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A TERÜLETFEJLESZTÉS ÉS ESZKÖZEI  
A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN1

A területfejlesztés Magyarországon is egyre jelentősebb szerepet kap a fejlesztéspolitikán 
belül. Országos szinten elkészültek az első jelentősebb elemzések a fejlesztéspolitikai 
és a területfejlesztési források felhasználásáról, azonban regionális szinten nem készült 
hasonló tanulmány. A decentralizáció folyamatának előmozdításához, a területfejlesztés 
eszközrendszerének fejlesztéséhez meg kell ismerni a regionális szinten felhasznált forrá-
sok hasznosulásának eddigi tapasztalatait. A Közép-magyarországi régió területfejlesztési 
eszközrendszerhez kapcsolódó eredményeinek, sikereinek, kudarcainak megismerése jó 
esettanulmányként szolgálhat, hiszen a régió részesült az összes hazai „decentralizált” 
területfejlesztési költségvetési és uniós (Phare, Strukturális Alapok) forrásból, ill. az in-
tézmény- és eszközrendszert illető összes jellemző jól tanulmányozható rajta.

Jelen tanulmány célja a területfejlesztési eszközök közép-magyarországi alkalmazá-
sának értékelése, az eszköztár fejlesztési lehetőségeinek feltárása. A vizsgálat során két 
hipotézist fogalmaztunk meg: (1) A jelenleg rendelkezésre álló (terület)fejlesztési eszközök 
nem alkalmasak érdemi fejlesztési hatás elérésére, ehhez nagyságrenddel nagyobb ösz-
szegű források decentralizálása szükséges; (2) Az általános vélekedéssel szemben, a re-
gionális források nem hasznosulnak kevésbé hatékonyan és kevésbé átláthatóan, mint  
a központilag kezelt és felhasznált pénzeszközök.

Az alkalmazott megközelítés

A területfejlesztésre nincs teljesen egységes definíció. A szakirodalomban a különböző 
szerzők – eltérő szakmai bázisról indulva – eltérő módon definiálják a területfejlesztést, 
azonban a fogalom-meghatározásaikban található közös elemeket kiemelve az alábbi de-
finíció adható meg: A területfejlesztés olyan tervszerű társadalmi tevékenység, amelyet 
a közösség elsősorban a közigazgatási szervek és a területfejlesztési intézményrendszer 
révén – alapvetően a piac által nem megoldott – területi gazdasági-társadalmi problémák 
orvoslása, és a pozitív folyamatok felerősítése érdekében hajt végre.

A területfejlesztési politika mint szakpolitika (policy) céljainak érvényesítéséhez szük-
ség van döntésekre és eszközökre, ill. a döntéseket végrehajtó és az eszközöket alkalmazó 
intézményrendszerre. A szerzők egy része – a szervezetek mellett – a jogszabályokat is 
intézményeknek tekinti (Illés et al., 2003),2 mások a jogszabályokat az eszközök közé so-
rolják (Tatai, 1995; Süli-Zakar, 2003; Pap, 2005). Jelen vizsgálatok során – a könnyebb 

1 A tanulmány Gordos Tamás azonos című, az ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskolájában 2008-ban 
megvédett doktori disszercáiójából készült (témavezető: Nemes Nagy József).

2 A Magyar Nagylexikon (1999) definíciója is ezt támasztja alá: „a társadalomban érvényesülő, az egyének 
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áttekinthetőség érdekében – az intézményrendszer első, szűkebb értelmezését használom, 
azaz a jogszabályokat az eszközök között tárgyalom.

A területfejlesztés eszközrendszerét többen többféle megközelítésben elemezték. A leg-
részletesebbnek és legjobban rendszerezettnek Tatai Zoltán (1995) osztályozását tartom 
ezért a továbbiakban ez alapján fogom a területfejlesztés eszközeit csoportosítani és tár-
gyalni. A beavatkozás jellege szempontjából Tatai három csoportot különböztet meg: 
1. információs eszközök, 2. gazdasági eszközök, 3. hatósági eszközök (1. ábra).

Szerkesztette: Gordos Tamás Tatai Zoltán alapján

Az információs eszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a fejlesztési sze-
replők tájékozottságát növelik, ilyenek például a területfejlesztési tervek (stratégiák, prog-
ramok), az adatbázisok, internetes portálok. A területi és településmarketing eszköztárát 
részben ide sorolnám, hiszen annak az „image” teremtéshez és ennek kommunikációjá-
hoz kapcsolódó elemei, az információs eszközökhöz kapcsolódnak.

A hatósági eszközök azok a jogszabályok (nemzetközi, országos, helyi), amelyek kö-
telező jelleggel szabályozzák a gazdaság működését, a műszaki tervezést vagy a helyi 
építési jogosultságot. A nemzetközi és nemzeti jogi szabályozás mellett ide tartoznak 
a helyi építési előírások, övezeti besorolások, vagy például a vállalkozási övezetek kijelö-
lése. Hangsúlyosan jelenhetnek meg a korlátozó eszközök is: gazdasági vagy környezeti 
célú fejlesztési tilalmak.

A legnagyobb csoportot a gazdasági, anyagi eszközök adják, amelyek természetesen 

cselekedeteit irányító, ill. behatároló szabályok, írott vagy íratlan törvények (ill. ezek valamilyen összefüggő) rend-

szere a betartásukat biztosító mechanizmusokkal (szervezetek, társadalmi értékek, szankciók) együtt” (904. o.).

1. ábra: A területfejlesztés eszközeinek osztályozása
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szoros összefüggésben vannak az előző két eszközcsoporttal, hiszen az információs esz-
közökhöz tartozó tervek által meghatározott gazdasági eszközök részletes szabályozását 
a hatóságai eszközökhöz tartozó jogszabályok határozzák meg. Tatai Zoltán a gazdasági 
eszközöket a közvetlen és a közvetett eszközök csoportjára bontja. A közvetlen eszkö-
zökkel a közösség (állam, önkormányzat) akkor él, ha a fejlesztés szükségessége egy-
értelmű, társadalmi támogatottsága biztosított, és a beruházás tartalma jól definiálható. 
A közvetlen eszközök közé sorolja – a többnyire jelkép értékkel is bíró – egyedi nagy-
beruházásokat (például egy új kormányzati negyed létrehozása, vagy a nemzeti szín-
ház megépítése), a fizikai infrastruktúra beruházásait (közlekedés, hírközlés, oktatás), 
ill. az egyéb közvetlen állami (terület)fejlesztő beavatkozásokat (például katonai vagy 
sport célú beruházások). A közvetett gazdasági eszközöket akkor alkalmazza a közösség 
(nemzetközi közösség, állam, önkormányzat), ha a konkrét fejlesztés tartalma és annak 
végrehajtója (kedvezményezett) nem ismert vagy nagyszámú, és a támogatás biztosítója  
a lehetséges kedvezményezetteket versenyeztetni kívánja, viszont a támogatandó tér-
ségek köre, ill. a támogatás módja meghatározható. A közvetett gazdasági támogatá-
sok körét Tatai Zoltán további két csoportja osztja. A beruházási és működési támoga-
tások csoportjára.

A beruházási támogatások alkalmazásának célja – többnyire a kedvezőtlen adottságú 
térségekben – végrehajtott beruházások ösztönzése, az erőforrások helyben tartása érdeké-
ben. A támogatás biztosítója abból indul ki, hogy az itt élő lakosság, gazdálkodó szerve-
zetek, civil és állami szervezetek, ill. települési önkormányzatok – fejlesztési célú – anyagi 
forrásai korlátozottak ezért azok kiegészítése szükséges. A beruházási támogatások to-
vábbi két alcsoportra oszthatók: pénzügyi és természetbeni támogatásokra.

A pénzügyi támogatás a területfejlesztési eszközök közül az egyik legnépszerűbb. Ide 
tartoznak a visszatérítendő és vissza nem térítendő pénzügyi támogatások, a közterhek 
mérséklése vagy elengedése (adókedvezmények, az iparűzési vagy a társasági adó elen-
gedése, értékcsökkenésnél adott adókedvezmény, vagy az illetékek elengedése), a külön-
böző kedvezményes hitelek (alacsony kamat, hitelgarancia biztosítása), kockázati tőke 
kihelyezések, ill. a foglalkoztatáshoz fűződő kedvezmények.

A természetbeni támogatások esetében a támogatás biztosítója bizonyos javakat, szol-
gáltatásokat térítésmentesen vagy kedvezményesen enged át a kedvezményezett(ek)nek. 
Ide tartozik a telek, ingatlan (volt állami katonai, közigazgatási létesítmények) térítés-
mentes átadása, vagy új szolgáltatás biztosítása (ipari park, inkubátorház létesítése). 
A támogató (állam vagy települési önkormányzat) bizonyos szolgáltatásokat – vonalas 
infrastruktúra elemei – természetbeni juttatásként átadhatja a támogatottnak. Kevésbé 
látványos, de gyakran annál fontosabb eszköz az információátadás, koordinálás, érdek-
egyeztetés.

A beruházási támogatásokhoz hasonló nagy csoport a működési támogatások biztosí-
tása. A működési támogatásokat szintén a kedvezőtlen adottságú vagy válsággal küzdő 
térségekben alkalmazzák a meglévő munkahelyek, vállalatok (végső soron a lakosság) 
megtartása érdekében. Jellemző eszköze a garantált felvásárlás, amellyel az Európai Unió 
például a mezőgazdasági termékek esetében él. A beruházási támogatások jelentős része 
itt is szóba jöhet (adókedvezmény, kedvezményes hitelek, foglalkoztatási támogatás stb.). 
Az Európai Unió meglehetősen korlátozottan él a működési támogatások eszközével, 
elsősorban azok versenytorzító hatása miatt.
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Területfejlesztési törekvések Magyarországon  

a 2. világháborút követő időszakban

A területfejlesztés közép-magyarországi elemzése előtt a területfejlesztési politika orszá-
gos fejlődését érdemes röviden áttekinteni. A 2. világháború előtti időszakban tudatos 
területfejlesztési politikáról nem beszélhetünk, erre ezért itt bővebben nem térünk ki.

