kell elkészíte-
ni az NFT II.-t. Az NFT II. tartalmazza mindazon 
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fejlesztéseket, melyek az Európai Unió Strukturális 
Alapjainak forrásaiból és az ehhez kapcsolódó ha-
zai társfinanszírozás terhére kíván az ország végre-
hajtani.

− Végezetül a kormányhatározat előírja az Országos 
Területfejlesztési Koncepció (OTK) felülvizsgálatát. 
Az OTK képezi a nemzeti szintű fejlesztéspolitikai 
tervezés területi dimenzióját (az OTK felülvizsgá-
latára vonatkozó konkrét javaslatokat a következő 
alfejezet tartalmazza).

Általánosságban leszögezhetjük, hogy az OFK jelenti a 
nemzeti szintű, átfogó fejlesztéspolitikai koncepciót. 

Az NFT II. ennek részeként értelmezhető és az OFK 
Strukturális Alapokból megvalósítandó elemeit tartal-
mazza. Az NFT II. kidolgozása a Strukturális Alapok 
felhasználásának 2007–2013-as időszakra vonatkozó 
uniós szintű szabályozásával összhangban történik. 

Az OTK helyzete némileg sajátos. Az OTK kapcsoló-
dik az OFK által kijelölt célok és prioritások rendszeré-
hez, de attól eltérő módon, területi dimenzióban hatá-
rozza meg az ország hosszú távú térségi szintű cél- és 
prioritásrendszerét. 

Mindennemű tervezési folyamat szükségképpen 
térben is értelmezendő, a tervekben kijelölt célok ér-
vényesítése és legitimációja csakis a térben történhet 
meg. Ennek megfelelően a tervalkotás koncepcionális 
fázisában, egészen a fejlesztéspolitikai stratégia felvá-
zolásáig nem szabad különválasztani a tervezés térbeli 
és szektorális dimenzióját, ez ugyanis a tervek későb-
bi végrehajtásának hatékonyságát ássa alá. A területi és 
szektorális szintű tervezés a stratégiai programok ki-
dolgozásánál és az azt követő operatív tervezésnél válik 
szét, ez biztosítja koncepcionális szinten a kétféle ter-
vezési metodika összhangját (Faragó 2004). 

Ebből következően az OTK-t az OFK-val egyen-
rangú tervdokumentumként szükséges értelmezni, a 
két tervdokumentum kidolgozásának egymással pár-
huzamosan kell megtörténnie. A két tervdokumentum 
előkészítő (helyzetelemzés, SWOT analízis) és stratégia 
alkotó (forgatókönyvek, célmeghatározás) fázisainak 
egymásra épülőknek kell lenniük. Javasolt, hogy mind-
két fejlesztési koncepció tartalmazzon egy különálló 
fejezetet, ami bemutatja, hogy mennyiben érvényesül 
a két dokumentum közötti összhang.

Indokolt, hogy e három fejlesztési koncepció idő-
horizontja egybeessen. Figyelembe véve a rendkívül 
gyorsan és sok esetben kiszámíthatatlanul változó gaz-
dasági és társadalmi viszonyokat, valamint tekintettel 

a széles körű társadalmi konszenzus jelenlegi hiányá-
ra, nem javasolt, hogy a fejlesztési koncepciók időhori-
zontja eltérjen a volatilis magyar viszonyokhoz képest 
így is rendkívül hosszú időtávnak tekinthető uniós 
programozási időszaktól (2007–2013). 

A három fejlesztési koncepció jóváhagyását – 
azok kiemelt nemzeti szintű jelentőségére tekin-
tettel – az Országgyűlésnek kell megtennie. Ideális 
esetnek az tekinthető, ha az OFK országgyűlési hatá-
rozattal történő elfogadásával nagyjából egyidejűleg 
kerül sor az új OTK ugyancsak országgyűlési határo-
zattal történő elfogadására. Az NFT II. jóváhagyására 
– elsősorban a hosszabb időt igénybe vevő brüsszeli 
egyeztetési folyamat miatt – várhatóan csak később 
kerülhet sor. Ez esetben is indokolt azonban, hogy az 
NFT II. főbb stratégiai irányai (elsősorban a jövőkép, 
az átfogó és specifikus célok rendszere, valamint az 
NFT II. megvalósításának alapelvei, különös tekin-
tettel a szektorális és regionális operatív programok 
struktúrájára) az OFK-val és OTK-val egy időben ke-
rüljenek rögzítésre, ugyancsak országgyűlési határo-
zat formájában. 

A Z  OR S Z ÁG O S  T E RÜ L E T F E J L E S Z T É SI  
KON C E P C IÓ  F E LÜ LV I Z S G Á L ATÁ NA K  

S Z E M P ON T JA I

A jelenleg hatályos OTK-t még 1998-ban fogadta el az 
Országgyűlés, s mindmáig a legjelentősebb jogi erejű 
területfejlesztési dokumentumnak számít a területfej-
lesztési törvény után. Az OTK szerepe több tekintetben 
pozitívan értékelhető, hisz definiálja a magyar terü-
letpolitika fő céljait és prioritásait, ezzel irányt mutat 
nemcsak a területi, de az ágazati tervezés számára is. 
Az OTK továbblép az 1996-ban elfogadott területfej-
lesztési törvényen, a tekintetben, hogy definiálja a ma-
gyarországi tervezési-statisztikai régiók határait (ez a 
régióbeosztás mindmáig érvényben van).

Tekintettel arra, hogy az OTK nem tudott alulról 
építkezni (hiszen akkoriban még nem léteztek térségi 
szintű stratégiai tervek), de felülről sem tudott támasz-
kodni nemzeti jövőképre, koncepcióra (ez még ma sem 
létezik), így az OTK mindvégig „légüres térben lebe-
gett” (Rechnitzer 1998).

Regionális szempontból nagy jelentőséggel bír, hogy 
az előbb említett kormányhatározat előírja az Orszá-
gos Területfejlesztési Koncepció (OTK) felülvizsgálatát. 
E felülvizsgálatnak ki kell terjednie a koncepció teljes 
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egészére, érintenie kell az OTK struktúráját, fókuszát. A 
felülvizsgálat során az alábbi szempontok figyelembe-
vétele javasolt:
− Az OTK szerepe elsősorban abban áll, hogy a ki-

dolgozásra kerülő OFK-hoz szorosan illeszkedve, 
területi dimenzióját képezze az ország fejlesztési 
koncepciójának.

− Az OTK-nak egyszerre kell tükröznie a magyaror-
szági régiók releváns fejlesztési céljait és prioritá-
sait, egyúttal érdemi mondanivalóval kell szolgál-
nia az ágazati szintű tervezési folyamatok irányá-
ban.

− Javasolt, hogy az OTK különálló fejezetben tar-
talmazza a hét magyarországi régió főbb céljait és 
prioritásait, rávilágítva a regionális célok és az or-
szágos szintű területfejlesztési célkitűzések közötti 
kapcsolatra.

− Optimális esetben az OTK a hazai regionalizá-
ció alapdokumentumává léphet elő, amennyiben 
transzparens módon mutatja be a magyar régiók 
sajátosságait és érdekeit, így megalapozhatja a régi-
ók érdemi szerepvállalását az OFK, ezen keresztül 
pedig az NFT II. tervezésében és végrehajtásában.

T E RV TÖRV É N Y  K IA L A K Í TÁ S Á NA K  
S Z Ü K SÉ G E S SÉ G E

Mint láthattuk, a fejlesztési tervdokumentumok tar-
talmi követelményeit és egyeztetésük rendjét külön-
böző szintű, a mindenkori kormányzat kompetenciá-
jába tartozó rendeletek szabályozzák. Ráadásul e sza-
bályozás is féloldalas, nem ad kellő iránymutatást sem 
a különböző léptékű, sem a szektorális és térségi szintű 
tervdokumentumok viszonyrendszerére, sem pedig a 
tervegyeztetés munkafolyamatának kötelező elemeire 
és módszertanára vonatkozólag.

Annak érdekében, hogy az elkövetkező időszak terv-
alkotási folyamata átlátható legyen mind az ágazati, 
mind a térségi szereplők, mind az egyeztetési folyamat-
ban részt vevő érdekeltek számára, a magyar fejlesztés-
politikai tervezés egészét koherens módon szabályozó 
jogszabályra van szükség. Tekintettel e szabályozás or-
szágos szintű, a kormányzati ciklusokon átívelő jelen-
tőségére, javasolt a fejlesztéspolitikai tervezési mecha-
nizmus – és ezzel összefüggésben, a területrendezési 
tervalkotás – szabályrendszerének és főbb elemeinek 
magas szintű jogszabályban, lehetőleg egy önálló terv-
törvényben történő rögzítése. 

E jogszabálynak meg kell határoznia a releváns or-
szágos és térségi szintű tervdokumentumok tervezési 
mechanizmusának főbb elemeit, kitérve az alábbiakra:
− az országos szintű fejlesztési koncepciók (OFK, 

OTK, NFT) főbb tartalmi követelményei, valamint 
helyük az ország tervezési rendszerében;

− a különböző jellegű fejlesztési tervek (koncepciók, 
stratégiai és operatív programok) tartalmi követel-
ményei, konkrét szerkezeti és tartalmi kapcsolódá-
si pontjai;

− a különböző szintű (országos, regionális, megyei, 
kistérségi) tervek kapcsolata; 

− a tervezési folyamat társadalmi egyeztetésének 
részletes szabályrendszere, ezen belül a bevonás-
ra kerülő szereplők feladatai, kompetenciái, a kü-
lönböző jellegű és szintű tervek konkrét munka-
fázisainak egyeztetési rendje, az egyeztetés időbeli 
ütemezése;

− a tervdokumentumok elfogadásának rendje.

A jogszabály kidolgozásakor alapul kell venni a vonat-
kozó európai uniós jogszabályok rendelkezéseit és a 
meglévő rendeletek szabályozását. 

A  R E G IONÁ L I S  S Z I N T Ű  T E RV E G Y E Z T E T É S  
JAVA S OLT  MÓD S Z E RTA NA

Az ún. governance típusú hatalomgyakorlási modell el-
terjedésével egyre nagyobb szerepet kap a közhatalmi 
(államigazgatás, önkormányzati szféra) és nem közha-
talmi (társadalmi és gazdasági szféra) szereplők össze-
fonódása, hálózatos együttműködése (Pálné Kovács 
2003b). E folyamat szoros összefüggésben van a Struk-
turális Alapok partnerségi és szubszidiaritási elvével, 
ami a kohéziós célú források felhasználásának egész 
rendszerére érvényes, a tervezéstől a végrehajtásig. Ezt 
megerősíti az Európai Unió új tervezési időszakának 
szabályozási elveit lefektető jelentés (A new partner-
ship for cohesion… 2004), ami a kohéziós politika ha-
tékonyságának fokozása érdekében kiemeli a decent-
ralizáció jelentőségét és a partnerségi mechanizmusok, 
ezen belül is a civil szféra bevonásának szükségessé-
gét.

A tervdokumentumok tervezése során tehát nagyon 
fontos biztosítani a térségi szereplők aktív bevonását a 
tervezés teljes folyamatába. Kijelenthető, hogy az or-
szágos jelentőségű tervdokumentumok térségi szin-
tű egyeztetésének optimális kerete a regionális szint. 



42 FA LU  VÁ R O S  R É G I Ó  2 0 0 4 / 9

E szinten biztosítható a releváns aktorok bevonása és a 
térségi szinten artikulálódó célok és fejlesztési javasla-
tok érdemi szintézise valósítható meg. 

Térségi szinten elsőrendűen a regionális fejlesztési 
tanácsok és a mellettük működő ügynökségek képez-
hetik bázisát a tervezési folyamat társadalmasításának. 
A tanácsok feladataként szükséges meghatározni, hogy 
a tervdokumentumok készítésének egyes fázisai (hely-
zetelemzés, célrendszer, stratégiai beavatkozási irányok 
rendszere, forrásallokáció) kapcsán határozatok formá-
jában fejtse ki véleményét, artikulálva a régiós érdeke-
ket és véleményeket.

A regionális szintű vélemények hatékonyabb becsa-
tornázása érdekében regionális civil fórumok létreho-
zása javasolt. E fórumok regionális szinten tömörítik 
magukban a régió releváns civil szervezeteinek vezetőit 
és szakembereit. A hatékony munkavégzés érdekében 
javasolt, hogy a civil fórumok az őket érintő legreleván-
sabb tématerületek alapján szakbizottságokba szerve-
ződjenek.10 A regionális civil fórumok feladata az egyes 
tervezési munkafázisok véleményezése és e vélemé-
nyek közvetítése a regionális fejlesztési tanácsok felé.

A regionális civil fórumokhoz hasonló módon, a gaz-
dasági szereplők érdemibb bevonása érdekében regio-
nális gazdasági fórumok létrehozása szükséges. E fóru-
mok koordinátorai a regionális fejlesztési ügynökségek 
mellett a gazdasági kamarák lehetnek. A fórumok ma-
gukban foglalják a régió releváns gazdasági ágazatainak 
képviselőit. A regionális gazdasági fórumok esetében is 
javasolt ágazati munkabizottságok létrehozása.11 A regi-
onális gazdasági fórumok feladata szintén az egyes ter-
vezési munkafázisok véleményezése, valamint a gazda-
sági szereplők sajátos érdekeinek megjelenítése és köz-
vetítése a regionális fejlesztési tanácsok irányába.

A tervdokumentumok társadalmi egyeztetése szem-
pontjából jó mintául szolgál a regionális fejlesztési 
ügynökségek által alkalmazott metódus az NFT 2002 
őszi társadalmi konzultációja során. Ezt alapul véve, az 
alábbi tervegyeztetési fázisok alkalmazása javasolt az 
országos jelentőségű tervdokumentumok térségi szin-
tű egyeztetése keretében:
− Nagyszabású regionális tájékoztató fórum, mely-

nek keretében a tervdokumentumokat a tervezés 
irányításáért felelős illetékes Irányító Hatóságok 
képviselői ismertetik.

− A regionális fejlesztési ügynökségek koordináció-
jában minden egyes tématerület (az NFT esetében 
minden Operatív Program) vonatkozásában elő-
ször regionális szakmai munkacsoport ülések, majd 

szakmai konferenciák kerülnek megrendezésre. A 
munkacsoport üléseken az érintett tématerüle-
tek szakértői módosító javaslatokat fogalmaznak 
meg az adott tervdokumentumok kapcsán, majd 
a konferenciákon mód nyílik a tématerületet érin-
tő tervanyagok (az NFT esetében az egyes OP-k) 
megvitatására, valamint a munkacsoportok által 
megfogalmazott javaslatok figyelembevételével 
módosító javaslatok megfogalmazására.

− A regionális fejlesztési ügynökségek egy standar-
dizált véleményező lap segítségével e-mailen, illet-
ve postán széles körben véleményeztetik a tervdo-
kumentumok tervezeti verzióit. Az ügynökségek 
a beérkezett javaslatokat a tervdokumentumok 
struktúrájának megfelelően rendszerezik.

− A regionális fejlesztési ügynökségek a tervdoku-
mentumok tematikus struktúrájának megfelelően 
(az NFT esetében az egyes OP-k szerint) elemzik a 
regionális és kistérségi stratégiai programokat.

− A regionális fejlesztési ügynökségek regionális pro-
jektgyűjtési akciót folytatnak le. Az ennek kereté-
ben beérkezett fejlesztési projektjavaslatok szintén 
összegzésre kerülnek a tervdokumentumok tema-
tikus struktúrájának megfelelően.

− A regionális és kistérségi stratégiai programok, va-
lamint a regionális projektgyűjtés során szerzett, a 
régiók fejlesztési igényeire vonatkozó információk 
felhasználásával a regionális fejlesztési ügynöksé-
gek tematikus regionális elemző dokumentumokat 
állítanak össze. E dokumentumok összefoglaló ré-
szében meghatározásra kerülnek a régiók adott té-
materületre vonatkozó főbb módosító javaslatai és 
súlyponti fejlesztési igényei.

− A munkacsoport-üléseken és a szakmai konferen-
ciákon megfogalmazott véleményeket és javaslato-
kat a regionális fejlesztési ügynökségek emlékez-
tetőkben foglalják össze, melyeket – a beérkezett 
és rendszerezett írásbeli véleményekkel, módosító 
javaslatokkal együtt – eljuttatják a központi terve-
ző intézmények felé. Az ügynökségek az elkészült 
regionális elemző dokumentumokat szintén to-
vábbítják a központi tervezésért felelős szerveze-
tek felé.

− A tervegyeztetési folyamat nagyon fontos elemét 
képezi a visszacsatolás. A központi tervező intéz-
mények a régiókból érkező információkat feldol-
gozzák és az egyes tématerületeknek megfelelő 
struktúrában részletes írásbeli választ küldenek 
a regionális fejlesztési ügynökségek számára. Az 



432 0 0 4 / 9  FA LU  VÁ R O S  R É G I Ó  

ügynökségek a válaszokat továbbítják a javaslato-
kat megfogalmazó szakmai szervezetek és szakér-
tők felé, valamint szükség esetén további szakmai 
munkacsoportegyeztetéseket és szakmai konfe-
renciákat szerveznek.

− A tervdokumentumok egyes fázisainak véglege-
sítésre szánt verzióit az egyeztetéseket követően 
megtárgyalják a regionális civil fórumok szakbi-
zottságai, majd az általuk megfogalmazott vélemé-
nyek csatolásával a tervdokumentumok a regioná-
lis fejlesztési tanácsok elé kerülnek véleményezésre. 
A tanácsok véleményüket, módosító javaslataikat 
határozatok formájában fogalmazzák meg, melyet 
eljuttatnak a központi szintű tervező szervek felé. 
E javaslatok beépíthetőségéről a tanácsok írásbeli 
visszacsatolást kapnak.

A társadalmi egyeztetési folyamatban nagy jelentősége 
van a kellő hosszúságú véleményezési idő biztosításának, 
valamint annak, hogy a megfogalmazott vélemények 
visszacsatolása megtörténjen. A véglegesítésre szánt 
tervanyagok érdemi ágazati és térségi szintű egyezte-
téséhez 3–6 hónap szükséges (a tervdokumentum jelle-
gétől függően: koncepciók esetében hosszabb, stratégiai 
és operatív programok esetében rövidebb idő szükségel-
tetik). Ezalatt érdemi egyeztetések és kiérlelt módosító 
javaslatok megfogalmazására nyílik lehetőség helyi szin-
ten is, valamint kellő idő áll rendelkezésre a megfogal-
mazott javaslatok megválaszolására és a válaszoknak a 
térségi szakemberek felé történő eljuttatására. 

A tervezési dokumentumok egyes részanyagainak 
véglegesített dokumentációjához csatolni szükséges 
az egyeztetések komplett, hiánytalan dokumentáci-
óját (felmerült javaslatok, elfogadott javaslatok, el nem 
fogadott javaslatok, utóbbiak esetében az ellenérvek in-
doklása).

T É R SÉ G I  S Z I N T Ű  T E RV E Z É S  S Z Ü K SÉ G E S SÉ G E

Annak érdekében, hogy a térségi igények a lehető leg-
hatékonyabban legyenek érvényesíthetők az NFT és az 
OFK tervezési folyamatában, szükséges a következő 
uniós programozási időszakra vonatkozó regionális 
és kistérségi fejlesztési koncepciók és stratégiai prog-
ramok kidolgozása. 

E regionális és kistérségi tervdokumentumok készí-
tése során egyszerre kell megfelelni az alulról és felül-
ről építkező tervezési logika követelményeinek:

− A felülről építkezés jegyében a térségi tervezés so-
rán figyelembe kell venni a nemzeti és ágazati szin-
tű tervdokumentumok tartalmát. E tekintetben a 
nemzeti szintű fejlesztési koncepciók egyértelmű 
kereteket jelölnek ki a térségi szintű tervezés szá-
mára (természetesen ugyanígy az ágazati tervezés 
számára is), az ágazati szintű tervdokumentumok 
esetében a megfelelés elsősorban abban ragadható 
meg, hogy a regionális terveknek reflektálniuk kell 
az ágazati célokra és prioritásokra, s meg kell fo-
galmazniuk az adott régió releváns specifikumait 
az egyes ágazatok, tématerületek esetében.

− Az alulról építkezés annyit jelent, hogy a térsé-
gi tervezésnek nem a prognosztizálható közpon-
ti források támogatási területeihez, hanem ettől 
függetlenül, a térségek fejlesztési igényeihez szab-
va kell meghatározni a hosszú- és középtávú fej-
lesztési célokat. A célok eléréséhez szükséges be-
avatkozási irányok (azaz a fejlesztési prioritások) 
vonatkozásában szintén indokolt, hogy a térségek 
(elsősorban a régiók) törekedjenek specifikus be-
avatkozások kijelölésére. Ez tovább igazolhatja a 
térségi szintű tervezés létjogosultságát. 

A regionális szintű stratégiai tervezés esetében min-
den régióban érdemes néhány hasonló tartalmú, 
csak a konkrét, operatív beavatkozások (intézkedések) 
szintjén eltérő jellegű prioritás kijelölése. E közös té-
magyökerű prioritások ugyanis jó alapot nyújthatnak 
a ROP-ok tartalmi megalapozásához.12

A regionális fejlesztési koncepciók és stratégiai prog-
ramok kidolgozásába szükséges bevonni a regionális 
civil és meghatározó gazdasági szereplőket (elsősor-
ban a regionális civil és gazdasági fórumokon keresz-
tül), valamint az ágazati szakembereket. Az ágazatok 
esetében a releváns térségi dekoncentrált szervezetek 
szakembereinek közvetlen bevonása javasolt a tervezés 
adott tématerületei vonatkozásában, a minisztériumo-
kat pedig a tervtörvény által szabályozott egyeztetési 
mechanizmuson keresztül szükséges bevonni a terve-
zés folyamatába.

A  R E G IONÁ L I S  S Z I N T  SÚ LYA

A regionalizáció, az érdemi decentralizáció szem-
pontjából kulcskérdés a térségi, elsősorban pedig a 
regionális szintre allokált területfejlesztési források 
arányának növelése (Pálné Kovács 2003a). Az érde-
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mi regionalizáció szempontjából alapvető jelentő-
ségű, hogy az NFT II. keretén belül a magyaror-
szági régiók önálló ROP-pal rendelkezzenek, vala-
mint az, hogy a ROP-ok együttes részesedése az NFT 
forrásaiból elérje a 40%-ot (összhangban az Európai 
Unió tagállamai többségében tapasztalható forrásré-
szesedéssel). A jelenlegi tematikus, reziduális jellegű 
elemeket tartalmazó, tulajdonképpen ágazati prog-
ramként jellemezhető ROP jó példa arra, hogy a ter-
vezési (és az arra szervesen ráépülő későbbi program-
megvalósítási) folyamat regionális önállóság nélkül 
egyértelműen az ágazati dominanciájú, a regionális 
politikai elveket háttérbe szorító tervezési és forrás-
elosztási mechanizmust segíti elő.

A regionális és ágazati érdekek összhangjának meg-
teremtése, valamint a régiók érdekérvényesítő képes-
ségének fokozása szempontjából fontos, hogy a re-
gionális fejlesztési tanácsok és ügynökségeik ér-
demben véleményezhessék az ágazati OP-k egyes 
munkaanyagait. A tanácsok által az egyes véglege-
sítésre szánt tervanyagok kapcsán határozatokban 
megfogalmazott javaslatokat írásban részletesen meg 
kell válaszolni.

Ö S S Z E G Z É S

Az országos jelentőségű tervdokumentumok beágya-
zottsága, legitimációja szempontjából kulcskérdés a 
tervalkotási folyamat során alkalmazott tervegyezteté-
si mechanizmus hatékonysága. E folyamat biztosíthatja 
ugyanis azt, hogy a fejlesztési tervekben foglalt irányok 
tükrözzék az ország és az egyes térségek valós fejlesz-
tési igényeit, ami meghatározó jelentőséggel bír mind 
a tervdokumentumok jövőbeni sikeressége, mind pe-
dig a rendelkezésre álló fejlesztési források (az NFT II. 
esetében az uniós források) eredményes felhasználása 
szempontjából.

Az országos szintű fejlesztési tervdokumentumok 
egyeztetési rendszere igen bonyolult folyamat. Egyszer-
re kell tekintettel lenni az ágazati érdekekre, az egyes 
régiók és kistérségek érdekrendszerére, valamint az 
NFT II. esetében az uniós szabályokra és elvárásokra is. 
Annak érdekében, hogy a következő tervezési időszak 
(2007–2013) során alkalmazandó fejlesztéspolitikai 
tervezési folyamat minél zökkenőmentesebb legyen, le 
kell vonnunk az eddigi tervezési folyamat tanulságait, 
és módosítanunk kell a tervalkotás és tervegyeztetés 
eddig bevett rendszerén.

Összegzésképpen elmondható, hogy nagy szükség 
van a tervezési folyamat törvényi szabályozására, az 
uniós és hazai fejlesztéspolitikai elképzeléseket integ-
ráló Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció kialakí-
tására, az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció, az 
Országos Területfejlesztési Koncepció és a második 
Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi és időbeli összhang-
jára. Nagy hangsúlyt kell helyezni e nemzeti szin-
tű fejlesztési koncepciók és a rájuk épülő stratégiai 
és operatív tervdokumentumok regionális és térségi 
beágyazottságára, a térségi szintű tervegyeztetési fo-
lyamat világos és részletes szabályozására. Annak ér-
dekében, hogy a térségi szintek (elsősorban a régiók 
és kistérségek) képesek legyenek érdekeik hatékony 
érvényesítésére ebben az országos szintű tervezési 
folyamatban, önálló, szerkezetében és tartalmában 
jól hasznosítható regionális és kistérségi fejlesztési 
stratégiák és operatív programok kidolgozására van 
szükség. A jelentősen megnövekvő európai uniós fej-
lesztési forráskeretek óriási fejlődési lehetőséget rej-
tenek magukban. Annak érdekében, hogy e források 
érdemben legyenek képesek szolgálni a magyar régi-
ók fejlődését és kohézióját, a második Nemzeti Fej-
lesztési Terv keretén belül régiónként önálló, releváns 
tématerületeket magában foglaló és jelentős forrás-
összeggel rendelkező regionális operatív programok 
kidolgozására van szükség.