A 2. világháború után a nehézipar erőltetett fejlesztését az ország gyors újjáépítésének 
igénye mellett, külső tényezők motiválták (Bartke, 2003). Nem szabad azonban arról sem 
elfeledkezni, hogy a „szocialista iparosítás” részben a korábbi tendenciákat vitte tovább. 
Területileg mindez továbbra is az iparosodott térségekre („középhegységi tengely”) kon-
centrálta a fejlesztéseket. Az 1950-es évek második felére az extenzív fejlesztés forrásai 
kimerültek, így a figyelem újra a már fejlett(ebb) és gazdaságilag hatékonyan fejleszthető 
térségekre irányult. A főváros aránytalan növekedése miatt, a politikai és gazdasági veze-
tés korlátozta az ipar extenzív (új munkaerő bevonásával járó) fejlesztését, miközben 
a vidéki iparfejlesztést elsősorban az iparilag kevésbé fejlett – főként alföldi – területekre 
kívánta irányítani (Bartke, 1997). Öt nagyvárosra (Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Sze-
ged) és további 22 városra kívánták az iparfejlesztést koncentrálni. Az erre vonatkozó 
határozatokat lehet a területfejlesztési politika előfutárának tekinteni (Bartke, 2003).

Az 1960-as években a gépipari és a vegyipari üzemek telepítése vált a területfejlesztési 
beavatkozások fő hordozójává. Az ipar széttelepülését két tényező motiválta: (1) a mun-
kaerő-források kimerülése az iparosodott övezetekben, ill. 1968 után (2) az átlagbér-sza-
bályozás bevezetése, amely a vállalatokat a képzetlen munkaerő tömeges foglalkoztatá-
sában tette érdekeltté (Bartke, 2003). A fejlesztéspolitika területi dimenziója elsősorban 
az észak-dél fejlettségi különbség csökkentésében ragadható meg

A források szűkössége miatt az Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció (OTK) 
egyik legfontosabb alapelve a koncentráció volt. A koncepció az egyes település-ka-
tegóriák számára meghatározta a fejlesztésük kereteit, ill. hogy az adott kategóriájú te-
lepülésen milyen típusú fejlesztések valósíthatók meg. A főváros-központúság oldása 
érdekében a korábbiakban is kiemelten támogatott, öt regionális központ fejlesztését ha-
tározta meg: Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged. A fejlesztések szempontjából azok 
a városok jutottak kiemelt szerephez, amelyekben a gazdaság, valamint a kommunális- 
és lakásfejlesztés koncentrálódott. A koncepció vesztesei a „központi szerepkör nélküli” 
(kis)községek voltak, amelyekben az állam központilag nem támogatta új fejlesztések 
megvalósítását (Rechnitzer, 1998). Területi dimenzióként továbbra is az észak-dél fej-
lettségi különbség redukálása ragadható meg (Nemes-Nagy, 2003).

Az 1980-as évek második felének gazdasági recessziója világossá tette a válság-térsé-
gek létezését. A visszafejlődési tendenciák fékezésére kormányzati programot dolgoztak 
ki (Nemes-Nagy, 1998), azonban a hozzárendelt források erre alkalmatlannak bizonyul-
tak. A kormányprogram válság-térségként definiálta a Nógrádi- és a Borsodi-medencét, 
valamint a „hagyományosan” elmaradott alföldi térségeket.

A rendszerváltozást követően az 1980-as évek krízise nyílt gazdasági válságba fordult, 
amelynek negatív jelenségei országosan egyre egyenletesebben terültek szét, miközben 
kirajzolódtak azok a térségek, amelyek válsága mélyebbnek bizonyult. Megyei és regio-
nális szinten markáns nyugat-keleti fejlettségi lejtő rajzolódik ki (Nemes-Nagy, 2003).  
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A vállalkozási, a jövedelmi és foglalkoztatási mutatókat kistérségi szinten vizsgálva, a fej-
lődő, az átmeneti és a leszakadó kistérségek mozaikszerű képe rajzolódik ki. A dinamikus 
térségek közül a budapesti agglomeráció emelkedik ki, ill. megragadható egy Győr–Bu-
dapest, és egy (Balaton)–Székesfehérvár–Budapest tengely. A képet árnyalja, hogy a di-
namikus régiókon belül is találhatók átmeneti zónák és leszakadó kistérségek, míg a fej-
letlen régiók megyeszékhelyei dinamikusan fejlődnek.

A hazai fejlesztéspolitika felismerte ezeket a problémákat, és a legsúlyosabb helyzetű 
válságövezetekre koncentrált. Kiemelten támogatta a társadalmi-gazdasági szempontból 
elmaradott és a magas munkanélküliséggel sújtott térségeket. A kormány válságkezelő 
programokat kezdeményezett az érintett megyékben (Rechnitzer–Lados, 2004). A Phare 
területfejlesztési forrásainak egy részét is erre fordították. Az 1990-es évek első felében 
a válságkezelés eszközeként a Kormány elsősorban a műszaki infrastruktúra-fejlesztést 
támogatta (gáz-, szennyvíz-, telefon- és közúthálózat kiépítése). 1991–1994 között a Te-
rületfejlesztési Alap forrásainak 80%-át, 1994–1997 között a 63,2%-át fordították infra-
struktúra fejlesztésre (Szaló, 1999). A források mintegy 80%-át két megye, Szabolcs-Szat-
már-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén kapta (Horváth, 1998).

A területfejlesztési politika eszköz- és intézményrendszere kialakításának ezek voltak az 
első lépései, amelynél a szabályozás és a tervszerűség hiánya még érzékelhető volt, a kísér-
leti programok tapasztalatai azonban később beépültek a területfejlesztés szabályozásába.

A területfejlesztés cél-, eszköz- és intézményrendszere Magyarországon

A rendszerváltás után a legfontosabb mérföldkőnek a területfejlesztésről és területrende-
zésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban területfejlesztési törvény) és a kapcso-
lódó jogszabályok elfogadása és azt végrehajtó intézményrendszer, ill. eszközrendszer 
kialakulása jelentette.

A területfejlesztés céljait a területfejlesztési törvény és az 1998-ban elfogadott Or-
szágos Területfejlesztési Koncepció (OTK) alapján vizsgálva megállapítható, hogy a fel-
zárkóztatás a hazai területfejlesztési politika legfontosabb törekvése maradt, megtartva az 
1996 előtt dominánsan érvényesülő kiegyenlítő szemléletet. A 2005-ben az Országgyűlés 
által elfogadott 2. OTK már a versenyképességet helyezte a középpontba.

A területfejlesztési törvény jelentős eredménye, hogy törvényi szintre emelte a terület-
fejlesztés szabályozását, lehatárolta az egyes szervezetek feladatait, és létrehozta a fejlesz-
tés intézményrendszerét. Hibái között szokták kiemelni, hogy túltagolt intézményrendszert 
hozott létre, elaprózta a forrásokat, ill. túlzottan élesen szétválasztotta a fejlesztési és 
rendezési tervezést (Rechnitzer, 1998). A kapcsolódó jogszabályok rögzítették a kedvez-
ményezett térségek lehatárolásának elveit, a területfejlesztési koncepciók, programok ki-
dolgozásának szabályait.

A területfejlesztési intézményrendszer kulcselemévé a fejlesztési tanácsok váltak, az 
elemzés témája szempontjából ezek közül a regionális fejlesztési tanácsok rendelkeznek 
a legnagyobb jelentősséggel ezért ezekre bővebben kitérünk. Az eredeti, 1996-os sza-
bályozás a regionális szint létrehozását nem tette kötelezővé, és a régió kategóriát sem 
definiálta egyértelműen. Megkülönböztetett ún. „tervezési-statisztikai (nagy) régiót”, és 
„fejlesztési régiót”. Az előbbit csak megyék hozhatták létre, az utóbbit azok részei is.  
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A fejlesztési régió tartalma összemosódott a kiemelt térség kategóriával, amelyet vala-
mely jogszabály vagy országos érdek alapján együtt kellett kezelni (pl. budapesti agglo-
meráció, Balaton, nemzeti parkok területe). A megyék, ill. egyes térségeik 1998-ig szaba-
don társulhattak és hozhattak létre fejlesztési régiókat, és regionális fejlesztési tanácsokat. 
Ennek legfőbb motiválója a Phare forrás volt, amelynek elnyerése érdekében 1997-ben 
megalakult a négymegyés dél-dunántúli, vagy 1998-ban a hatmegyés északkelet-magyar-
országi régió. A régióhatárok rögzítése irányába az első lépést az Országos Területfejlesz-
tési Koncepció tette meg 1998-ban, végül a területfejlesztési törvény 1999. évi módosí-
tása tette egyértelművé azt.

A regionális fejlesztési tanácsok összetétele és működése sokban hasonlít a megyei 
fejlesztési tanácsokéra (Ormosy, 2001), azonban a kormányzati túlsúly már létrejöttük óta 
érvényesült. A területfejlesztés intézményrendszerén belül eleinte csekélyebb szerephez 
jutottak, mint a megyei területfejlesztési tanácsok, azonban az uniós források megjelené-
sével szerepük felértékelődött. A területfejlesztési törvény második módosítása 2004-ben 
minden régióban előírta az ügynökségek létrehozását. A közhasznú társaság formában 
működő ügynökségek egyszemélyi tulajdonosa a regionális fejlesztési tanács.

Az intézményrendszer áttekintése alapján levonható az a következtetés, hogy a terület-
fejlesztés intézményrendszere túltagolt: a törvény, a helyi önkormányzati szintet kivéve, 
mind a négy szóba jöhető szintnek szán feladatokat, alapvetően ugyanazt: tervek kidol-
gozását, koordinációt és forrásszerzést (Gordos, 2007b).

A területfejlesztés eszközrendszere is jelentősen átalakult (részletesebben lásd Gor-
dos, 2007b). Az információs eszközök tekintetében elmondható, hogy a jogszabályi in-
tézményi háttér rendelkezésre állt, amely a koncepciót tette meg a területfejlesztési terv-
rendszer leghangsúlyosabb elemének, míg a végrehajtás-orientált programok háttérbe 
szorultak. A gyakorlatban többnyire hosszú, elméleties, koncepcionális és irreális igénye-
ket megfogalmazó tervek készültek.

A gazdasági eszközökön belül közvetlen gazdasági eszközök (pl. autópályák építése) 
és a közvetett nem pénzügyi eszközök (pl. vállalkozásalapítás feltételei, vagy a szakkép-
zés helyzete) hatása és összegszerűsége jóval nagyobb, mint a közvetett gazdasági eszkö-
zöké, például a fejlesztési célú támogatási alapoké (Illés, 2003). Ezek jelentős része nem 
a területfejlesztési célokat követve valósul meg (pl. az országos léptékű infrastruktúra).

A teljesség érdekében érdemes kiemelni a pénzügyi rendszer nem területfejlesztési 
célú elemeit, hiszen a költségvetési- és adópolitika önmagában jelentős területi fejlesz-
tési hatással rendelkezik. A költségvetés a bevételi szerkezet kialakításával és a kifizeté-
sek allokálásával elkerülhetetlenül a jövedelmek területi újraelosztását, átcsoportosítását 
hajtja végre. A költségvetési bevételeknek és a költségvetési kiadások döntő többségének 
ugyan nincs direkt területfejlesztési célja, sem területi differenciáltsága, azonban hatásuk 
nagyobb az ország térszerkezetére, mint a területfejlesztési politikának (Illés, 2003; Je-
lentés 2005).

A közvetett gazdasági (pénzügyi) eszközök legjelentősebb csoportját a fejlesztési célú 
beruházási támogatások teszik ki, ezeken belül a hangsúly a pénzügyi támogatásokon 
volt, amelyek többféle formában is megjelentek: vissza nem térítendő és visszatérítendő 
pénzügyi támogatások, hitel- és kamatkedvezmények, ill. adókedvezmények. A pénzügyi 
eszközök közül a nem területfejlesztési célú, azonban területfejlesztési hatással rendelkező  
támogatások nagyságrendje közel tízszerese volt a deklaráltan területfejlesztési célú tá-
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mogatásokénak.3 A költségvetés felhalmozási, beruházási kiadásainak döntő többsége 
ágazati kezelésben ágazati célok elérése érdekében került felhasználásra.

A mindenkori területfejlesztési célú célelőirányzatok keretösszegét az adott évi költ-
ségvetési törvény, a felhasználási szabályait az évente megjelenő végrehajtási rendeletek 
határozták meg (támogatható tevékenységek köre, célterületek, kedvezményezettek stb.). 
A szűken értelmezett területfejlesztési célú támogatások (TFC, TEKI és CÉDE) összege  
az 1996–2002 közötti időszakban közel azonos szinten állt, majd 2003-ban nőtt meg szá-
mottevően.

A területfejlesztési célú források egy részénél az országosan meghatározott célok kö-
zül a regionális, ill. megyei tanácsok választhattak, ill. dönthettek, hogy a beérkezett tá-
mogatható pályázatok közül kik kapjanak támogatást. Ezeket a pályázatokat nevezik „de-
centralizált” végrehajtású támogatásnak. Nagyságrendjük nem érte el a területfejlesztési 
célú támogatások összegének felét, tehát a megyei és regionális fejlesztési tanácsok a fejlesz-
tési források kevesebb, mint 0,5%-áról dönthettek (Jelentés 2005) (2. ábra). A regionáli-
san kezelt források nagyságrendjét a 2. ábra szemlélteti.

A hazai területfejlesztési beruházási támogatásokat kiegészítették az EU hasonló jel-
legű támogatásai. Az előcsatlakozási alapok közül területfejlesztési szempontból a Phare 
programnak volt a legnagyobb szerepe, hiszen nemcsak a területfejlesztési intézmény-
rendszer létrehozásában játszott úttörő szerepet, hanem jelentős összegű forrásokkal já-
rult hozzá a kedvezményezett térségek fejlődéséhez. Magyarország uniós csatlakozását 
követően lehetőség nyílt az EU Strukturális Alapok forrásának lehívására, amelyre – ha-
sonlóan a hazai fejlesztési célú támogatásokhoz – az ágazati fejlesztéspolitika céljainak 
megfelelően került sor. A területfejlesztési célok megvalósulását leginkább Regionális Fej-
lesztési Operatív Program (RFOP) szolgálhatta volna, amely azonban a „maradék-elv” alap-
ján jött létre (Faragó, 2004). Azok a fejlesztési területek kerültek bele, amelyek a többi 
operatív programból kimaradtak (településfejlesztés, turizmus, humánerőforrás-fejlesztés 
egy része). Regionális prioritások, sőt regionálisan differenciált intézkedések megvaló-
sítására nem volt lehetőség (Márton, 2004). Az időközi elemzések alapján világosan lát-
szik, hogy a versenyképességi szempontok a területi kiegyenlítésnél erősebben érvénye-
sültek (Toroczkai–Hahn, 2006).

Összességében megállapítható, hogy a területfejlesztési törvény elfogadását követően, 
a területfejlesztési politika (1) továbbra is alapvetően a területi kiegyenlítésre koncentrált, 
ill., hogy (2) a legnagyobb mértékben alkalmazott eszközei a gazdasági eszközök közül 
a közvetett, beruházási célú támogatások voltak, amely pályázatok segítségével vissza 
nem térítendő pénzügyi támogatásként jutottak el a kedvezményezettekhez. Ez jellemezte 
a hazai támogatásokat és az arra épülő uniós támogatások rendszerét is. A visszatérítendő 
beruházási támogatások 2002 után teljesen eltűntek (Illés, 2003), a hitel- és kamatkedvez-
mények háttérbe szorultak.

3 Területfejlesztési hatásúnak azokat a célelőirányzatokat nevezzük, amelyeknek az eredeti ágazati célja 
mellett, területfejlesztési hatása is van, például a Gazdaságfejlesztési célelőirányzat (GFC), az Agrár- és vidék-
fejlesztési szakmai előirányzatok (AGR, VFC), a Turisztikai célelőirányzat (TURC), a Környezetvédelmi alap 
célfeladatok (KAC), az Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat (UTC), vagy a Munkaerőpiaci alap (MPA) 
(részletesen lásd Jelentés 2005). A kimondottan területfejlesztési célú előirányzatok közé a Területfejlesztési 
célelőirányzatot (TFC), annak elődjeit és utódjait, a Területi kiegyenlítést szolgáló támogatást (TEKI) és a Cél-
jellegű decentralizált támogatást (CÉDE) soroljuk.
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Szerkesztette: Gordos Tamás; Jelentés, 2005 alapján

Területfejlesztés a Közép-magyarországi régióban

A Közép-magyarországi régió területfejlesztési célrendszere

A célrendszer változásait időrendben mutatjuk be, 1999 – a Közép-Magyarországi Regio-
nális Fejlesztési Tanács (KMRFT) megalakulása – előtt a régiót alkotó területi egységek 
területfejlesztési stratégiáira, azt követően a KMRFT által elfogadott Stratégiai Tervekre 
alapozva.

A területfejlesztés céljai a Közép-magyarországi régióban 2000-ig

A területfejlesztési törvény elfogadását követően, az országban az elsők között alakult 
meg a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács, amely már 1996-ban elkezdte a Pest Me-
gyei Területfejlesztési Koncepció,4 majd a Stratégiai Program kidolgozását. A Stratégiai 

4 Pest Megye Területfejlesztési Koncepciója (1997). Comitatus szakértői egyesület. Budapest. Pest megyei 
területfejlesztési stratégai program (1999). Quo Vadis Consulting. Végső beszámoló. Budapest.

2. ábra: A regionális források nagyságrendi részesedése a területfejlesztési forrásokból
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Program 1999-es végső beszámolója meghatározta a megye jövőképét, stratégiai célját és 
cselekvési programjait. A megye stratégiai célja a következőképpen hangzott:

„Hosszútávon a nyitott dinamikus alkalmazkodás szerkezeti feltételeinek megvalósí-
tása, azaz a régió versenypozícióinak javítása, előnyének növelése érdekében a FÜG-

GŐSÉG felszámolása: az új típusú központosítás elősegítése a településhálózat fejlesz-

tésével, a térségi munkamegosztás kialakításával, a területi funkciók újraelosztásával; 
parapólusok kialakításával; a városhálózat parapólusaiban az üzleti szolgáltatások meg-

teremtésével, intézmények decentralizálásával, valamint a mikroregionális infrahálózatok 
és működési feltételeik fejlesztésével, magisztrális infrastruktúrákkal, út hálózat kialakí-
tásával.”

A stratégiai cél tehát az új térszerkezet kialakítását állította a középpontba, elsősorban 
az infrastrukturális elemek fejlesztésével. A megyei jövőkép úgy tűnik a kiegyenlítést, és 
a megye kevésbé fejlett térségeinek felzárkóztatását támogatja. A stratégia egyfajta regio-
nális szemléletet is tükrözött, hiszen Pest megye jövőképét a fővároshoz fűződő kapcso-
latok viszonylatában mutatta be.