J EG Y ZET E K

1 A tanulmány a Miniszterelnöki Hivatal által finan-
szírozott és az MTA RKK DTI által koordinált „Egy 
majdani tervtörvény tudományos megalapozása” 
című 2003. évi kutatás keretén belül, a szerző által 
készített szakmai háttéranyag felhasználásával ké-
szült.

2 1076/2004. (VII.22.) Kormányhatározat.
3 18/1998. (VI.25.) KTM rendelet, 184/1996. (XII. 

11.) Kormányrendelet.
4 1260/1999 ET rendelet.
5 Lásd pl. 2246/2002. (VIII.15.) Kormányhatározat.
6 Az Európai Bizottság kezdettől fogva a szimplifi-

kált és hasonló egyen-struktúrájú NFT-k kidol-
gozásában volt érdekelt a csatlakozó országok vo-
natkozásában, hiszen régiónkénti ROP-okat tar-
talmazó NFT-k esetében ezek megvalósításának 
koordinációja jelentős többletmunkát jelentett 
volna számukra.



452 0 0 4 / 9  FA LU  VÁ R O S  R É G I Ó  

7 A ROP három prioritása közül az első kettő régi-
ónkénti intézkedéseket (azaz összesen 7–7 intéz-
kedést) tartalmazott. A regionális fejlesztési ügy-
nökségek ennek megfelelően kidolgozták a régi-
ójukra vonatkozó, az adott prioritás tartalmához 
illeszkedő régióspecifikus intézkedéseket.

8 Ez alól csupán az NFT intenzív, 2 hónapos társa-
dalmasítási időszaka kivétel, ekkor a Miniszterel-
nöki Hivatal fedezte a rendezvények költségeinek 
egy részét.

9 Ilyen alapdilemmát jelent például az, hogy a kis-
települések szennyvízkezelése nem pályázható az 
NFT keretén belül. Tekintettel arra, hogy jelenleg 
bizonytalan, vajon az illetékes minisztérium forrá-
saiból mód nyílik-e e fejlesztések finanszírozására, 
így a kistelepülések joggal kritizálják az országos 
szintű tervezési folyamat egészét e kulcsfontossá-
gú fejlesztési terület negligálásáért. Amennyiben 
rendelkezésre állna egy, a hazai támogatási forrá-
sok elosztását is szabályozó OFK, melyben szere-
pelnének az ez irányú fejlesztések, a probléma fel-
oldható lenne.

10 A regionális civil fórumok javasolt szakbizottsági 
rendszere a következő: foglalkoztatási bizottság; 
szociális bizottság; környezetvédelmi bizottság.

11 A regionális gazdasági fórumok ágazati munkabi-
zottságai elsőrendűen a primer, szekunder, tercier 
és quaterner szektorok alapján szerveződhetnek, 
ezen belül pedig a régió gazdasági teljesítménye és 
foglalkoztatási helyzete szempontjából meghatá-
rozó jelentőségű ágazatok esetében alakulhatnak 
külön munkabizottságok.

12 Ennek magyarázata a következő: az NFT II. meg-
valósulása az egyes OP-kon keresztül történik. Az 
OP-k között nem lehet tartalmi átfedés, az egyes 
OP-knak különböző tématerületek fejlesztési prio-
ritásait kell magukban foglalniuk. Ebből követke-
zően a ROP-ok kizárólag az ágazati OP-kban nem 
szereplő tématerületekre koncentrálhatnak, így az 
összes ROP értelemszerűen hasonló fő témakörök 
mentén szerveződhet. Annak érdekében, hogy a 
ROP-okba érdemi, a magyar régiók fejlődése, fel-
zárkóztatása szempontjából releváns tématerüle-
tek kerülhessenek, már az ezeket megalapozó, az 
egyes régiókban kidolgozandó, a következő terv-
időszakra vonatkozó regionális szintű stratégiai 
tervdokumentumoknak „meg kell előlegezniük” a 
ROP-ok jövőbeni fő tartalmi irányait. Ennek adek-
vát módja lehet a régióspecifikus prioritások mel-

lett megjelenő néhány olyan regionális fejlesztési 
prioritás, mely hasonló tématerületre irányul min-
den régióban.
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Ennek a referátumnak az a célja, hogy bemutassa a he-
lyi önkormányzatoknak a normatív szabályozás által 
megállapított feladatait és az ezekhez kapcsolódó ha-
tásköreit. A kritikai megjegyzések a fenntartással ke-
zelt központi elképzelésekre irányulnak, illetve azokra 
hívják fel a figyelmet. A referátumnak nem célja a tör-
vényi szabályozás részletes feldolgozása; inkább egy-
egy jogalkotói érdekességre, figyelmetlenségre helyezi 
a hangsúlyt. 

A Z  ÖN KOR M Á N Y Z AT  F E L A DATA I

A helyi önkormányzat kéttípusú feladatkörrel rendel-
kezik, a kötelezően ellátandóval és a szabadon (önként) 
vállalhatóval. A kötelezően ellátandó feladatkört jog-
szabály alapján, annak hatályosulása mellett látja el az 
önkormányzat. A szabadon vállalható feladatok körét 
azok a feladatok képezik, amelyek nem tartoznak a kö-
telezően ellátandó önkormányzati feladatokhoz, illetve 
amelynek ellátása nem más szerv feladatát képezi. Így 
tiszta lesz a kép az önkormányzati feladatok meghatá-
rozásánál: a kötelező feladatok jogszabályokon nyug-
szanak, míg a szabadon vállalható feladatok körét úgy 
kapjuk meg, hogy gondolatban elvesszük az olyan fel-
adatokat, amelyek kötelezőek vagy amelyek más szerv 
feladatkörébe tartoznak. Az Önkormányzati törvény 
(Ötv.) megkísérel ugyan felsorolni taxatíve olyan fel-
adatokat, amelyek szabadon vállalhatók, azonban ez 
csak támpont az önkormányzat számára – ezt mutatja 
a „különösen” kitétel –, ahol széles teret kap az önkor-
mányzat fantáziája, és amelyet erőteljesen befolyásol a 
gazdasági helyzete, pénzügyi lehetőségei. 

Az Ötv. felsorolja tételesen a kötelezően ellátandó 
feladatokat is, ezek ellátásától a testület nem térhet el, 
nem mérlegelhet. 

A kötelezően ellátandó és szabadon vállalható fel-

adatok közötti finanszírozási eltérés a feladatok jelle-
gének köszönhető. A kötelezően ellátandó feladatok el-
látásához az önkormányzat ezek arányában álló állami 
támogatásban részesül, illetve saját bevételre jogosult. 

Az önként vállalt feladatok ellátásakor az önkor-
mányzat előtt nyitva álló lehetőségeket képezik például 
a pályázati források, a vállalkozási tevékenység ered-
ményének felhasználása, hitelfelvétel, helyi adók, illeté-
kek felhasználása, gazdálkodó szervezetek támogatásai 
stb. Ezek a források a kötelezően ellátandó feladatoknál 
is felhasználhatók, természetesen. A szabadon vállalha-
tó feladatok közül célszerű azokat kiemelnie az önkor-
mányzatnak, amelyek ellátásához pályázati lehetőségek 
állnak rendelkezésre, és amelyhez rendelkezésre áll az 
önrész is. Az Ötv. a szabadon vállalható feladatok felso-
rolásakor nem tesz említést külön a községről és külön 
a városról. Habár a későbbi szabályozás során kiemeli, 
hogy egyes feladatok ellátása eltérően alakulhat a na-
gyobb önkormányzatok esetében, az önként vállalható 
feladatok inkább a városi önkormányzatoknak szólnak. 
A kisebb, főként községi önkormányzatok még a köte-
lező feladatokat is gyakran – intézményi társulás for-
májában látják el, mert csak így képesek (és így is gaz-
daságosabb), akkor a szabadon vállalható feladatokra 
vajon mennyi anyagi erejük marad? 

A feladatok csoportosításánál észrevehető, hogy 
egyes feladatok megjelennek mind a kötelezően el-
látandó, mind a szabadon ellátható feladatköröknél. 
Ilyen például a köztemető és a helyi közutak fenttartá-
sa, az óvodai nevelés, a nemzeti és etnikai kisebbségek 
jogainak, érvényesülésének biztosítása. Ezzel mi lehet 
a törvényhozó szándéka? Ha ezek a feladatok szaba-
don is elláthatók, akkor miért köteles ezek ellátásáról 
a későbbi szabályozás alapján az önkormányzat gon-
doskodni? Kötelező feladatként való ellátásakor állami 
támogatásban részesül az önkormányzat, ha azonban 
szabadon vállalja, máshonnan kell (lehet) előteremte-

K I S S  M Ó N I K A  D O R O T A
joghallgató

A helyi önkormányzatok feladat-  
és hatásköre
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nie az anyagi forrásokat. De kizárt, hogy ilyen megfon-
tolások alapján lehessen dönteni egy feladat ellátása 
jellegének meghatározásakor! Ami egyik településen 
kötelező, még ha ugyanolyan jellegű is a település, el-
képzelhetetlen, hogy másik településen szabadon vál-
lalható legyen. Kérdés akkor: el kell-e kötelezően látni 
ezeket a feladatokat vagy sem? Akár igen, akár nemle-
gest választ kapunk, milyen következtetések alapján ju-
tottunk erre az álláspontra? 

A Z  ÖN KOR M Á N Y Z AT I  HATÁ SKÖR

Az önkormányzati feladatot az a szerv látja el, amely-
nek hatásköre van erre a feladatra. A hatáskör min-
dig – illetve optimális esetben – együtt jár a feladattal. 
Nincs feladat hatáskör nélkül, és nincs hatáskör feladat 
nélkül. Nem lehet úgy tanulmányozni csak az egyiket, 
hogy abból a másik kimaradjon. 

Az önkormányzati feladatok címzettje a képviselő-
testület, neki van tehát hatásköre a feladatok ellátására. 
A hatáskör törvényi megnevezettje a hatáskör-átruhá-
zás szabályai alapján hatáskörét átruházhatja szervére. 
Kizárólag olyan hatáskör ruházható át, amelyet jogsza-
bály megenged. Ebben az esetben szintén visszafele kell 
gondolkodni, vagyis azt kell megállapítani, hogy mely 
hatáskör nem ruházható át. Amelyet nem nevesít a jog-
szabály, azt át lehet ruházni. Ennek a fordított szabá-
lyozásnak a lényege a következőkben ragadható meg: 
lényegesen könnyebb szabályozni azokat az elemeket, 
amelyek számtanilag kevesebbet mutatnak a többi 
elemnél. Az át nem ruházható hatásköröknek van egy 
zárt csoportja (amit a törvény, illetve a testületi rende-
let nevesít), azonban azok a hatáskörök, amelyek nem 
esnek bele ebbe a körbe, szabadon átruházhatók. 

Az Ötv.-nek az át nem ruházható hatásköröket sza-
bályozó szakaszának tanulmányozása során arra lehe-
tünk figyelmesek, hogy egyes pontokat a jogalkotó fe-
leslegesen nevesít. 

Például a 10. § (1) bek. a. pontja kimondja, hogy a 
rendeletalkotást nem lehet átruházni. Hasonlóképpen 
szabályoz a b. pont is, mikor arról nyilatkozik, hogy a 
szervezetének kialakításához és működésének meg-
határozásához kapott hatáskört sem lehet átruházni. 
Azonban a b. pont első felében szabályozott hatáskört a 
testület rendeletalkotás formájában gyakorolja (ugyan-
is az SzMSz-ről rendeletet alkot a testület), arról pedig 
már az előző pont kijelenti, hogy nem ruházható át. 

Hasonló jellegű a szabályozás a 10. § (2) bek-ben is. 
Itt arról szól a törvényhozó, hogy a testület rendeleté-
ben a törvény által hatáskörébe utalt kinevezést, meg-
bízást és intézmény alapítását a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló törvény sze-
rint társulására átruházhatja. Ugyanakkor e szakasz (1) 
bek. b. és g. pontja kimondja, hogy ezek a hatáskörök 
nem ruházhatók át. Ha most ezek a hatáskörök nem 
ruházhatók át, akkor egy másik szakaszban, milyen 
meggondolásból enged mégis a törvényhozó?  Sza-
kaszrendileg a tiltás megelőzi a megengedést, de ennek 
nincsen relevanciája. Voltaképpen, mely jogszabály lesz 
szubszidiárius a másikkal szemben? (Nem lehet eldön-
teni, mert egyik jogszabály sem rendelkezik másként.)

Ha a testület rendeletben próbálja meg szabályozni e 
hatáskörök átruházhatóságát, mindenképpen jogsértő 
lesz a szabályozás, pedig a 10. § (2) bek. ezt lehetővé te-
szi. Amennyiben a rendeletében azt erősíti meg, hogy 
nem lehet átruházni (ebben az esetben a törvény 10. 
§ (1). bek-re lesz figyelemmel), akkor megsérti a tör-
vény 10. § (2) bek-ét, mert hozzá képest szigorúbb sza-
bályozást valósít meg, és ellentétes lesz a törvényhozó 
akaratával. Ezt egyébként elvileg nem is kellene szabá-
lyoznia, hiszen a törvény rendelkezik róla. Ha azonban 
azt szabályozza a rendeletében, hogy a fent említett ha-
táskörök átruházhatók (itt most a 10. § (2) bek-re lesz 
figyelemmel a testület), akkor szintén jogsértést követ 
el, mert akkor meg ugyanezen paragrafus (1) bek. b. 
pontját sérti. 