A Fővárosi Önkormányzat 1997 októberében kezdett hozzá az átfogó Városfejlesztési 
Koncepció kidolgozásához. 1999 novemberére elkészült a Városfejlesztési Koncepció 
munkaközi változata,5 amely már tartalmazta a legfontosabb célokat, és a jövőképet. 
A Fővárosi Közgyűlés végül 2002-ben fogadta el a Koncepciót, amely 8 stratégiai célt, 
39 átfogó célt és 153 (!) specifikus célt fogalmaz meg. Az áttekinthetőség érdekében, 
a nyolc stratégiai célt emelem ki:
– „a geopolitikai helyzet kihasználása és a fővárosi gazdaság hatékonyságának elősegítése,
– a közlekedési rendszer fejlesztése,
– az épített környezet minőségének javítása,
– a természeti környezet minőségének javítása, a kommunális infrastruktúra és a zöld-

területi rendszer fejlesztése,
– magas szintű kulturális életmód- szabadidő feltételek biztosítása,
– a társadalmi fenntarthatóság biztosítása, közösségi gondoskodási modell kialakítása,
– a térségi integráció fejlesztése,
– a városi térszerkezet fejlesztése.”
A Koncepció célrendszere alapján nehéz meghatározni a fővárosi (terület)fejlesztési poli-
tika hangsúlyait, ugyanis gyakorlatilag mindent egyszerre akar fejleszteni, a gazdaságtól, 
az infrastruktúrán át a kultúráig. Talán a gazdaságfejlesztés és a versenyképesség háttérbe 
szorulása lehet meglepő.

A megyei és a fővárosi koncepció elkészültének legfontosabb eredménye, hogy létre-
jött egy kiindulási alap, amelyben mindkét térség meghatározta a számára legfontosabb 
célokat. A két célrendszerből össze lehetne állítani a régió céljait, azonban puszta „össze-
adással” ez nem válna egy koherens célrendszerré. Közös elemük talán az infrastrukturális 
hangsúly lehet. Pozitívumként kiemelendő, hogy – a saját térségi szempontjaik mellett –  
tekintetbe vették egymás szempontjait: a megye jövőképét a régió részeként határozza 
meg, míg a főváros egyik stratégiai célja, a város és környéke térségi integrációjának fej-
lesztése. A célok megvalósításához érdemi eszközöket azonban nem kaptak, a fővárosi 

5 Budapest Városfejlesztési Koncepciója (1999). Munkaközi anyag. Budapest.
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fejlesztésekről az éves költségvetés alapján döntöttek, a megye számára rendelkezésre 
álló decentralizált források pedig programvezérelt fejlesztést nem tettek lehetővé.

Az Országgyűlés által 1998-ban elfogadott Országos Területfejlesztési Koncepció 
(OTK1) meghatározta a tervezési-statisztikai régiók határait, ill. a régiók fejlesztéséhez 
kapcsolódó feladatokat. A célrendszert ugyan nem definiálta, azonban a Közép-magyar-
országi régió fejlesztését illetően a következőket mondta ki:

„Budapestnek esélye sincs európai központi szerepkörök betöltésére, ha nem képes ki-
alakítani saját régióját és az ezen belüli munkamegosztást. Az országos területfejlesztési 
politikának tehát elsősorban azt kell elősegíteni, hogy Budapest úgy felelhessen meg köz-

ponti funkcióinak, hogy az egyszersmind a Közép-magyarországi régió fejlődését és a ke-

vésbé fejlett térségek felzárkózását is eredményezze.”
A fenti célmeghatározás két olyan területfejlesztési alapcél (erőforrások koncentrálása 

központi fejlesztésekre és a kiegyenlítés) együttes teljesítését fogalmazta meg, amelyek 
egyidejű elérése szinte lehetetlen. Az OTK1 ezen felül meghatározott egy sor feladatot, 
amelyeket a fenti funkciók megszerzése érdekében el kell végezni: például meg kell te-
remteni a feltételeit, hogy a régió a pénzügyi szolgáltatásokat biztosítson a délkelet-euró-
pai országok számára, hogy a térség szellemi központja legyen, hogy logisztikai központ 
legyen stb. A célrendszer hiányát és kiforratlanságát tükrözi a feladatok kuszasága és 
ötletszerűsége.

A területfejlesztési törvény 1996-os változata a budapesti agglomerációt fejlesztési 
régióként definiálta, és előírta a Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács (BAFT) 
megalakulását, amely elkészíttette a BAFT Területfejlesztési Koncepcióját6 és Stra-
tégiai Programját. Az előbbi elfogadására 1999. novemberében került sor, a Stratégiai 
Program végleges elfogadása azonban már áthúzódott a KMRFT megalakulása utáni 
időszakra (2000 tavaszára). A BAFT Koncepció meghatározta a térség jövőképét, stra-
tégiai céljait:

„A cél egyrészt az, hogy Budapest és az agglomerációs gyűrű együttesen egy dinami-
kusan együttműködő várostérséget alkosson, amely jó feltételeket nyújt a gazdaság ha-

tékony működéséhez, és magas színvonalon biztosítja az itt élő emberek életfeltételeit. 
További cél, hogy ebbe a térségbe a fejlettebb nyugati régiókból minél több beruházó, 
információ, áru stb. érkezzen (kapu-szerep), nagyrészt az ország és a térség többi része 
felé való további transzfer (híd-szerep) reményében”.

A BAFT koncepció által meghatározott „kapu”, „híd” szereppel csak részben tudok 
egyetérteni, hiszen ezek inkább tükröznek egy „felülről” – a nemzetközi és hazai gazda-
sági térszerkezeti pozícióból – levezetett feladatot, mint a térség meghatározó fejlesztési 
szereplői által kiérlelt jövőképet. A BAFT Koncepció célrendszere önmagában koherens, 
jobban végiggondolt, mint az OTK1-ben leírt feladatok. A térszerkezeti megközelítés, és 
a nemzetközi perspektíva különlegessé teszik a dokumentumot, viszont nem fogalmaz meg 
egy olyan régiós szempontból releváns jövőképet, amellyel a régió fejlesztési szereplői 
azonosulni tudnak.

6 A Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács Területfejlesztési Koncepciója. (1999) Tervezői javaslat. 
Régió 8 Szakértői Munkacsoport, Budapest.
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A területfejlesztés céljai a regionális fejlesztési tanács megalakulása után

A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (KMRFT) egyik első döntése a ré-
gió stratégiai tervére vonatkozó határozat elfogadása volt, amely rögzítette a Stratégiai 
Terv kidolgozásának módszertanát, határidejét és elveit. A KMRFT a Pro Régió Ügynök-
ség javaslatára „reformer” álláspontot fogadott el, és az uniós programozási módszertant 
alapján dolgozta ki a stratégiáját és operatív programját (Gordos–Lukovich, 2002). Az 
uniós metodika szerinti „regionális fejlesztési terv”, a hazai szabályozás szerint a terület-
fejlesztési „stratégiai programnak” feleltethető meg, bár tartalmazza a területfejlesztési 
koncepció elemeit is. A készülő dokumentum a nemzetközi példák (Bécs, Stockholm) 
alapján kapta a stratégiai terv nevet. A 18/1998. sz. KTM rendelet által előírt tartalmi ele-
mek szinte mindegyike megjelenik az uniós regionális fejlesztési tervben is, azonban az 
utóbbi megjelenít néhány új elemet is (partnerség dokumentálása, ex ante értékelés), ill. 
szemléletében eltér a hazai tervezési módszertantól (végrehajtás-orientáltság).

A stratégiai terv kidolgozása során az uniós tervezési logika átvétele inkább szemlé-
letében jelentett váltást, ugyanis az uniós módszertan a hazainál forrás-orientáltabb, nem 
teszi lehetővé „vágy-listák” elkészítését (lásd OTK1 Közép-magyarországi régióra vo-
natkozó fejezete). A meglévő vagy becsülhető források nagyságrendjének ismeretében 
határozza meg a legfontosabb célokat és beavatkozási területeket. A fejlesztési források 
hatékony felhasználása érdekében az egyes intézkedések hatását is mérni kívánja, ezért 
a terv – az unió beavatkozási logikáján alapuló – indikátorrendszert tartalmaz.

A terv egyes fejezeteinek belső arányrendszerében is érzékelhető váltás. A helyzet-
értékelés nagyságrenddel rövidebb, mint a stratégiai munkarész. Arányuknak az uniós 
elvárás szerint 20–80% körül kell alakulnia. Nem jelenti mindez a gondos helyzetfeltáró 
munka és elemzés elhanyagolását, csupán a stratégia szempontjából nem releváns infor-
mációk mellőzését. A fogalomhasználat szempontjából kiemelendő, hogy a stratégiai terv 
– az uniós regionális fejlesztési terv készítésének módszertanát követve – prioritásokat 
és intézkedéseket nevesít. A prioritások beavatkozási területeket jelölnek (például vállal-
kozásfejlesztés, városfejlesztés), amelyek támogatásán keresztül a stratégiában kitűzött 
célok minél nagyobb hányada érhető el úgy, hogy a köztük lévő szinergia is érvényesül. 
A prioritások intézkedéseket tartalmaznak, amelyek alapvetően kétféle típusa lehetséges: 
a projekt és a támogatási (pályázati) alap.

A stratégiai terv a SWOT7 elemzés készítésében is az uniós ajánlásokat követte, amely 
szerint a SWOT-nak pontos és a valódi problémákat feltáró megállapításokat kell tartal-
maznia (COM 1999). Logikáját tekintve, a módszertan a lehetőségeket és veszélyeket 
a külső, míg az erősségeket és gyengeségeket a belső tényezők közé sorolja. A belső ténye-
zők azok, amelyek alakulására a régiónak (a KMRFT-nek) a rendelkezésre álló fejlesztési 
eszközök felhasználása révén befolyása van, míg a külsők azok, amelyekre nem.