Ábrán szemléltetve az eddig leírtak:

Feladat: - kötelező  
   - önként vállalható → Hatáskör: - nem ruházható át
         -  átruházható       → Szervek:  - polgármester
           - bizottság
           - részönkormányzat testülete
           - polgármesteri hivatal
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Főszabály: a hatáskört a szerv gyakorolja, a felada-
tot pedig ellátja. Nem egyszer hallani a helytelen szó-
használatban a szakszavak felcserélését, hogy például a 
testület ellátja a hatáskörét, a feladatot pedig gyakorol-
ja. Ilyen nem létezik. 

A hatáskör átruházásának megvannak a maga jog-
szabályi tényállásai. Amit fontos kiemelni, az az, hogy 
a szerv a hatáskörét ruházza át, és nem a feladatot! En-
nek a folyamatnak van egy könnyen megérthető, lehet-
séges magyarázata. Önkormányzati feladatot kizárólag 
törvény állapíthat meg, ami egyben jelenti azt is, hogy 
az önkormányzatoktól szintén csak törvény vonhat 
el feladatokat. Az országgyűlés az Ötv.-nek az önkor-
mányzatok feladat- és hatáskörét érintő szabályozásá-
ban is párban szabályozza e két fogalmat. Ha megál-
lapít a helyi önkormányzat számára egy feladatot, ah-
hoz értelemszerűen jár egy – terjedelemben megfelelő 
– hatáskör is. Azonban a hatáskört gyakorló testület 
nem magát a feladatot ruházhatja át, hanem csak a ha-
táskört, ugyanis a feladat címzettje továbbra is maga 
marad. Ha a feladat megállapítására a parlament a jo-
gosult, akkor a testület nem adhatja tovább a feladatot, 
mert ez egyfajta „álfeladat” meghatározás lenne. 

A hatáskör átruházásakor lényeges, hogy a feladat 
továbbra is megmarad az önkormányzatnál, címzett-
je továbbra is ugyanaz a szerv (testület) marad, viszont 
elláthatja az átruházott hatáskörrel más szerv is. A fel-
adat megmarad, a hatáskör vándorol. Nagyobb önkor-
mányzatoknál (főként városinál) egyébként sincs lehe-
tőség arra, hogy minden feladatot maga a testület lás-
son el. 

Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. 
Például egy, a szociális bizottságra átruházott hatás-

kört maga a bizottság nem ruházhatja tovább, például 
egy albizottságra. A testület mint a feladat címzettje, az 
átruházás után is rendelkezik ugyanazokkal a jogosít-
ványokkal, mint annak előtte, így visszavonhatja a ha-
táskört, utasítást adhat a hatáskör gyakorlásához, felül-
vizsgálhatja a döntést (másodfok).

A hatáskör átruházásnak alapvető jogkövetkezmé-
nye a fellebbezésben ragadható meg. Amennyiben a 
testület önkormányzati hatósági hatáskört ruházott 
át, akkor az a szerv hozza első fokon a döntést, ahova 
a hatáskört ruházták. Másodfokon a testületet illeti a 
döntéshozatal (itt köszön vissza a feladat helyhez rög-
zítettsége. Végső soron az a szerv dönt, amely a feladat 
címzettje). Ha a testület nem ruházza át a hatáskörét, 
akkor első fokon ő maga jár el. Ebben az esetben nin-
csen lehetőség a fellebbezésre (maximum bírósághoz 
lehet fordulnia a félnek meghatározott feltételek fenn-
állása esetén).

Általánosságban véve azt lehet elmondani, hogy az 
első fokon hozott határozat ellen a fellebbezés gyakorta 
sikertelen, hiszen ha első fokon egy bizottság jár el, és a 
kérelmet elutasítja, akkor vajon másodfokon a képvise-
lő-testület milyen döntést fog hozni? Az eredmény va-
lószínűsíthető annak ismeretében, hogy a bizottságok 
összetételének általános követelménye a települési kép-
viselők számának többsége. Már első fokon is a telepü-
lési képviselők többsége vesz részt a döntéshozatalban; 
ugyanígy másodfokon is részt vesznek ezek a képvise-
lők a döntés meghozatalában. Itt vajon milyen döntés 
várható? Nem valószínű, hogy kedvezőbb az elsőfokon 
hozott döntéshez képest. Természetesen ettől függetle-
nül a jog biztosítva van a fellebbezésre. 

E néhány oldalas tanulmány során felmerültek igen 
érdekfeszítő elméleti kérdések, amelyeknek tisztázása 
alapvető fontosságú lenne a helyes jogalkalmazás, jog-
alkotás és joggyakorlás szempontjából. Helyi szinten 
ezeket a kérdéseket nem lehet úgy szabályozni, hogy 
az joghézagtól mentes legyen, illetve hogy esetleg ne 
sértsen egy felette álló jogszabályt. Önkormányzataink 
működnek, így az bizonyosodik be, hogy ezek a kérdé-
sek elméletiek, mégis: a jogszabályokat a gyakorlatban 
kell végrehajtani, ha pedig a jogszabályban hiányosság 
és zavar észlelhető, ez visszaköszönhet a gyakorlatban 
is, ez pedig nyilvánvalóan nem kívánatos. 
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Az angol kormányzat 2000-ben készítette el a kisvá-
rosok megújítását célzó dokumentumát, ún. „Gover-
ment’s Rural White Paper”-t, amely a vidéki városok 
jövőjére irányítja rá a figyelmet.

A helyzet megértéséhez egy kis történelmi kitekintés 
is szükséges. Angliának 1780-ban még 6 millió lakosa 
volt, de az ipari forradalomnak köszönhető gyors fejlő-
dés hatására 1860-ban ez a szám már elérte a 18 milliót, 
ennek következtében a korábbi „Market Town”-ok, vá-
sározó helyek, mezővárosok, a vidéki élet hagyományos 
kereskedelmi és szolgáltató központjai teljesen új hely-
zetbe kerültek, nem tudtak többé versenyre kelni azok-
kal a gyorsan kifejlődött, nagy ipari városokkal, amelyek 
lakossága néhány évtized alatt megtöbbszöröződött.

Máig nem találják igazán helyüket és nem tudtak al-
kalmazkodni a kihívásokhoz, a teljesen megváltozott 
munkamegosztáshoz, a radikálisan átalakult új kap-
csolatrendszerhez.

Ugyanakkor ezek a kisvárosok ma is fontosak, mert 
ezek jelentik évszázadok óta a vidéki élet szívét. Van-
nak közöttük ritka kivételek, amelyek alkalmazkod-
tak az új, megváltozott követelményekhez, de a legtöbb 
esetében a hanyatlás ma is folytatódik és továbbra is 
puszta létükért küzdenek.

Ezeknek a városoknak a revitalizálását, megújítását 
tűzte ki célul a kormányzat és  a programok koordi-
nálására hozta létre 1999-ben fejlesztési ügynökségét, 
a „The Countryside Agency”-t. Az ügynökségnek két 
központja van, az egyik Londonban, a másik egy vidéki 
városban, de kihelyezett irodáik minden régióban meg-
találhatók és több, mint 600 fejlesztésben jártas szakér-
tő segíti azt a nem mindennapi akciót, melynek angol 
neve „Action for Market Towns”. 

Mi tulajdonképpen egy ilyen ún. „Market Town”,  
milyen szerepkört lát el?

O R O S Z  B Á L I N T  
osztályvezető, VÁTI Kutatási és Műemléki Iroda

Angol kisvárosok megújítása 
(Action for Market Towns – nemzetközi tanulmányút)

Ez év áprilisának végén és május elején kéthetes nemzetközi tanulmányúton vehet-
tem részt Angliában. A tanulmányutat a „The Countryside Agency”– a környezeti, 
élelmezési és vidéki ügyek minisztériuma fejlesztési programokat koordináló ügy-
nöksége – szervezte.
A tizenkét országból toborzott, mintegy 30 résztvevő Birmingham egyik kertvárosá-
ban, Solihull-ban a Reneissance Hotelben találkozott a szervezőkkel.
A program első két napja is ebben a hotelben zajlott, melynek keretében megismer-
kedhettünk azzal a nagyszabású akcióval, amelyet 2000-ben az angol kisvárosok 
megújítására indított az Egyesült Királyság kormányzata.    
A szervezők itt alakították meg azokat a csoportokat, amelyek az első héten – nem-
zetközi teamet alkotva – a tanulmányút programjában részt vevő hét, ún. „Beacon 
Town”-ban („Irányfény Város”-ban), egy előre megadott feladaton dolgoztak. Ezek a 
városok – Middleton-in-Teesdale, Wolverton, Richmond, Bridport, Hexham, Kes-
wick, Whitby – a meghirdetett országos akcióban egy-egy területen példaként állít-
hatók a többi résztvevő elé.
Ide érkezetek meg a vendéglátó városok képviselői is, akik prezentációk keretében 
mutatták be városukat, kapcsolódásukat a városmegújítási akcióhoz és ismertették 
az elkövetkezendő hét feladatait.
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Ezek a városok gondoskodnak az ottlakóknak és a 
környező kisebb települések lakóinak kereskedelmi 
ellátásáról és a szükséges szolgáltatásokról. Vannak 
közöttük tengerparti kisvárosok, halászkikötők, bá-
nyászvárosok, kis iparvárosok és a mezőgazdaság-
ból élő mezővárosok. Közülük a szép megjelenésű-
ek, jó fekvésűek népszerűek és a turisták által láto-
gatottak. 

Napjainkban kb. 1000 ilyen tradicionális kisváros 
van Angliában és ezek biztosítják az össznépesség ¼-
ének ellátását. A lakosság száma 2000 és 20 000 között 
mozog, a népesség azonban kevésbé fontos, mint az a 
szerepkör, amelyet az adott város a vidék gazdaságá-
ban és azok életében betölt, akik a városban vagy an-
nak környékén laknak.

A kisvárosok megújítására született elképzelés köz-
pontjában az emberek állnak, ezért a megújításukra al-
kalmazott megoldásoknak elő kell segíteni, hogy eze-
ken a településeken:
– az emberek a szükségleteiknek megfelelően vásá-

rolhassanak;

– hozzájuthassanak olyan alapvető szolgáltatások-
hoz, mint jogi tanácsadás, könyvtár stb.;

– munkalehetőségük legyen, különösen olyan üzleti 
vállalkozásokra alapozva, amelyek a környező vi-
dék termékeire támaszkodnak;

– megfelelő oktatási és továbbképzési lehetőségük 
legyen;

– biztosított legyen a szórakozás: mozi, színház, ze-
nei események stb.

Mindehhez jó helyközi és tömegközlekedési kapcsola-
tok kellenek, amelyek egyaránt segítik a környéken la-
kókat és a távolabbról turistaként idelátogatókat.

A kisvárosok megújítására a regionális fejlesztési ügy-
nökségek partnerszervezeteikkel együttműködve egy 
eszközrendszert fejlesztettek ki, amely segítséget nyújt 
ahhoz, hogy az emberek felbecsülhessék és javíthassák 
városuk és környezetük életlehetőségeit.

Az eszközrendszer az alábbi fő részekből áll:
– az ún. „healthcheck” vagy átvilágítás, amely 

felméri a városok gazdasági, szociális és környeze-
ti állapotát, vagyis „egészségét”;
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– az akcióterv, amely kijelöli a különböző megvaló-
sítandó projekteket és kezdeményezéseket;

– a regionális támogatás, amely segíti a koordi-
nátorokat és projektmenedzsereket az átvilágítás 
közösségi részvétellel történő lebonyolításában és 
tanácsadást nyújt a továbbképzésekhez, valamint a 
pénzalapok megteremtéséhez.

Mi a „healthcheck” ? 
Az ún. „healthcheck” vagy magyarul átvilágítás egy esz-
köz, amely abban segíti a kisvárosokat, hogy:
– felmérhessék saját erősségeiket és gyengeségeiket;
– hozzájuthassanak információkhoz és olyan elkép-

zelésekhez, amelyek szükségesek a változások me-
nedzseléséhez;

– gondoskodhassanak egy olyan bázisról, amelyre 
akcióterv készíthető.

Az átvilágítás egy sor felmérést tartalmaz azokra a te-
rületekre vonatkozóan, amelyek hatással vannak a vá-
ros életminőségére. A sikeres átvilágítás kulcsa a szoros 
partneri együttműködés az itt élő emberekkel és min-
den olyan szervezettel – üzleti körökkel, kormányzati 
szervekkel – amelyek befolyásolják a közösség életét.

Mi az akcióterv?
Az átvilágítás elősegíti olyan jövőkép megalkotását, 
amely egy akciótervben ölt testet. 

Az akcióterv rögzíti azokat a projekteket, erőforráso-
kat és pénzügyi lehetőségeket, amelyek segítik elérni a 
kitűzött célokat.