A stratégiai terv további újdonsága az ún. „ex ante” értékelés kidolgoztatása volt. Az 
ex ante értékelést végző külső szakértő a terv belső logikáját (és nem értékválasztásait) 

7 SWOT: angol betűszó, a Strengths (erősségek), Weaknesses (gyengeségek), Opportunities (lehetőségek), és 
Threats (veszélyek) kifejezések kezdőbetűiből áll. A SWOT-elemzés egy általánosan elterjedt tervezési esz-
köz, amelynek a lényege, hogy táblázatos formában logikus rendbe szerkeszti az adott szervezet vagy régió 
erősségeit, gyengeségeit, ill. az azt érintő veszélyeket és lehetőségeket.
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vizsgálta, azaz, hogy az egyes célok mennyire vezethetők le a helyzetértékelésből, ill. 
a támogatni kívánt prioritások és intézkedések mennyire szolgálják a célok megvalósu-
lását. A partnerségi egyeztetések végrehajtása és dokumentálása nemcsak egy kötelezően 
elvégzendő feladat, hanem lehetőség arra, hogy a tervezők megismerjék az érintettek, 
végső soron a lakosság véleményét. A 184/1996. sz. kormányrendeletben előírt kötelező 
és formális egyeztetési folyamatnál nagyobb jelentősége van a társadalmasítás kevésbé 
formalizált eszközeinek (workshopok és konzultációk), amelyek alkalmazása a teljes ter-
vezési folyamatot végigkíséri. Az internet kínálta lehetőségek (honlap, tájékoztató e-mailek) 
ezt egészítik ki, és felgyorsítják a kommunikációt.

A Közép-Magyarországi Régió Stratégiai Terve, 2001–2006 (Stratégiai Terv) tartal-
mazza a Közép-magyarországi régió jövőképét és fejlesztési céljainak rendszerét. A stra-
tégiai cél a jövőképet összegzi egy mondatban:

„A Közép-magyarországi régió legyen kiegyensúlyozottan fejlődő, a fenntarthatóság 
és a minőség elvein nyugvó, versenyképes, az információs társadalom fejlesztésében ak-

tívan szerepet vállaló nemzetközi regionális funkciójú kiemelt térség”.
A 2001–2006-os Stratégiai Terv három átfogó célt határoz meg:

– a régió versenyképességének növelése,
– élhető régió kialakítása,
– az együttműködési keretek fejlesztése.
Az utóbbi ugyan inkább eszköz, mint cél, de a régió két nagy területegysége közötti fe-
szültségek, és a régió intézményrendszerének kialakulatlansága miatt célként is kiemelt 
figyelmet érdemelt. Az indikatív pénzügyi tábla segít meghatározni, hogy az egyes prio-
ritások és intézkedések a forrásokból milyen arányban részesednek. Számításaim szerint 
a versenyképességi (gazdaságfejlesztési, humánerőforrás-fejlesztési) intézkedések8 for-
rásrészesedése kisebb (30%), így inkább kiegyenlítő jellegű, infrastrukturális intézkedé-
sek dominálnak (70%).

A Stratégiai Tervvel párhuzamosan készíttette el a KMRFT a 2001–2003-as időszakra 
szóló Közép-Magyarországi Regionális Operatív Programot (KMROP1), amely a hazai 
decentralizált forrásból származó ún. „tükörrégiós” támogatások felhasználásának volt 
az alapja. Az operatív tervezés során a tervezők szintén az uniós módszertant követték. 
2003-ban készíttette el a második, 2004–2006-os időszakra szóló operatív programot 
(KMROP2), amely a decentralizált hazai támogatások lehívásában nyújtott segítséget.

A KMRFT az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció, és a második nemzeti fejlesztési 
terv készítéséhez kapcsolódó munkák megindulásával párhuzamosan elkészítette a Közép-
Magyarországi Régió 2007–2013-as időszakra vonatkozó Stratégiai Tervét (2. Stratégiai 
Terv) és Operatív Programját (KMROP3). A munka koordinálása érdekében a KMRFT 
létrehozta az ún. Regionális Munkacsoportot, amelynek a kistérségek önkormányzati de-
legáltjai mellett a gazdasági kamarák, a felsőoktatási intézmények, a civil szervezetek 
képviselői voltak a tagjai. A KMRFT a két dokumentumot a 2006. március 28-i ülésén 
együtt fogadta el. A 2. Stratégiai Terv megfogalmazza a régió stratégiai célját:

8 A versenyképesség növelése alá soroltam a teljes vállalkozásfejlesztési és e-régió prioritást, ill. az emberi 
erőforrások fejlesztése prioritáson belül „a régió tudásbázisának fejlesztése” intézkedés, továbbá az „infrastruk-

túra-fejlesztés és a környezet állapotának javítása” prioritáson belül „a régió belső elérhetőségének javítása” 
intézkedést. Az összes többi intézkedést a kiegyenlítés cél alá soroltuk.
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„A Közép-magyarországi régió legyen a minőség elvein nyugvó élhető, az itt élők 
számára egészséges lakó- és munkakörnyezetet biztosító, ugyanakkor a fenntartható-

sági kritériumokat gazdasági, környezeti és társadalmi vonatkozásban egyaránt teljesítő, 
nemzetközileg is vezető, kreatív, regionális identitással rendelkező, ugyanakkor a Kárpát-
medence fő szervező erejét jelentő térség.”

Az 1. Stratégiai Tervhez hasonlóan a második is három átfogó célt határoz meg:
– a Régió gazdasági versenyképességének növelése,
– társadalmi kohézió erősítése,
– élhető régió megvalósítása.
Az átfogó célok megvalósulását szintén öt specifikus cél, ill. az azokhoz kapcsolódó prio-
ritás segíti. A 2. Stratégiai Terv – szemben az elsővel – állást foglal a versenyképesség 
elsőbbsége mellett. A prioritások közötti forrásmegosztás alapján is kirajzolódik a verseny-
képesség előtérbe kerülése: a KMRFT az első két – versenyképességinek tekinthető –  
prioritás (gazdaságfejlesztés és humánerőforrás-fejlesztés) projektjeire a források közel 
50%-át tervezte költeni. Ez az arány még tovább nő, ha ehhez hozzászámoljuk a humán-
erőforrásfejlesztés képzési forrásait is.

Az Országos Területfejlesztési Hivatal (OTH) 2006 tavaszán a régiós KMROP3 ké-
szítésével párhuzamosan elkezdte egy másik operatív program, a Közép-Magyarországi 
Operatív Program (KMOP) kidolgozását. A KMOP készítése során az OTH felhasználta 
a régiós KMROP3-at, de attól – „a fokozottabb ágazati és régiós szinergia biztosítása 
érdekében” – eltért. Új cél- és prioritásrendszert hozott létre, ill. a prioritások közötti 
forrásmegosztást is a régióstól eltérően állapította meg. A Kormány 2006 decemberében 
a KMOP-t fogadta el, és nyújtotta be az Európai Bizottság számára elfogadásra, mint 
az EU strukturális alapok 2007–2013-as forrásainak lekötését szolgáló második nemzeti 
fejlesztési terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) egyik operatív programját. A KMOP 
által meghatározott átfogó és specifikus célok a következők:
– a Közép-magyarországi régió nemzetközi versenyképességének növelése a fenntartható 

fejlődés elvének érvényesítése mellett,
– a versenyképesség meghatározó tényezőinek fejlesztése,
– a régió belső kohéziójának és harmonikus térszerkezetének fejlesztése.
A prioritások közötti forrásmegosztás alapján itt is a versenyképességi támogatások van-
nak többségben (54%) a felzárkóztatási típusúakhoz képest. Az eredeti régiós és országos 
szándékok mellett az Európai Bizottságnak is ez volt a határozott álláspontja, tekintettel 
a régió 2. célterületi besorolására.

A célok teljesülése szempontjából csak az 1. Stratégiai Terv időszakát lehet elemezni, 
hiszen csak erről állnak rendelkezésre adatok. A 2. Stratégiai Terv inkább csak a tenden-
ciák szempontjából szolgálhat érdekes információkkal.

A Közép-magyarországi régió intézményrendszere

Az intézményrendszer fejlődése a rendszerváltástól napjainkig

A Közép-magyarországi régió intézményrendszerének kialakulásában három időszak kü-
lönböztethető meg. Az első a viták időszaka, amikor a régiók létrehozásának gondolata 
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már napirendre került, viszont nem született még döntés azok határairól (1990–1997). 
A második a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács (1997–1999), a harmadik pedig 
a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács működésének időszaka (1999–).

A Közép-magyarországi régió közigazgatási „összetétele” a régiók kialakításának egyik 
legvitatottabb része volt. A fővárosból és Pest megyéből álló „Budapest régió” alternatí-
vája „küzdött” a különböző összetételű, de mindenképp nagyobb területű központi régió 
elképzelésével. Az „Budapest-régió” előzménye a Központi Tervezési Gazdasági Körzet 
volt, amelyet az Országos Település-hálózatfejlesztési Koncepció (OTK) hozott létre.

A rendszerváltás után az első regionális beosztás, a köztársasági megbízotti volt, amely-
nek a működési területe szintén egybeesett a jelenlegi régióhatárral.

A régiók kialakítása a területfejlesztési törvény előkészítése kapcsán, az 1990-es évek 
közepén került a figyelem fókuszába. A Közép-magyarországi régiót illetően több elkép-
zelés is megfogalmazódott. A „megyepárti” álláspont szerint a megyék betölthetik a ré-
giók szerepét, más vélemények szerint Budapest és Pest megye szerves egységet alkot, 
sőt egyesek további megyéket kapcsoltak volna az előbbiekhez. A területfejlesztési tör-
vény 1996-os változata nem határozta meg a régiók határait. A törvényalkotók abban bíz-
tak, hogy a viták eredményeként kialakul egy véglegesnek tekinthető beosztás, amelyet  
később jogszabályba lehet foglalni. A Közép-magyarországi régióban a régió-alakítást 
nehezítette a pest megyei települések „hagyományos” főváros-ellenessége, és a főváros 
neheztelése az agglomerációs településekre. A város és a megye közötti feszültség vélt és 
valós sérelmekre, ill. reális érdekellentétre és versenyhelyzetre vezethető vissza.9

A következőkben – a teljesség igénye nélkül – bemutatunk néhány Közép-magyar-
országi régióra vonatkozó javaslatot. Az első csoportba azokat sorolnám, amelyek Buda-
pest és Pest megye különállásából indulnak ki. A javaslattevők egy része Budapest önál-
lósága mellett Pest megyéből és más megyékből hozott volna létre központi régiót. Zoltán 
Z. (1997) két változatot is kidolgozott Magyarország tartományi beosztására. Az elsőben 
Pest megye Nógrád megyével társult volna, Gödöllő székhellyel, a másodikban ez ki-
egészült volna Fejér és Komárom-Esztergom megyékkel, Székesfehérvár székhellyel.

A másik markáns álláspont a Budapestből és Pest megyéből álló régiót preferálta, iga-
zodva a korábbi gazdasági tervezési körzet beosztáshoz. A hazai területfejlesztési politika  
irányítói is ezt a változatot támogatták. Ennek továbbfejlesztéseként többféle javaslat szü-
letett a régió kibővítésére: Fejér (és Komárom-Esztergom) megye csatlakozásával, vagy 
Nógrád megye csatlakozásával, mindhármuk csatlakozásával, vagy mindhármuk és Jász-
Nagykun-Szolnok megye (Illés, 2001), esetleg Bács-Kiskun megye „társulásával”. Fel-
merült olyan változat is, amely a budapesti agglomerációt tette volna meg Közép-

9 A megyei települések azt vetik a főváros szemére, hogy „elszívja” a fejlesztési forrásokat, a fővárosi la-
kosok a megyei településeket használják rekreációra (és szeretnék, ha ez így is maradna), miközben ennek 
a költségeit senki nem téríti meg a megyei településeknek. A főváros számára a szuburbanizáció jelent problé-
mát, ugyanis az agglomerációs települések mind nagyobb területeket vonnak belterületbe és parcelláznak fel, 
kiköltözésre csábítva a fővárosiakat, ill. engedélyt adnak a fővárosi szabályozás által nem engedélyezett nagy 
bevásárlóközpontok építésére (gyakran a fővárosi településhatár túlsó oldalán). A főváros hagyományos belső 
városmagja az utóbbi években kiürült: az üzletek és a lakosok is kiköltöztek. Feszültséget szül az is, hogy az 
agglomerációban élők gyakran a fővárosban veszik igénybe a szociális, egészségügyi és oktatási szolgáltatáso-
kat, ami a fővárosnál jelentkezik költségként.
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magyarországi régiónak, a „maradék” Pest megyét pedig „szétosztotta” volna a többi 
régió között.

A bizonytalanságnak az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK1) 1998-as el-
fogadása vetett véget a hét statisztikai-tervezési régió nevesítésével, amelyet jogszabályi 
szinten a területfejlesztési törvény 1999. októberi módosítása erősített meg. Ettől függet-
lenül időről időre felmerül a régió szétválásának vagy kibővítésének gondolata, főleg 
a Pest megyei politikusok részéről. A szétválási törekvéseket a megye forrás-maximali-
zálási igénye motiválta. Az EU Strukturális Alapokból az 1. célterületbe tartozó – legke- 
vésbé fejlett régiók – kaphatják a legmagasabb összegű támogatást. 10 A Közép-magyar-
országi régiót a 2000–2006-os időszakban még nem fenyegette az a veszély, hogy kiesik 
a jogosulti körből. A 2007–2013-as programozási időszak vonatkozásában azonban ez 
már reális kockázattá vált (az egy főre jutó GDP uniós átlaghoz viszonyított magas 
aránya miatt).

Alapvetően kétféle megoldási javaslat merült fel: (1.) további megyék csatolása a Közép-
magyarországi régióhoz; (2.) Budapest és Pest megye szétválása. A számítások azt mutat-
ták, hogy csak az utóbbinak lehet realitása.11 Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 
a szétválás támogatásáról 2004-ben határozatot is elfogadott (266/2004. sz. közgyűlési 
határozat). Az időpontnak annyiban van jelentősége, hogy legkésőbb 2004. decemberéig 
kellett volna Magyarországnak a NUTS rendszer változtatására irányuló szándékát az 
Európai Bizottság számára bejelentenie annak érdekében, hogy a módosítás 2007-től 
érvénybe léphessen. A Fővárosi Közgyűlés 2004. szeptember 20-i ülésnapján a Közép-
magyarországi régió megtartása mellett foglalt állást.12 A régió vezetése nem támogatta 
határozottan a szétválást, amiben közrejátszott az is, hogy ígéretet kapott a Kormánytól 
arra, hogy a megye kompenzációt kap az 1. célterületi státusz elvesztéséért.

A Kormány döntése értelmében hatályban maradt az eredeti szabályozás. A döntés 
során valószínűleg az országos érdekek domináltak: egyrészt az ország a szétválás ese-
tén sem kapott volna több forrást (a GDP 4%-ában meghatározott felső támogatási limit 
miatt), másrészt a szétválás esetén a fővárosra 2. célterületként összesen kb. 50 milliárd 

10 Azok a NUTS II szintű régiók tartoztak az 1. célterület hatálya alá, amelyek vásárlőerő-paritáson számított 
egy főre jutó GDP-je a programozási időszak kezdetét megelőző három évben nem haladta meg az EU átlag 
75%-át. 1994 óta, minden programozási időszakban ez volt az 1. célterületre vonatkozó szabály, ezért joggal 
számíthattak rá az érdekeltek, hogy következő időszakban is így marad.

11 Az esetleges régióbővítésről elvégzett számítások eredménye azt mutatta, hogy a viszonylag fejlett, és kis 
népességű megyék (Fejér, Komárom-Esztergom) „csatolása” esetén nem megy a régió egy főre jutó GDP-je 
a 75%-os limit alá. Nógrád megye csatlakozása sem sokat módosítana az adatokon. Önmagában Bács-Kiskun 
megye adatai sem bizonyultak elegendőnek, hogy „lehúzzák” a főváros kiemelkedő GDP adatát. Az összes megye 
együttes csatlakozása jelenthetett volna „biztonságos” megoldást, azonban egy ilyen, közel ötmilliós lakosság-
számú óriás-régió létrehozása az 1059/2003-as EK rendeletbe ütközne (lásd még Illés, 2001)

12 A régió különválása a főváros számára nyilvánvalóan hátrányos lenne, hiszen a főváros a GDP/fő adatai 
alapján a 2. célterület hatálya alá tartozna. Fejlettsége miatt még a fokozatosan csökkenő összegű ún. átmeneti  
támogatás megszerzésére is kevés esélye lenne. A főváros 2. célterületként – az előzetes becslések szerint – mint-
egy 50 milliárd forint támogatásra lett volna jogosult 2007–2013 között. A régió egyben tartása esetén meg-
maradt az esélye, hogy 1. célterületi vagy ún. 2. célterületi átmeneti támogatásban részesüljön (később ez utóbbi 
valósult meg), így egy 50–50%-os megye-főváros forrásmegosztás esetén is 200 milliárd forint támogatásban 
részesülhet.
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forint jutott volna, amelyből sem a tervezett fővárosi fejlesztéseket, sem a főváros terüle-
tén megvalósítandó minisztériumi fejlesztéseket nem tudták volna megvalósítani.

A Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács

A területfejlesztési törvény 1996-ban rendelkezett a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési 
Tanács (BAFT) megalakulásáról. A BAFT 1997. június 27-én alakult meg, 25 szavazati 
jogú taggal (Gordos, 2007b), amelyből csak 8 fő volt minisztériumi delegált. Az agglo-
merációban működő területfejlesztési társulásokat hat, a fővárosi önkormányzatot két fő 
képviselte. Az önkormányzati oldalról még a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács elnö-
ke kapott helyet a Tanácsban. A partnerség jegyében a kamarák is szavazati joggal ren-
delkeztek. A Tanács mellett héttagú elnökség és két alelnök működött. A BAFT döntéseit 
3 munkacsoport készítette elő, véleményeltérés esetén az elnökség döntött.

A BAFT feladatait a területfejlesztési törvény és a létrehozására vonatkozó kormány-
rendelet szabályozta, amelyek közül a legfontosabb a területfejlesztési koncepció és a terü-
letrendezési terv kidolgozása voltak. A BAFT vállalhatott még „más közös területfejlesz-
tési feladatokat” (például bekapcsolódhatott az ún. Átfogó Fejlesztési Terv készítésébe), 
ill. megállapodást köthetett (volna) az érintett tárcákkal az egyes fejlesztési programok 
finanszírozásáról.

A BAFT tevékenységét, adminisztratív és szakmai háttérszervezetként, a munkaszer-
vezet segítette. A munkaszervezet nem volt önálló jogi személy, a BAFT részeként műkö-
dött az államháztartási törvény szabályai szerint. Javaslattevő, véleményező, koordináló 
és végrehajtó feladatokat látott el. A munkaszervezet vezetőjét – pályázat útján – a BAFT 
elnöke nevezte ki, és a Tanácsban szavazati joggal rendelkezett.