A projektek lehetnek rövid távúak és hosszú távon 
megvalósíthatóak, de az akcióterv biztosítja, hogy össz-
hangban legyenek egymással és a jövőképben megfo-
galmazott elképzelésekkel.

Milyen támogatások lehetségesek?
Bárki hozzáférhet a kisvárosokra kidolgozott eszköz-
rendszer metodikájához, és a már említett The County-
side Agency, valamint a regionális fejlesztési ügynöksé-
gek az alábbi formákban kínálnak speciális segítséget a 
kisvárosok lakóinak:
– pénzügyi alap áll rendelkezésre a kiválasztott tele-

pülések számára az átvilágítás és az akcióterv el-
készítéséhez;

– oktatást biztosítanak a koordinátorok és a projekt-
menedzserek számára;

– pénzügyi tanácsadást nyújtanak az akciótervben 
lévő projektek megvalósításához;

Turisztikai kiadvány címlapja Richmondról
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– pénzügyi támogatás adható az akciótervek végre-
hajtásához a leghátrányosabb helyzetben lévő kb. 
100 angol kisváros számára.  

Hogyan lehet bekapcsolódni az országos akcióba?
Ha valaki többet akar tudni a kisvárosok fejlesztési ak-
ciójáról és ennek eszközrendszeréről, felkeresheti a The 
Countryside Agency honlapját (www.countryside.gov.
uk/market-towns), ahol részletes információk találha-
tók az átvilágításról, a felmérésekről, az akciótervről és 
az oktatási, valamint pénzügyi lehetőségekről. Termé-
szetesen e témában közvetlenül felvehető a kapcsolat 
az ügynökség regionális irodáival is. Csatlakozni lehet 
az „Action for Market Towns” nevű, a kisvárosok meg-
újítását célzó nemzeti szerveződéshez, amely nemcsak 
támogatja a kisvárosok életképességének megtartását, 
de támaszul szolgál nekik abban a küzdelemben is, 
amelyekkel nap mint nap szembe kell nézniük.

Néhány számadat a meghirdetett akcióról:
– a kb. 1000 városból – 2003 második feléig – több,  

mint 550 kisváros csatlakozott a kezdeményezés-
hez és

– több, mint 230 városban támogatta az ügynökség a 
„healthcheck” (átvilágítás) és az akcióterv elkészí-
tését.

Az ügynökség szakértőitől néhány alapvető informá-
ciót kaptunk a rendkívül bonyolult angol közigazga-
tási rendszerről is. Eszerint az önkormányzatok igazi 
aranykorukat a XIX. század végén élték, azóta sokat ve-
szítettek jogaikból. A legnagyobb csapást rájuk a „vas-
lady”, Margaret Thatcher mérte az 1979-es törvénnyel, 
innentől kezdve ezekben a kisvárosokban évente vá-
lasztanak polgármestert, aki csak reprezentációs ha-
talommal rendelkezik és az önkormányzati képviselők 
tevékenysége is kimerül a piactartási rend, a szemét-
gyűjtés és egyéb apró-cseprő ügyek intézésében. Az 
igazi komoly döntések az ún. kerületi (járási), illetve 
megyei tanácsok kezébe kerültek, ezeket legújabban 
azonban egyesíteni akarják. Tehát a települési önkor-
mányzatokkal szemben a területi önkormányzatok bir-
tokolnak nagyobb hatalmat, ez alól kivételt képeznek 
azonban a nagyvárosok, melyek önkormányzati jogait 
külön rendelkezések szabályozzák.      

A György stílusú színház belső képe - Richmond
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Jelenleg folyik a településrendezés átfogó reformja és 
a törvényjavaslat alapján új tervfajták bevezetésére ke-
rül sor:
– Regionális szinten : regionális területi straté-

gia („Regional Spatial Strategy“).
– Egész településre: helyi fejlesztési előirányzat 

(„Local Development Scheme“)
– Településrészre: helyi fejlesztési dokumentum 

(„Local Development Document“), mely lehet 
fejlesztési tervdokumentum („Development 
Plan Document“) vagy kiegészítő tervezési do-
kumentum („Supplementary Planning Docu-
ment“).

A közigazgatásban a regionális területi stratégia adott 
településre vonatkozó részét és a településre érvényes 
fejlesztési tervdokumentumot együtt alkalmazzák. 
Mindez már az elnevezésekben is egy fejlesztésre ala-
pozott gondolkodásmódot tükröz.

A kétnapos tréninget követően az a csoport, amelyikbe 
én kerültem vendéglátónk kíséretében a North Yorks-
hire-i, Richmond városába utazott.

A normanok által a XI. században alapított nagyon 
szép fekvésű kisváros, középkori és György-stílusú épí-
tett örökségi értékekben rendkívül gazdag – 450 épület 
található az angol műemlékvédelmi szervezet, az Eng-
lish Heritage listáján –,  így a turisták kedvelt célpontja 
és Anglia egyik legszebb városaként tartják számon.

Nyilvánvalóan azért ke-
rült ez a történelmi kisvá-
ros a kiválasztott „Irány-
fény városok” közé, mert 
itt az örökségre és a szép 
természeti környezetre ala-
pozzák a város revitalizá-
cióját, megújítását. Maga a 
város kilencezres, de von-
záskörzetével – a Yorkshi-
re-i Nemzeti Park részét 
képező Swale folyó völgyé-
vel együtt – 30 ezer ember 
életkörülményeinek javítá-
sa a cél.

Ennek érdekében készítet-
ték el 2002-ben a város és 
környéke stratégiai vázlatát, 
amely alapul szolgált ahhoz 
is, hogy elnyerjék a kitünte-

tő státuszt és az örökségre alapozott megújítás terén 
példaként szolgálhassanak más városok számára.

A fejlesztési stratégia felismerte az örökség jelentő-
ségét, amely a város unikális, eladható részét képezi. A 
helyzet kulcsa az volt, hogy megértsék az ebben az erő-
forrásban rejlő lehetőségeket, ugyanakkor tisztában le-
gyenek ennek törékenységével is.

A 2003 márciusában véglegesített stratégia gyakorla-
ti kutatásokon alapul és a város lehetséges menedzselé-
sének több aspektusát is számításba vette. Mindehhez a 
szükséges információkat az ún. „healthcheck” (átvilágí-
tás) és az akcióterv készítés folyamatában nyerték. 

A 20 évre szóló stratégia három fő elemből áll:
– ki kell használni a Richmond építészeti örökségé-

ben rejlő lehetőségeket;
–   biztosítani kell, hogy ez az örökség mindenki szá-

mára hozzáférhető, élvezhető legyen és
–   az elérhető legnagyobb fejlesztést kell megvalósítani 

a gazdaság, a kultúra és a közösségi élet területén.
Mindezek és a részletesen kifejtett célok kb. 47 projekt 
megvalósításán keresztül érhetők el.  

Az Angliában először készített ilyen jellegű stratégia 
finanszírozásához, az ügynökségen kívül, hozzájárult a 
nemzeti örökségi alap is, bízván abban, hogy ez a mo-
dell más városokban is alkalmazható lesz. A módszer 
népszerűsítésére 2004-ben a szépen felújított – a hely-
reállításért országos elismerést kapott – 250 férőhelyes, 
György korabeli színházban konferenciát is rendeztek. 

A konferenciát a város és a 
Richmondshire-i Kerüle-
ti Tanács közösen rendez-
te, ezzel is demonstrálva az 
ilyen nagyléptékű akciók-
ban nélkülözhetetlen part-
nerséget.

A konkrét és már meg-
valósított projektek között 
meg kell említeni Anglia 
legnagyobb méretű, külön-
leges kővel burkolt főteré-
nek felújítását, amelynek 
nagy részét azonban saj-
nos parkoló autók takarják. 
Ilyen projekt volt a norman 
várkastély sétányának meg-
tisztítása az elvadult nö-
vényzettől, amely lehetővé 
teszi a legszebb rálátást a 
kastélyra.

Turisztikai kiadvány címlapja  
Richmondról
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Ilyen lehet a felhagyott vasút állomásépületének az 
újrahasznosítása is, amely azonban egyelőre még az 
előkészítés fázisánál tart. S így tovább, a sor még hosz-
szan folytatható.  

Az igazi kihívást Richmond számára azonban nemcsak 
a saját örökségével való törődés jelenti, hanem maga az 
a tény is, hogy 6 kilométerre fekszik az 1915-ben létre-
hozott – Európa legnagyobb katonai támaszpontjaként 
számon tartott – Catterick Garrisontól, ahol 16 000 ka-
tona állomásozik és itt élnek családtagjaik is. Valójában 
ezzel a különleges szituációval függött össze a nemzet-
közi teamnek kiadott feladat is.

A programnak megfelelően a garnizonba is elláto-
gattunk. A csoportot a parancsnok fogadta, majd 
rövid bemutatkozás után a bázisfejlesztéssel fog-
lalkozó civil szakértője ismertette azt a nagy ívű el-
képzelést, mely a katonai terület súlypontjában el-
helyezkedő több hektáros terület beépítésében fog 
majd testet ölteni.

Az új központban kap majd helyet egy „Fórum”-nak 
nevezett, nagy közösségi épület, egy sport- és szabad-
időközpont uszodával, mozikkal, egy új 400 lakásból 
álló lakóegység, hozzátartozó üzletekkel, éttermek-
kel, bárokkal és a kapcsolódó közterekkel, valamint a 
mindezeket kiszolgáló nagyszámú parkolók.

Az új fejlesztés közvetlenül a már megépült és sema-
tikus megjelenése miatt sokat bírált Tesco áruház mel-
lett fog megvalósulni.

A cél mindezzel az itt élő fiatal családok, katonák és 
hozzátartozóik igényeinek kielégítése, a hadsereg von-

zóbbá tétele, új hivatásos katonákkal való feltöltése és 
nem utolsósorban a közeljövőben Németországból ha-
zatelepítendő alakulatok elhelyezési körülményeinek 
javítása. Az elképzelések megvalósítása a kincstári va-
gyonhoz tartozó ingatlanok aktivizálásával és magán-
tőke bevonásával történik.

Tudomást szereztünk arról is, hogy a katonai bázis te-
rületén létesítendő új központ engedélyezésére a Kerüle-
ti Tanács (Disrtict Council) jogosult, Richmond városá-
nak erre lényegében nincs ráhatása. Így egyáltalán nem 
lehetett csodálkozni azon a városmenedzsertől többször 
is hallott szkeptikus megnyilatkozáson, mely a város erős 
fenntartásait hangsúlyozta a fejlesztési elképzelésekkel 
kapcsolatban.

Két kérdést kaptunk feladatul, melyekre a választ a város-
házán tartott prezentáció keretében kellett megadnunk. 
Az eseményen jelen voltak a polgármester, a Kerületi Ta-
nács meghívott elnöke és munkatársai, a helyőrség civil 
szakértői, városi politikusok, civil szervezetek, valamint a 
helyi sajtó képviselői.

Az egyik kérdés arra irányult, hogy hogyan lehet-
ne kölcsönösen előnyös együttműködést létrehozni 
Richmond és a katonai helyőrség között, különös te-
kintettel az épülő új központra, míg a másik az örök-
ségre alapozott fenntartható turizmus témájával fog-
lalkozott.

Szakterületemnek megfelelően én a – a csoport szlo-
vén hölgytagjával együttműködve – döntően az első 
kérdéssel foglalkoztam, míg a második kérdés megvá-
laszolásában csoportunk angol városmenedzser hölgy-
tagjának jutott oroszlánrész.

Előadásunkban hangsúlyoztuk, hogy mindkét hely stra-
tégiai pont az egyik katonai, a másik turisztikai érte-
lemben. A fejlesztésekben is vannak közös célok, ezért 
a partnerség és együttműködés nélkülözhetetlen. A 
kulcsszót a minőségben jelöltük meg, mert minden jó, 
ha jó minőségben készül. Ezért nem kell félni az új köz-
pont megvalósításától, a legjobbat kell csinálni, amit le-
het. Egy unikális, tetszőleges és kötetlen épületekből álló 
új építészeti attrakció jótékony hatással lehet Rich-
mond turisztikai lehetőségeire, nem is beszélve az általa 
nyújtott magas színvonalú szolgáltatások kínálatáról.

Tervezői versennyel a legjobb megoldást kell kivá-
lasztani és a helyőrség területén található, régészetileg 
feltárt római amfiteátrum sugallatára, akár egy új, XXI. 
századi amfiteátrumot is meg lehet álmodni sport- és 
szabadidő központként…

A garnizon új központjának terve 
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Richmond esetében javasoltuk, hogy páratlan építé-
szeti értékeire való tekintettel, pályázzon a világörök-
ség címre, hogy ezzel is próbálja emelni a város ázsi-
óját. Növelni kell a város öntudatát, hangsúlyozni kell 
történelmi szerepét, jobban magára kell vonnia a 
figyelmet…

Mindezek mellett természetesen szóba kerültek a 
konkrétumok is, például az új központon keresztül terve-
zett út átvezetése, Richmondban a főtéri parkolás, mely 
teljesen eltakarja a különleges burkolatú, szép főteret, a 
két központ szoros kapcsolatának kiépítése: mini-
busz, kerékpárút, PR rendszer bevezetése az új központ-
ra alapozva stb. Előnyök és hátrányok egyaránt.