A 1999. évi XCII. törvény, a területfejlesztési törvény módosításáról, meghatározta 
a tervezési-statisztikai régiók határait, előírta a regionális fejlesztési tanácsok létrehozá-
sát. A törvénymódosítás a BAFT-ot megszűntette és jogutódjává a Közép-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Tanácsot tette (7. §. (4) bekezdése). A BAFT munkaszervezete 
a megalakuló KMRFT munkaszervezete lett, a BAFT funkcióját részben a KMRFT Agg-
lomerációs Bizottsága vette át.

A területfejlesztési törvény 2004. évi módosítása újra előírta a BAFT megalakítását, 
amelyet a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlésének és a KMRFT-nek13 kellett létrehoznia 
„a főváros és agglomerációja területén a főváros, valamint a körülötte elterülő régió fej-
lesztési céljai és érdekei összehangolására”. Az új BAFT szavazati arányai egyensúlyban 
vannak: 4 fővárosi (3 kerületi delegált és a főpolgármester) és 4 megyei (3 kistérségi 
delegált és a KMRFT elnöke, aki a megyei elnök) tag; mellettük a kormány delegáltja je-
lenti a „mérleg nyelvét”. A BAFT munkáját – a munkaszervezet mellett – 4 bizottság, ill. 
a Kistérségi és Kerületi Egyeztető Fórum segíti (www.baft.hu).

A törvény meglehetősen általánosan fogalmazta meg a BAFT feladatát: a fejlesztési 
célok és érdekek összehangolása az agglomeráció térségében. Ez átfedésben van a KMRFT 
feladataival, amely – egyebek mellett – szintén a főváros és a Pest megye céljait és ér-

13 Érdekes megoldás, hogy a főváros és a KMRFT (aminek a főváros is része) hozta létre a BAFT-ot. Logi-
kusabb lett volna, ha a KMRFT önmagában vagy a megyei és a fővárosi közgyűlés alakítja meg.
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dekeit hangolja össze, beleértve az agglomeráción kívüli megyei területeket is. A BAFT 
elkészítette az agglomeráció 5 kiemelt programját (az egészségfejlesztéstől a közlekedé-
sig), de források hiányában megvalósításukra nem sok remény látszik. A KMRFT-vel és 
a területfejlesztés közép-magyarországi szereplőivel kialakította kapcsolatait, de műkö-
dése erősen függ azok tagdíjbefizetéseitől és a kormány „jóindulatától”.

Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács

A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (KMRFT) létrehozásáról a terü-
letfejlesztési törvény 1999. októberi módosítása rendelkezett, amely 1999. december 7-én 
meg is alakult Budapesten, a törvény által előírt összetételben. A KMRFT önálló jogi sze-
mély, gazdálkodását az Állami Számvevőszék, működésének törvényességi felügyeletét 
pedig a Budapest Fővárosi Közigazgatási Hivatal látja el. Működését a KMRFT Alap-
szabálya és Szervezeti és Működéséi Szabályzata (SZMSZ) szabályozza.14

A KMRFT tagjai között megalakulásától kezdve a kormányzati delegáltak voltak több-
ségben, a szavazati arány 11:7. A tíz minisztériumi delegált mellett a Közép-magyaror- 
szági régió vonatkozásában 11. tagként megjelent a „Kormány kinevezett képviselője”. 
A helyi térségi oldalt a megyei közgyűlés elnöke, a három megyei kistérség képviselője, 
a főpolgármester (vagy delegáltja), és a fővárosi kerületek képviselője alkotta, amely 
2005-ben kiegészült Érd polgármesterével, város megyei jogú várossá nyilvánításával.

A miniszterek azonban többnyire nem köztisztviselőket, hanem polgármestereket, helyi 
önkormányzati politikusokat delegáltak (Jelentés 2005), ami a helyi, kistérségi „beágya-
zottság” szempontjából pozitívumnak tekinthető, azonban az ágazati álláspontok, szándé-
kok megismerését megnehezítette. A minisztériumok számának megfelelően a KMRFT 
szavazati jogú tagjainak száma 18–20 fő között mozgott.

A KMRFT ülésein állandó meghívottként számos szervezet képviselője vehet részt, 
például a Budapest Főváros Közigazgatási Hivatalának a vezetője, a gazdasági kamarák 
képviselője, az illetékes főépítészek, az MTA RKK képviselője, vagy a regionális fejlesz-
tési ügynökség ügyvezetője. A 2004. évi törvénymódosítást követően ez a kör kiegészült 
a Civil Egyeztető Fórum delegáltjával.

A KMRFT szavazati jogú tagjainak személye általában az országos parlamenti, és az 
önkormányzati választásokat követően változott, de a változás az alapvető struktúrákat 
többnyire nem érintette. A többi régiótól eltérően a Közép-magyarországi régióban a me-
gyei elnök és az annak megfeleltethető főpolgármester nem váltotta egymást rotációs 
rendszerben. A választási ciklus elején megválasztott elnök személye 4 évig állandó ma-
radt (Gordos 2007/b). 1999-ben a KMRFT három alelnököt, majd 2004 után – a terület-
fejlesztési törvény módosításának megfelelően – 3 társelnököt választott. Az alelnökök 
többnyire bizottsági elnöki pozícióval is rendelkeztek.

A KMRFT munkáját – a többi régióhoz hasonlóan – bizottságok segítik. A bizottságok 
létszámát, feladatát, ill. az elnökök megválasztásának rendjét az Alapszabály határozza 
meg, működésüket a bizottság Ügyrendje szabályozza. 1999-től 2006-ig az alábbi bizottsági 

14 A KMRFT-vel kapcsolatos információk, így a Szervezeti és Működési Szabályzat is letölthető a KMRFT 
honlapjáról: www.kozpontiregio.hu
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struktúra működött a régióban: Gazdasági Bizottság (GB), Stratégiai Tervezési Bizottság 
(STB), Agglomerációs Bizottság (AB), a Nemzetközi Európai Uniós és Térségi Kapcso-
latok Bizottsága (NEUT Bizottság), az Ellenőrzési Bizottság, és a Pályázati Döntés-elő-
készítő Bizottság (PDEB). Az utóbbi csak 2005 márciusában jött létre állandó jelleggel, 
amikortól a Tanács nagyobb összegű „decentralizált” források felhasználásáról dönthe-
tett. Előtte az ún. „Tükörrégiós program” pályázatairól Szakértői Bizottságok döntöttek.

A KMRFT legtöbbet „foglalkozatott” bizottságai a Gazdasági, a Stratégiai Tervezési, 
és az Agglomerációs Bizottságok voltak. A tervezési, szakmai előterjesztéseket ezek tár-
gyalták meg, így szinte minden tervezési fázisban (feladatmeghatározás, részanyagok 
elfogadása) üléseztek. 2002 után gyakorlattá vált, hogy mindhárom bizottság támogatása 
szükséges volt ahhoz, hogy egy szakmai előterjesztés a Tanácsülésen megtárgyalásra ke-
rülhessen. A bizottságok presztízsét jelzi, hogy elnökei többnyire a KMRFT társelnökei 
voltak. Ezekben szerephez juthattak azok a szakmai, érdekképviseleti szervezetek (ka-
marák, vállalkozásfejlesztési alapítványok), amelyek a Tanácsban nem rendelkeztek sza-
vazati joggal. Megismerhették az előterjesztéseket, befolyásolhatták azok elfogadását. 
A fenti bizottsági struktúra nemcsak a szakmaiság erősítése miatt bizonyult hasznosnak, 
hanem a partnerség biztosítása, és a (szak)politikai viták lefolytatása miatt is. A Tanács-
nak már csak a legfontosabb nyitva maradt kérdésekkel kellett foglalkoznia.

A héttagú NEUT Bizottság feladatköre az előbbieknél korlátozottabb volt, alapvetően 
a régió belső és külső kapcsolataival foglalkozott. Működése fokozatosan egy külügyi 
bizottsági szerep irányába mozdult el: elfogadta a Tanács éves Külügyi Tervét, ill. fel-
ügyelte a nemzetközi együttműködési projektek végrehajtását. Az öttagú Ellenőrzési Bi-
zottság a fejlesztési programok megvalósulásának monitoringját és a projektek végre-
hajtásának ellenőrzését végezte. A Tanács gazdálkodásának ellenőrzése azonban idővel 
legalább ilyen fontos feladatává vált. 2005-ben a KMRFT – a többi regionális fejlesztési 
tanácshoz hasonlóan – bekapcsolódott az ún. Baross Gábor program pályáztatásába, ami 
a Kutatásfejlesztési Technológia és Innovációs Alap decentralizált végrehajtású részét 
jelenti. Az innovációs tervezéshez, a pályázati kiírások céljainak meghatározásához kap-
csolódó feladatokra a KMRFT létrehozta a 15 tagú Regionális Innovációs Albizottságot, 
amelyet a Stratégiai Tervezési Bizottság alá rendelt albizottságként. A korábban már em-
lített Regionális Munkacsoport szintén fontos szerepet játszott a tervezésben, ugyanis 
a fenti három szakbizottság elnökeit és számos területfejlesztési szereplőt integrálva ké-
pes volt a régióban megjelenő érdekeket és fejlesztési szempontokat modellezni.

A 2007 januárjában a Tanács új bizottsági struktúrát fogadott el. Az új Szervezeti és 
Működési Szabályzat (SZMSZ) létrehozta az Elnökséget, amelynek tagjai az elnök, a társ-
elnökök, a Kormány képviselője, valamint a főpolgármester vagy képviselője. Az Elnök-
ség a tanácsi előterjesztés előtti utolsó szűrőként működik: bármilyen előterjesztést csak 
az ő jóváhagyásukat követően lehet a Tanácstagok számára kiküldeni. A KMRFT 10 új 
bizottsága a Közép-Magyarországi Regionális Operatív Program prioritásait és kiemelt 
téma-területeit képezi le, kivéve az Ellenőrzési és Monitoring Bizottságot és a Pályázati 
Döntés-előkészítő Bizottságot, amelyek tematikus bizottságként maradtak meg. A KMRFT 
új bizottságai a következők: Innovációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottság, Infrastruktú-
rafejlesztési Bizottság, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság, Foglalkoztatási, Szo-
ciális és Egészségügyi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Informatikai Bizottság, Tele-
pülésfejlesztési Bizottság, Duna-mente Bizottság, Termálkincs Bizottság, „M0 gyűrű” 
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Térségfejlesztési Bizottság, Ellenőrzési és Monitoring Bizottság. Az új bizottsági struk-
túráról még korai lenne véleményt formálni, különösen, hogy van olyan bizottság, amely 
még alig ülésezett.