Végezetül egy szójátékkal tettük nyomatékossá meg-
győződésünket: „Richmond is very rich.”, vagyis 
Richmond nagyon gazdag.

A következő napon a helyi újságnak adott interjút 
követően elbúcsúztunk vendéglátóinktól és a tanul-
mányút újabb helyszínére, az East Midlands-ben lévő 
Stoke Rotchfordba utaztunk.

A második hét programjának bázisa a hatalmas „angol 
park” közepén fekvő Stoke 
Rotchford-i Tudor-stílusú 
kastély volt. A Grantham 
városától mintegy 10 km-
re lévő kistelepülés Anglia 
East Midlands régiójában 
található. Itt találkoztak 
ismét a nemzetközi tea-
mek különböző városok-
ból visszatért tagjai.

Maga Grantham, me-
lyet később alkalmunk 
volt megnézni, többek 
között arról híres, hogy itt 
járt iskolába Isaac New-
ton, a fizika tudományá-
nak megújítója, akinek 
emlékét máig nagy kul-
tusz övezi és nagymére-
tű bronzszobrát a város-
háza előtt állították fel 
(még bevásárlóközpon-
tot is neveztek el róla). A 
város szülötte Margaret 
Theatcher, a „vaslady” is, 
aki Anglia miniszterel-
nökeként az utóbbi évti-

zedekben lezajlott modernizáció meghatározó politi-
kusa volt.

Európai uniós csatlakozásunk napján, 2004. május 1-jén, 
szombaton a virágtermesztéséről híres Spaldingba láto-
gattunk, ahol stílszerűen megnézhettük a nagy tömege-
ket megmozgató, 1958 óta immár 46. alkalommal meg-
rendezett virágkarnevált, a Spalding Flower Parade-et. A 
két napos, sok rendezvénnyel összekapcsolt turisztikai 
látványosságnak több mint félmillió tulipán látja kárát.  

Az esti vacsoránál vendéglátóink apró figyelmesség-
gel kedveskedtek a tanulmányút lengyel, szlovén, lett 
és magyar résztvevőinek  az unióba való belépés alkal-
mából.   

A következő hét első két napján a tanulmányút három 
csoportba osztott résztvevői különböző városokat láto-
gattak meg, ahol esettanulmányokon keresztül ismer-
kedhettek meg az egyes településekkel és a megújítá-
suk érdekében tett erőfeszítésekkel.

Az a csoport, amelyikbe én kerültem május 3-án – 
mely Angliában ünnep, az ún. „May Day”– először Mar-

ket Rasenbe látogatott. 
Részt vettünk a XI. szá-
zadi szép templom köze-
lében tartott májusfa ün-
nepségen, majd meghall-
gattuk a város fejlesztése 
érdekében tevékenykedő, 
önkéntesekből álló non-
profit szervezet vezetőjé-
nek a beszámolóját. Ebben 
a kisvárosban például a 16 
és 25 év közötti korosztály 
számára akciót hirdettek 
és támogatják a kismoto-
rok (robogók) használatát, 
az ezzel történő munkába, 
illetve iskolába járást. Így 
próbálják helyben tarta-
ni a fiatalokat, könnyeb-
bé tenni az egymás köze-
lében lévő, egymásra utalt 
kistelepülések kapcsolatát 
és csökkenteni az autófor-
galmat.    

Innen Sleafordba utaz-
tunk, itt is volt a szá-
munkra időzített május-Az átalakított egykori manufaktura Sleafordban
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fa ünnepség. Ezt közvet-
lenül a régi manufaktúra 
átalakított és „újmodern” 
stílusban bővített épü-
lete mellett, egy szép kis 
köztéren tartották. Az 
ünnepség után a város 
polgármestere – egy na-
gyon kedves, idős nénike 
– büszkén mutatta be a 
kézművesség és szabad-
idős tevékenységek új 
otthonát, melyben ipar-
művészeti kiállításokat is 
rendeznek. Létrehozásá-
ban nagy szerepük volt a 
kerületi tanács (district 
council), valamint a regi-
onális fejlesztési ügynök-
ség mellett a különböző 
vállalkozásoknak és civil 
szervezeteknek is.     

A következő napon Stam-
fordba látogattunk. A vá-
ros egykor a Londont 
Edinburgh-val összekö-
tő nagy északi út (Great 
North Road) stratégiai 
pontja volt, mára azon-
ban az A1-es autópálya 
elkerüli, ezért kissé váku-
umhelyzetbe került.

Története az angol-
szászokkal és a dánok-
kal kezdődik, akik a XI. 
században telepedtek le 
a Welland folyó mindkét 
partjára. Ezt a norman 
hódítás követte. A XIV. 
században már – a gyap-
júiparnak, a cserépedény-
gyártásnak  és a ruhaké-
szítésnek köszönhetően 
– Anglia egyik leggazda-Látkép Stamfordról

Átmenőforgalomtól szenvedő kisvárosi főutca - Bourne
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gabb városaként tartják számon, ahol sok vallási fele-
kezet élt együtt. Egyeteme is lévén ebben az időben Ox-
ford riválisa.     

Második nagy periódusa a XVIII.–XIX. század for-
dulójára tehető, ekkor is stratégiai helyzetéből, az eb-
ben az időben prosperáló vándorszínészetből, az ehhez 
kapcsolódó vendéglátásból és a kereskedelemből pro-
fitált. Ez utóbbiak mindig is fontos szerepet játszottak a 
város életében, akárcsak ma a turizmus.

A város különleges öröksége a nagyszámú szép, kő-
épület, ezért ezek megőrzésére 1967-ben védett terüle-
tet hozott létre és „Anglia legszebb kőből épült városa”-
ként definiálta magát.

Egyébként fejlesztéssel foglalkozó vendéglátóinktól 
megtudtuk, hogy az üzleti és gazdasági élet felméréséhez 
– a „healthcheck”-hez – 2003-ban használt kérdőívekből 
kiderült a szép építészeti, városi környezet jelentősége. 
Az itt megtelepedett vállalkozások harmada ugyanis a 
város szépsége miatt jött ide. Mindemellett nem ülnek 
karba tett kézzel, készítik a város 2015-ig szóló jövőképét 
és új, fejlesztési akcióterületeket is kijelölnek, amelyekkel 
befektetéseket igyekeznek a városba csábítani.   

A körút utolsó állomása a Stamfordtól nem messzire fek-
vő Bourne mezőváros volt. Leghíresebb szülötte az autó-

versenyző Raymond Mays, aki a versenyzést abbahagyva, 
szülővárosába tért vissza és az angol autóversenysport fel-
virágoztatásának szentelte életét. Itt készültek a 30-as, 40-
es évek sikeres versenyautói és a helyi konstruktőrök te-
hetsége is hozzájárult a nagydíj győzelmekhez és az 1962-
es világbajnoki cím elnyeréséhez. Ma múzeum mutatja be 
az idelátogatóknak ezt a különleges örökséget.

A múzeumlátogatás után kísérőnktől megtudtuk, hogy 
jelenleg a kisváros legnagyobb gondja a hihetetlen mér-
tékben megnövekedett átmenő forgalom – vélhetően ez 
nem kifejezetten az örökségnek köszönhető…

A város egykori piactere ma egyetlen közlekedési 
csomópont és a keskeny főutcán olykor hatalmas eme-
letes buszok is közlekednek, veszélyeztetve a szűk kis 
járdán egyensúlyozó gyalogosok biztonságát.

A fejlesztési elképzelések szerint a helyzet megoldását 
az a tömbbelsőkben kialakított új, gyalogoszóna jelenti, 
melyre felfűzhetők a kereskedelmi, vendéglátó- és szol-
gáltató funkciók és így biztonságos közterületek jöhet-
nek létre. Ennek megvalósításához a helyi közösség, a 
fejlesztési ügynökség és a vállalkozói tőke összefogására 
van szükség.

A körutazáson tapasztaltak alapján megállapítható 
volt, hogy a kisvárosok legégetőbb problémái sok te-

Kávéházzá, bárrá átalakított templom - Nottingham
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kintetben hasonlóak és – a teljesség igénye nélkül – rö-
viden az alábbiakban foglalhatók össze: 
– a fiatalok elvándorlása;
– az elöregedő népesség ellátási gondjai;
– a helyközi tömegközlekedés hiánya;
– a gyakran szinte elviselhetetlen mértékű gépjár-

műforgalom és a sok baleset;
– a parkolási gondok stb.

A bemutatott eredmények:
– a szépen felújított közterületek;
– a régi manufaktúrából átalakított és új szárnnyal bő-

vített közösségi ház; 
– a város átmenő forgalmának csökkentésére kidolgo-

zott tervek;
– a magántőke bevonásával létrehozandó új kereske-

delmi és közösségi zóna városrendezési elképzelé-
sei;

– új, fejlesztési akcióterületek kijelölése a befektetések 
számára stb.,

reményt nyújtanak arra, hogy a meghirdetett országos 
városmegújítási akció meghozza majd gyümölcsét.

A hét középső szabadnapján néhányan a közeli Not-
tingham-be látogattunk. Megnéztük a Robin Hood tör-
ténetéből ismert kastélyt és az iparváros időközben sok 
modern épülettel átépített városközpontját, valamint 

a szintén nevezetességnek számító – homokkőbe vájt 
– barlangrendszer látogatható részeit. Számomra még-
is a legnagyobb meglepetést az a szép – a hívek által 
sajnos elhagyott – templom okozta, amelynek oldalha-
jóit födémekkel megosztották és kávéházzá, bárrá ala-
kították…

A tanulmányút zárásaként kétnapos konferenciára ke-
rült sor Stoke Rotchfordban, amely áttekintette a kis-
városok megújításának elmúlt időszakát. Ezen jelen 
voltak és előadást tartottak az akciót szervező orszá-
gos ügynökség, a The Countryside Agency és a ré-
gióban fontos szerepet játszó szervezetek pl. az East 
Midlands Development Agency vezető munkatár-
sai, akik főleg az alkalmazott módszerekről és küldeté-
sükről beszéltek. 

Küldetésük:
– a vidéken élő emberek életminőségének javítása, 

valamint 
– a vidék környezeti minőségének emelése a helybe-

liek és minden odalátogató számára. 

A célok elérése érdekében segítséget nyújtanak:
– a közösségek aktivizálásában,
– a magas színvonalú vidéki szolgáltatások megte-

remtésében,

Stamfordi utcarészlet autók nélkül
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– az élénk helyi gazdaság létrehozásában,
– a vidék fenntartható fejlesztésében,
– a szabadidős programok kidolgozásában,
– a peremvidékekben rejlő lehetőségek feltárásá-

ban.

Törvényen alapuló szerepük összegezve:
– támogatást nyújtani a vidéki élet feltételeinek meg-

őrzéséhez és
– a kidolgozott eszközrendszer segítségével keresni 

a legtöbb értéket teremtő   
 megoldásokat.

A kisvárosok megújításának eszközrendsze-
re tehát az életlehetőségek felbecsülésére és javítására 
szolgál a városokban és vidékükön.

Elemei részletesebben kifejtve a következők:
– Jövőkép: egy vízió a város és vidéke jövőjére vo-

natkozóan.  
– Átvilágítási kézikönyv: ez tartalmazza a SWOT 

analízist: az erősségek, gyengeségek, lehetőségek 
és veszélyek számbavételét.

– Közösségi részvétel: biztosítani kell minden társa-
dalmi csoport részvételét az átvilágítás folyamatá-
ban.

– Felmérések: gazdaság, szociális helyzet, környezet.
– Adatgyűjtés, kimutatások készítése: megadott 

módszerekkel számszerű adatok gyűjtése és elem-
zése a jövőkép megalapozáshoz.

– Anyaggyűjtés, helyzetelemzés: a helyben fontos 
szempontok számbavétele, a kidolgozott módszer-
tan kiegészítése.

– Akcióterv: a jövőkép alap-
ján életkörülményeket javí-
tó konkrét projektek meg-
fogalmazása 

– Pénzügyi források felkuta-
tása: az elhatározott célok 
megvalósításához felhasz-
nálható pénzügyi lehetősé-
gek, támogatások számba-
vétele.

– Oktatás: a kisvárosi koor-
dinátorok és projektvezetők 
felkészítése. 

– Kutatás: megvalósítható-
sági tanulmányok készítése, 
kutatás és tervezés az elha-
tározott célok megvalósítá-
sához. 

Végezetül a tanulmányút szervezői egy kérdőív kitöl-
tésére kértek bennünket. Talán az erre adott válaszaim 
érzékeltetik legjobban benyomásaimat:
– Az első héten megfelelő idő állt rendelkezésre a 

kijelölt város és problémáinak megismerésére, 
ugyanakkor a második héten néha olyan roham-
léptekben haladtunk, hogy komoly nevezetességek 
megtekintésére nem is maradt idő (pl. a Lincoln-i 
katedrális, a Stamford melletti kastély, ráadásul ott 
volt az ebéd – persze lehet, hogy ezt csak egy épí-
tész látta így…).

– Az angol közigazgatási rendszer nagyon bonyo-
lult, ennek áttekintésére nem ártott volna több idő, 
mert ez alapvetően befolyásolja a döntési mecha-
nizmust.

– Véleményem szerint – és ezt a búcsúvacsorán a 
nemzetközi team nevében felszólaló amerikai kol-
légánk is kifejezte – nem szabad ennyire legyengí-
teni a települési önkormányzatokat, ahogy ez Ang-
liában történt, mert nehezen lehet az embereket 
aktivizálni az őket érintő fontos kérdésekben.

A hazai vonatkozásokat illetően:
– Napirenden van a közigazgatás reformja, az új kis-

térségek létrehozása, ami ez egyes települések sze-
repének jelentős változását fogja maga után von-
ni.

– A regionális operatív programok (ROP) pályáza-
taiban is megtalálhatók azok a fejlesztési elemek 
(pl. akcióterv), amelyekről szót ejtettem, mindez a 

szemléletmód változását is meg-
követeli és a fejlesztéseket helye-
zi előtérbe.
– Az egész építész szakmá-
nak, így a főépítészeknek, vá-
rosrendezőknek és a tervező 
építészeknek is aktívan részt 
kell vállalniuk az ilyen jellegű 
fejlesztésekben, mert jelenleg 
a legkülönfélébb végzettséggel 
művelik ezt a tevékenységet.  
– Legyünk optimisták és 
bízzunk abban, hogy egyszer 
Magyarországon is sor kerül 
majd ilyen vagy hasonló akciók 
beindítására, gondolok itt a kis-
térségi központok megújítására, 
fejlesztésük támogatására.

A Stoke Rotchford-i kastély
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Könyvismertetés
BELUSZKY PÁL 

 
A NAGYALFÖLD TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA

A DIALÓG CAMPUS Kiadó 2001-ben, három évvel ez-
előtt jelentette meg Beluszky Pál ismert és nagyon ter-
mékeny földrajzkutató művét, A Nagyalföld történeti 
földrajza című munkát. A könyv bemutatása azért is 
időszerű, mert a múlt év őszén tartották Békéscsabán 
az „Alföld” több napos tudományos tanácskozást, és a 
könyvben részletesen tárgyalt témák, az Alföld sajátos-
ságai ma is időszerűek. 

A könyv az Oktatási Minisztérium közreműködésé-
vel, a Felsőoktatási Pályázatok Irodája által lebonyolí-
tott felsőoktatási könyvtámogatási program keretében 
jelent meg. A 276 oldalas, színes képpel illusztrált ke-
mény fedelű kötet a kiadótól megszokott formában és 
színvonalon jelent meg.

A szerző mondandó-
ját 75 térképpel, ábrával, 
21 táblázattal, 17 fény-
képpel egészítette ki, 
180 jegyzettel támasz-
totta alá és tárgymutató 
egészíti ki. A könyv vé-
gén többoldalas iroda-
lomjegyzék, valamint 
névmutató található. A 
különböző betűméretek 
alkalmazásával az egyes 
mondanivaló fontossá-
gát hangsúlyozza, illet-
ve a könyv terjedelmét 
mérsékelte. A Nagyal-
föld történeti földrajza 
bevezetőből, a lehatá-
rolásból és három fő té-
mából, valamint két be-
fejező részből, epilógus-
ból tevődik össze. 

A kissé hosszúnak 
tűnő (13 oldal) beveze-
tő történelmi áttekin-
tést nyújt az Alfölddel 

kapcsolatos, jórészt egymásnak ellentmondó véleke-
désekről, a forma és funkció ellentmondásáról, és jelzi, 
hogy az utazók, felfedezők gyakran a térség másságáról 
és nem elmaradottságáról szólnak. Jelzi, hogy a „tanya-
elvű” településrendszer jórészt alföldi sajátosság. A fel-
villantott sajátosságok, másságok ismeretében a szerző 
feladatának tekinti, „miben rejlik az „alföldiség” kiváltó 
oka, gyökere.... sajátos és egyedi alföldi fejlődési útról be-
szélhetünk-e?” Ennek vizsgálatára, bemutatására vállal-
kozott a könyv.

Az Alföld határai című részben a szerző megkísérli 
megvonni a határait az általa tárgyalt területnek. Eh-
hez több térképet is felhasznál, idézi neves személyi-
ségek véleményét. Természetesen az ilyen kísérletek 

– jellegükből adódóan 
– csakis viszonylagosak 
lehetnek.

Az alföldi történe-
ti földrajzot tárgyaló 
három fő rész közül az 
első „Kísérletek az al-
földi sajátosságok ma-
gyarázatára” címet vise-
li. Az alcímek mutatják 
a szerző megközelítési 
módját: a (természeti) 
táj, az „alföldi út” – no-
mád örökség, az Alföld 
– megkésett („elma-
radott”) táj, az Alföld 
– periféria, az Alföld – 
frontier, az Alföld – sa-
játos társadalomfejlő-
dési út.

A könyv legterjedel-
mesebb része a mező-
városok kialakulása, 
s helyzetük a hódolt-
ság korában. Előbb az 
előzményekkel, majd 
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az alföldi mezővá-
rosok 15–17. szá-
zadi  helyzetével 
foglalkozik, ezen 
belül  a jogál lás-
sal, a gazdálkodás-
sal, a határnagy-
ság és határhasz-
nálat kérdéseivel, 
a  m e z ő v á r o s o k 
városi  funkciói-
val és társadalmá-
val, a mezőváro-
sok és a reformá-
ció kapcsolatával, 
a  szabadparasz-
ti  fejlődéssel, az 
olaszkertes mező-
városok szerkeze-
tével, majd meg-
vonja a hódoltság 
korának „alföldi” 
mérlegét. Rámu-
tat, hogy a téma 
vizsgálóinak véle-
ményében vannak 
az  e l térések , de 
megállapítja: ha a 
„pusztítások mér-
tékéről  e ltérőek 
is a vélemények, 
az ország vagyon-
vesztése egyértelmű.”

A könyv harmadik fő része „A Janus-arcú 18–19. szá-
zad” címet kapta, zárójelben „Az Alföld és a mezőváro-
sok a török kiűzése és a polgári korszak kezdete között”. 
Előbb általában a magyarországi településfejlődési fel-
tételeket mutatja be, majd az alföldi mezővárosok hely-
zetének 18. századi alakulását részletezi. Számba veszi 
a mezővárosi állományt, a mezővárosok életét, az új-
rafeudalizációt, a tanyás települési, gazdálkodási rend-
szer kialakulását és általánossá válását, a településál-
lomány jellegzetességeit a feudalizmus utolsó századá-
ban. (Nyomdai hiba, hogy az idevonatkozó jegyzetek 
egy része az epilógusok mögé került.)

A könyv eddig tárgyalt részei nagyon elmélyült, rész-
letes vizsgálódás eredményét tükrözik. Minden fejezet 
részletes jegyzetanyagot is tartalmaz. Ha a kérdéskör 
speciális kutatói között az egyes részkérdések megíté-

lésénél lehetnek is 
eltérések, a könyv 
egészének igényes-
sége, tudományos 
értéke nem vonha-
tó kétségbe.

Kissé eltérő lehet 
a véleményünk a 
könyv befejező ré-
széről, az epilógu-
sokról. Kétségte-
len, hogy az 1848-
as forradalom és 
a második világ-
háború időszaka 
közötti fejlődés a 
földrajzosok szé-
lesebb táborában 
valamivel jobban 
ismert, mindenek-
előtt Mendöl Ti-
bor, Erdei Ferenc 
és mások munkás-
sága révén, mint 
a korábbi évszá-
zadok, de mégis a 
korábbihoz képest 
igencsak vázlatos 
ennek a mai korra 
kiható száz évnek 
a bemutatása. Az 
Epilogus II. részt 

pedig nem kívánom minősíteni, az igazában nem 
Beluszky Pálnak, a kiváló földrajztudósnak a mun-
kája, hanem egy, az elmúlt fél évszázadot politikailag  
megközelítő személyiség nézetének tükröződése.

Mindent egybevetve, Beluszky Pál újabb könyve, „A 
Nagyalföld történeti földrajza” című munkája értékes 
művel gyarapította a magyar földrajzi tudományt, jele-
sül, az újabban virágzásnak indult történeti földrajzot. 
A kutatók, a tanárok, a felsőfokú tanulmányaikat végzők 
és a hazai tájak múltja után érdeklődők számára tanul-
mányozásra érdemes, összegző és új gondolatot, újszerű 
összefüggést felvető munka.

Tatai Zoltán
ny. egyetemi docens
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A 2007 és 2013 közötti  
kohéziós politika:  

a Bizottság javaslatai

2004. július 14-én az Európai Bizottság elfogadta a ko-
héziós politika 2007 utáni reformja esetében javasolt 
jogszabályokat, összesen körülbelül 336,1 milliárd eurós 
támogatással, amelynek körülbelül egyharmada a kö-
zösségi költségvetésből származik. A javasolt szemlélet 
célja olyan fellépés, amely jobban megcélozza az Unió 
stratégiai irányait, jobban összpontosít a hátrányos hely-
zetű régiókra, és számítva az Unió többi részének fejlő-
désére, decentralizáltabb, valamint egyszerűbb és haté-
konyabb módon valósul meg.

A javaslatok közé tartozik egy általános rendelet, ren-
deletek minden finanszírozási forrás esetén (FEDER, 
ESZA, Kohéziós Alapok) és egy teljesen új javaslat a ha-
tárokon átnyúló együttműködés létrehozására.

A Z  Á LTA L Á N O S  R E N DE L E T

Az alábbiakban olvashatók a rendelet fő elemei. Az Ala-
pok három elsőbbségi célkitűzése 2007-től kezdődően 
a következő:
• Konvergencia (FEDER, ESZA, Kohéziós Alap; 264 

milliárd euró, amelynek 78,54%-a származik az 
Alapok támogatásából a jelenlegi 75% helyett). A 
Konvergencia Célkitűzés középpontjában azok az 
államok vagy régiók állnak, amelyek bruttó bel-
földi terméke (GNP) nem éri el a kibővült Unió 
75%-át – ez a helyzet főleg az új tagállamok több-
ségében áll fenn. Akár a Konvergencia Célkitűzés 
alá tartoznak, akár nem, a legkülső régiók is része-
sülnek a FEDER egyik meghatározott finanszíro-
zásából. Ideiglenes és meghatározott, fokozato-
san csökkenő támogatást terveztek az olyan régi-
ók számára, amelyek a bővítés statisztikai hatásai 
miatt nem lépik át a 75%-os küszöböt. Végül ebbe 
a Célkitűzésbe tartoznak azok a tagállamok, ame-
lyek bruttó nemzeti jövedelme nem éri el az átlag 

90%-át, és amelyek emiatt részesülnek a kohéziós 
alapból.

• Regionális versenyképesség és foglalkoztatottság 
(FEDER, ESZA; 57,9 milliárd euró, a teljes összeg 
17,22%-a). Az Unió többi részében kettős megkö-
zelítést javasolnak. Egyrészt a regionális fejlesztési 
programokon (FEDER) keresztül megerősítik a ré-
giók versenyképességét és vonzerejét. Másrészről 
az ESZA által megfelelő mértékben finanszírozott 
nemzeti vagy területi szintű programokon keresz-
tül elsőbbséget biztosítanak a munkavállalók és a 
vállalatok alkalmazkodó képességének és a társa-
dalmi beilleszkedés felé irányuló munkaerőpiacok 
fejlesztésének. A Konvergencia Célkitűzés által 
nem érintett minden térség jogosult részesülni a 
Versenyképesség Célkitűzésből.

• Európai területi együttműködés (FEDER; 13,2 
milliárd euró, a teljes összeg 3,94%-a). A tét a hatá-
rokon átnyúló együttműködés, a transznacionális 
zónák szintjén megvalósuló együttműködés és az 
Unió egészében megvalósuló együttműködési ta-
pasztalatcsere-hálózatok intenzitásának fokozása. 
Emellett a határokon átnyúló együttműködés hoz-
zájárul a jelenlegi PHARE, TACIS, MEDA, CARDS, 
ISPA és SAPARD programokat a jövőben felvál-
tó Európai szomszédsági és partnerkapcsolati 
pénzügyi eszközhöz és az Előcsatlakozási pénz-
ügyi eszközhöz.

KÖ Z Ö S SÉ G I  R É S Z V É T E L  É S  N ÖV E K M É N Y E K

A programozás során különösen figyelembe veszik az 
alábbi térségek különleges jellemzőit: városok, vidéki 
vagy halászattól függő területek, legkülső régiók, ter-
mészeti hátránnyal küzdő régiók (szigetek, helyvidé-
kek), ritka és nagyon ritka népsűrűségű régiók, illetve 
korábbi külső határvidékek.

A programok minden egyes prioritási tengelye ese-
tében az Alapok az alábbi felső határok szerint vesz-
nek részt a közkiadásokban: 85% a Kohéziós Alap ese-
tében; 75% a FEDER vagy az ESZA esetében a Kon-
vergencia Célkitűzésben és kivételes esetben 80% a 

Az Európai Bizottság Regionális Politikai  

Főigazgatóságának közleményei

EU HÍRMONDÓ
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Kohéziós Alap kedvezményezettjeinél; 50% a FEDER 
vagy az ESZA esetében a Versenyképesség Célkitűzés-
ben; 75% a FEDER esetében az Együttműködés Célki-
tűzésben; 50% a legkülső régiók további új előirány-
zatai (a többletköltségek kompenzálása) esetében. 
A legkülső régiókban és a legkülső görög szigeteken 
megvalósuló operatív programoknál a részvételi arány 
85%. Végül növekményeket terveztek be az alábbi ese-
tekben: +10% a régióközi együttműködés esetében a 
Konvergencia és Versenyképesség célkitűzésekben; a 
Versenyképesség Célkitűzés keretein belül +5% a ter-
mészeti hátránnyal küzdő régiók (szigetek, hegyvidé-
kek), ritka és nagyon ritka népsűrűségű régiók, illetve 
a 2004. április 30-ig korábbi külső határvidékek ese-
tében.

ST R AT É G IA , DE C E N T R A L I Z Á L Á S , 
E G YS Z E RŰ SÍ T É S

Ha a javasolt reform fenntartja a megvalósítási mecha-
nizmus alapelveit (többéves programidőszakok, part-
nerkapcsolat, társfinanszírozás, kiértékelés), akkor egy 
sor újítást tartalmaz, amelyek célja a kohéziós politika 
hatékonyságának fokozása. Többek között:
• A programozás fokozottan stratégiai megközelíté-

se, amelynek alapja a tagállamok által beterjesztett 
és a Bizottság által elhatározott „közösségi kohézi-
ós stratégiai irányok” és az új „nemzeti stratégiai 
referenciakeret”. Ezek a referencia-dokumentu-
mok felváltják a jelenlegi közösségi támogatási ke-
reteket, az egyedi programozási dokumentumokat 
és a programozási kiegészítéseket.

• A közösségi költségvetés kezelésével, valamint a 
fellépések végrehajtásával és értékelésével meg-
bízott szereplőkre (egyrészt a tagállamokra, a ré-
giókra és a végrehajtó szervezetekre, másrészt a 
Bizottságra) ruházott különféle felelősségek kere-
teinek, jellegének és eloszlásának egyértelmű kö-
rülhatárolása.

• Ugyanebből a szemszögből a „proporcionalitás” új 
elve az, amikor a tagállamok ellenőrzési rendszerei 
iránti bizalom felgyülemlik, amikor ezek a pénz-
ügyi hozzájárulások fő finanszírozói és a Bizottság 
meggyőződött a rendszerek megvalósíthatóságá-
ról.

• Jobb koncentráció a földrajzi, tematikus és pénz-
ügyi szempontok kiegyensúlyozása érdekében. Ez 
különösen a „mikrotérségek” előzetes elhagyásá-

hoz vezet a „Versenyképesség” célkitűzés jövőbeni 
programjai esetében.

• Valamennyi strukturális alap (FEDER, ESZA) ko-
herensebb fellépése a „programonként egy alap” 
elvnek köszönhetően. Ezzel szemben a FEDER és a 
Kohéziós Alapok komolyabb beruházásainak jobb 
összehangolása érdekében ez utóbbi nem elkülö-
nült projekteket, hanem prioritásokat finanszíroz a 
FEDER/Kohéziós Alapok közös programjain belül, 
azonos szabályok alapján.

• A pénzügyi igazgatás kérdésében három fontos 
egyszerűsítő elemet vezetnek be: (1) a kifizetése-
ket a prioritások és nem az intézkedések szintjén 
teljesítik, (2) a közösségi hozzájárulást kizárólag a 
közkiadások alapján számítják ki és (3) nagyrészt 
a nemzeti szabályok határozzák meg a ráfordítá-
sok támogathatóságát.

A  F E DE R , A Z  E S Z A , A  KOH É Z IÓ S  A L A P OK  É S  A  
G E C T  R E N DE L E T

A javasolt rendeletek néhány fontos eleme:
• A Konvergencia Célkitűzésben új hangsúlyt kap a 

FEDER fellépése a kutatás és az innováció, a kör-
nyezetvédelem és a kockázat-megelőzés terén. A 
Versenyképesség Célkitűzésben ez a fellépés há-
rom témakör körül bontakozik ki: innováció és tu-
dás alapú gazdaság, környezetvédelem és kocká-
zat-megelőzés, a közlekedési és távközlési szolgál-
tatások elérhetősége.

• Az ESZA fellépése a Konvergencia Célkitűzésen 
belül kifejezetten előtérbe helyezi a helyes kor-
mányzást és az intézmények megerősítését.

• A Kohéziós Alapok fellépési területe kibővül az 
energetikai hatékonysággal, a megújuló energia-
forrásokkal, az intermodális közlekedéssel, vala-
mint a városi és tömegközlekedéssel.

• Végül az utolsó javasolt rendelet lehetővé teszi bí-
rói jogkörrel felruházott testületek, „határokon 
átnyúló európai együttműködési csoportok” 
(GECT) létrehozását, amelyek a nemzeti, regio-
nális és helyi közigazgatási hatóságok vagy egyéb 
közszolgáltatások között egyezmény alapján fel-
ügyelnek a határokon átnyúló programok végre-
hajtására.

Bővebb tájékoztatás: http://europa.eu.int/comm/regio-
nal_policy/debate/forum_en.htm
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A Strukturális Alapok és az INTERREG 
időközi értékelése

A közelmúltban jelent meg az Inforegio oldalon angol, 
francia és német nyelven a Bizottság új munkaanyaga 
„A Strukturális Alapok beavatkozásai időközi értékelé-
sének aktualizálása” és értékelése témában.

Az időközi értékeléseket 2003-ban végezték el, és ak-
tualizálásuk 2005. december 31-ig szól a Közösségi Tá-
mogatási Keretet, az Operatív Programok és az Egyedi 
Programozási Dokumentumok vonatkozásában. Céljuk 
a beavatkozások jövőbeli műveleteinek előkészítése. Az 
időközi értékelés aktualizálásának fő elemei a 2003. évi 
időközi értékelés javaslatainak, valamint a megvalósu-
lásoknak, az eredményeknek és a hatásoknak az elem-
zése. A munkaanyag tartalmazza a felhasznált legfonto-
sabb mutatók táblázatát is. A Bizottság javasolja, hogy 
az újtagállamok vállalják fel a programjuk aktualizálá-
sa alakulásának aktualizálását az időközi értékelés ak-
tualizálása esetében tervezett határidővel.

Emellett az INTERREG III közösségi kezdeményezés 
időközi értékelésére már elérhető az INTERACT prog-
ram internetes címén. A 2000 és 2003 közötti időszakra 
vonatkozó értékelések hatására olyan dokumentumok jöt-
tek létre, amelyek a folyamatban lévő INTERREG progra-
mokkal kapcsolatban hatalmas mennyiségű információt,  
gyakorlati tapasztalatot és tanulságot tartalmaznak.

Strukturális Alapok: http//europa.eu.int/comm/regi-
onal_policy/sources/docoffic/working/sf2000_en.htm

Strukturális Alapok: a tíz új tagállam 
hivatalos értesítése

Nem egész két hónappal a bővítés után az Európai Bi-
zottság a strukturális alapok keretében jóváhagyta a tíz 
új tagállam javára szóló gazdasági és szociális fejlesztési 
programot. Így június 23-án Jacques Barrot, Balázs Péter 
és a Bizottság strukturális alapokért felelős más tagjai a 
Tanácsnál tartott ünnepség keretében megerősíthették 
ezeket a határozatokat a Tízek állandó képviselőivel.

Az új programok hivatalos elfogadása előtt 2003 de-
cemberében már megállapodásra jutottak azok tar-

talmáról. E megegyezésnek köszönhetően az új tagál-
lamok a 2004 és 2005 közötti időszakra vonatkozóan 
több mint 24 milliárd euró közösségi támogatást kap-
nak (aktuális árakon) a Strukturális Alapok és a Kohé-
ziós Alapok keretében.

Ezen az ünnepségen Jacques Barrot kijelentette, hogy 
„ez történelmi nap a tíz új tagállam lakossága és ré-
giói számára egyaránt. Az új programok hozzájá-
rulnak a kibővített Európai Unión belül létező je-
lentős különbségek kiküszöböléséhez, és előmozdít-
ják az integrációt és a területi kohéziót”. Balázs Péter 
biztos a maga részéről üdvözölte, hogy az új tagállamok 
vállalták, hogy már 2004-ben kihirdetik pályázati fel-
hívásaikat.

http:///europa.eu.int/comm/regional_policy

„Open Days 2004”: területfejlesztési 
nyílt napok Brüsszelben

A Regionális Politikai Főigazgatóság a Régiók Bizottsá-
gával együtt és a több mint 60 brüsszeli képviseleti iro-
dával együttműködve –  idén szeptember 27-től 30-ig 
– nyílt napokat javasol „A regionális fejlesztés igazga-
tása” címmel.

Az „Open Days 2004” alkalmával több mint 60 regioná-
lis politikai szakértő részvételével 30 műhelyt tartanak 
a különböző régiók brüsszeli képviseleteinél. Legalább 
tíz témakört vetnek fel: a régiók közötti együttműkö-
dés, a programok igazgatása és a projektek kiválasz-
tása, a Kohéziós Alapok igazgatása, városfejlesztés, a 
regionális partnerkapcsolatok igazgatása, értékelés és 
figyelemmel kísérés, pénzügyi igazgatás és ellenőrzés, 
a közigazgatási kapacitás megerősítése, tájékoztatás és 
átláthatóság, egyéb konkrét témák.

E nyílt napok így lehetővé teszik a kohéziós politika 
igazgatásáról és jövőjéről szóló vitát, amely 2004 febru-
árjában kezdődött el, amikor a Bizottság elfogadta az 
Unió gazdasági és szociális kohéziójáról szóló harma-
dik jelentést.

http//europa.eu.int/comm/regional_policy/apendays
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Néhány fontos dátum

1957 A Római Szerződés preambulumában a szerződő országok kifejezik törekvésüket, hogy „népeik gaz-
daságait egyesítik és azok harmonikus fejlődését előmozdítják, az egyes területek közötti különbsé-
geket és a kedvezőtlenebb adottságú területek elmaradottságát csökkentik”.

1958 Létrejön két ágazati alap: az Európai Szociális Alap (ESZA) és az Európai Mezőgazdasági Orientációs 
és Garanciaalap (EMOGA).

1975 Létrejön az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a tagállamok által befizetett költségvetés egy 
részének a legszegényebb régiók közötti újrafelosztására.

1986 Az Egységes Európai Okmány lefekteti a valódi kohéziós politika alapját, amelynek célja, hogy el-
lensúlyozza az egységes piac által a déli országokra és egyéb hátrányos helyzetű régiókra nehezedő 
terheket.

1989–1993 1988 februárjában Brüsszelben az Európai Tanács felülvizsgálja a (ma már strukturális alapokként 
ismert) szolidaritási alapok működését, és (1997-es árakon) 68 milliárd ECU-t különít el számuk-
ra.

1992 A Maastrichtban elfogadott és 1993-ban életbe lépett szerződés az Európai Unióról a kohéziót jelöli 
meg az Unió egyik alapvető céljaként a gazdasági és monetáris unió, valamint az egységes piac mel-
lett. A szerződés létrehozza a Kohéziós Alapot a szegényebb tagállamok környezetvédelmi és közle-
kedési projektjeinek támogatására.

1994–1999 Az Európai Tanács 1992 decemberében Edinburgh-ban megtartott ülésén úgy döntött, hogy a Kö-
zösség költségvetésének harmadát, (1999-es árakon) közel 177 milliárd ECU-t, a kohéziós politiká-
ra fordítja. A strukturális alapok mellett egy új támogatási formát, a Halászati Orientációs Pénzügyi 
Eszközt (HOPE) hoznak létre. A berlini Európai Tanács (1999 márciusában) dönt a strukturális 
alapok reformjáról, és módosítja a Kohéziós Alap működését. Ezekre az alapokra 2000 és 2006 kö-
zött évente több mint 30 milliárd eurót fordítanak, azaz hét év alatt összesen 213 milliárd eurót. A 
már hét éve működő PHARE-programot kiegészítő Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszköze 
(ISPA) és a Speciális Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Csatlakozási Program (SAPARD) elősegíti a 
közép- és kelet-európai tagjelölt országok gazdasági és társadalmi fejlődését és környezetvédelmét.

2000–2001 A lisszaboni Európai Tanács (2000. március) elfogadja a foglalkoztatottságra összpontosító és arra 
irányuló stratégiát, hogy az Unió „2010-re a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb ismeret 
alapú gazdaságává váljon.” A göteborgi Tanács (2001. június) kiegészíti ezt a stratégiát, összekapcsol-
va azt a fenntartható fejlődéssel.

2002 A koppenhágai Európai Tanács (2002. december) eredményeként megállapodnak tíz új tagállamnak 
az Unióhoz való csatlakozására vonatkozó feltételekben.

2004 Február 18-án az Európai Bizottság benyújtja javaslatát a 2007 és 2013 közötti kohéziós politika re-
formjára vonatkozóan: „Új partnerség a kohézió: konvergencia, versenyképesség, együttműködés 
érdekében”. Május 1-jén Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Litvánia, Magyar-
ország, Málta, Szlovákia és Szlovénia csatlakozik az Európai Unióhoz.