A KMRFT feladatait alapvetően a területfejlesztési törvény szabja meg, a Tanács Alap-
szabálya ezt kiegészítve határozta meg a KMRFT feladatait, amelyek a következők:
– vizsgálja és értékeli a régió és kistérségei társadalmi-gazdasági helyzetét,
– elfogadja a régió stratégiai, és operatív programját,
– biztosítja a régión belül a térségi szereplők közötti koordinációt,
– pénzügyi tervet fogad el a fejlesztési programok megvalósítása érdekében, amelyről 

megállapodást köt a miniszterrel,
– gondoskodik a források hatékony és szabályszerű felhasználásáról, a programok cél-

jainak érvényesüléséről, és erről tájékoztatja az érintett minisztert,
– a régió fejlődésének elősegítése érdekében megállapodásokat köthet külföldi régiókkal,
– véleményezi az ágazati fejlesztési koncepciókat és programokat, továbbá a területét 

érintő területrendezési terveket,
– koordinálja az ágazati miniszterek által regionális szinten létrehozott testületek fej-

lesztéspolitikai tevékenységét.

A KMRFT ügynöksége, a Pro Régió Kht.

A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (KMRFT), mint a Budapesti Agg-
lomerációs Fejlesztési Tanács (BAFT) jogutódja „megörökölte” az utóbbi 11 fős munka-
szervezetét 2000 júniusáig ez a munkaszervezet látta el a KMRFT titkársági és szakmai 
háttérszervezeti feladatait.

2000 júliusában megalakult a Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési 
és Szolgáltató Közhasznú társaság (továbbiakban Pro Régió Ügynökség vagy Ügynök-
ség). Az Ügynökség egyszemélyi tulajdonosa a KMRFT, amelynek a székhelye 2007-ig 
a Tanács székhelye volt. Nonprofit szervezetként a nyereséget a kht. alaptevékenysé-
gére kell fordítani. A közhasznú társasági szervezeti forma megszűnése miatt 2009-ben 
az Ügynökség várhatóan ún. nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakul át. Az Ügy-
nökség ügyvezetőjét a KMRFT pályázat útján választja ki. A céget az ügyvezető önállóan 
képviseli.

Az Ügynökség működését és szervezeti felépítését az Alapító Okirat és a Szervezeti 
és Működési Szabályzat (SZMSZ) szabályozza. A folyamatok részletes szabályozását az 
Ügynökség – „Total Quality Management” (TQM)15 alapú – folyamatszabályozási kézi-
könyve tartalmazza. A TQM 2002-ben került bevezetésre, és a lényege, hogy a legfonto-
sabb folyamatok leírása mellett azok állandó javítására és „csiszolására” ösztönzi a szerve-
zetet, ezért évente felülvizsgálatra kerül.

Az Ügynökség fő feladatát az SZMSZ, a területfejlesztési törvény és a KMRFT Alap-
szabálya alapján határozta meg. A dokumentum a szervezeti egységek szintjén mutatja be 
azok feladatait. Az áttekinthetőség érdekében itt az Ügynökség saját feladatmeghatáro-
zását emeljük ki:

15 TQM – Total Quality Management (Teljes Minőségirányítási Rendszer).
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– a KMRFT munkáját támogató adminisztrációs és döntéselőkészítési szolgáltatás,
– területi tervezés, programozás,
– finanszírozás, pályázati alapok kezelése,
– projektek generálása, ill. készítése,
– projektek menedzselése,
– képzés, oktatás, konferenciák szervezése,
– konfliktuskezelés, koordináció, információ, PR-tevékenység.
Az Ügynökség négy alapvető szervezeti egysége a Titkárság, a Programiroda, a Pályá-
zati iroda és a Gazdasági iroda. A Titkárság nevének megfelelően az Ügynökség és a Ta-
nács adminisztratív, titkársági feladatait látta el, amely már 2001-ben kiegészült az ún. 
PR (public relations) feladatokkal. A (területfejlesztési) tervezés, programozás, projekt 
menedzsment, és a projekt-előkészítés a Programiroda feladata maradt. A Pályázati iroda 
a hazai és uniós pályázatok lehetőség szerinti teljes körű kezelését végezte, a kiírások el-
készítésétől a szerződéskötésig, és pályázatok megvalósulásának ellenőrzéséig. A Gazda-
sági iroda végzi az Ügynökség könyvelési és gazdasági elszámolási feladatait. Az újabb 
és újabb pályázati források megjelenésével a Pályázati irodán belül létrejött a Hazai tá-
mogatások egység, Phare támogatások egység, ill. a Közreműködő szervezeti egység. 
A Strukturális Alapok menedzsmentjéhez kapcsolódva a Pályázati iroda két szervezeti 
egységre bomlott: Hazai támogatások iroda és EU támogatások iroda. Az utóbbi elkülö-
nített működtetését az 1. és 2. Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) végrehajtását szabályozó 
működési kézikönyvek kötelezővé tették.

2006 januárjában alakult ki az ötödik, az NFT Tanácsadói iroda (jelenleg: Kistérségi 
Koordinációs Hálózat). Létrejöttét az országos „NFT Házhoz jön” program alapozta meg. 
A Kormány döntése alapján a hálózat célja, hogy kistérségi szinten segítse a projektgazdá-
kat, hogy hogyan menedzseljék az NFT pályázatain nyertes projektjeiket, ill. tájékoztassa 
őket az újabb pályázatokról. Az Ügynökség statisztikai kistérségenként egy tanácsadót 
(összesen 15 főt), a budapesti kerületekben 5 főt, koordinátorként további 3–4 főt alkal-
mazhatott. A tanácsadók „mobil ügyfélszolgálatként” működnek, munkahelyük a kistér-
ségekben van, és heti egy alkalommal találkoznak az Ügynökség székhelyén.

Az Ügynökség 2000-ben a KMRFT munkaszervezet személyi állományának nagy ré-
szét átvette, így az Ügynökség induló létszáma 7 fő volt. Folyamatos növekedés mellett 
a létszám 2002. év végére 18-ra, 2005-re 30 főre emelkedett (Almanach 2004). Nagyobb 
bővülést (21 fő) az NFT Tanácsadói iroda megalakulása hozott 2006 januárjában. A mun-
katársak száma 2008-ra mintegy 100 főre emelkedett, mivel az Ügynökség közreműködő 
szervezeti státuszt kapott a Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) végrehaj-
tásában, és a pályázati iroda eredeti létszáma nem volt elegendő a nagyszámú pályázat 
kezeléséhez. Az Ügynökség állományába tartozik a belső ellenőr, akinek alkalmazását az 
uniós közreműködő szervezeti státusz teszi szükségessé. Az Ügynökség munkáját külső 
szakértőként ügyvéd és informatikus segíti.

Az Ügynökség bevételei – a többi regionális fejlesztési ügynökséghez hasonlóan – alap-
vetően állami feladatfinanszírozásból származnak. A bevételek 82%-át pályáztatási, pro-
jekt-generálási, vagy egyéb feladatok menedzsment díjai teszik ki. Ez az érték az utóbbi 
5 évben folyamatosan nőtt, amelyen belül a legfontosabb tétel a KMOP Közreműködő 
Szervezeti szerződés. Fontos bevételt jelentenek (kb. 17%) az egyes feladatok elvégzésé-
ért kapott összegek, például a kistérségi hálózat működtetése vagy a Regionális Területfej-
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lesztési Operatív Program készítése. A KMRFT-től – közhasznúsági szerződés alapján –  
kapott működési támogatás csupán az ügynökségi költségvetés 1%-át teszi ki. Az egyéb 
„piaci tevékenységekből” (tanácsadás, képzés) származó bevételek aránya elenyésző. 
Az Ügynökség a közhasznúsági szerződés keretében elvégzett feladatokról félévente, az 
egyéb feladatokról az adott szerződésben meghatározottak szerint készít beszámolót. 
Az Ügynökség gazdálkodását és részben szakmai tevékenységét öttagú Felügyelő Bizott-
ság (FeB) ellenőrzi. A FeB elnökét a KRMFT elnöke nevezi ki. Üléseit alapvetően a be-
számolási időszakoknak megfelelő ütemben tartja.

A többi régiótól eltérően a KMRFT titkársági feladatait sokáig a Pro Régió Ügynök-
ség látta el. 2006 márciusában a KMRFT elnöke létrehozta a KMRFT és a Pest Megyei 
Területfejlesztési Tanács (PMTT) közös titkárságát. 2006-ban, amikor a KMRFT elnöke 
PMTT elnöki státuszát elvesztette, a Titkárság átalakult a KMRFT Titkárságává, amely-
nek a feladata a Tanács adminisztratív feladatainak ellátása, a tanácsülések szervezése.

Az EU-csatlakozás hatása az intézményrendszerre, avagy a decentralizáció esélyei

Az ezredfordulóra a területfejlesztési mellett, attól jelentősen eltérő régióbeosztások is 
kialakultak. A környezetvédelmi felügyelőségek illetékességi területei a vízgyűjtő-terü-
letekhez, a turisztikai régiók a turisztikai vonzáskörzetekhez kapcsolódnak. Ez utóbbiak 
határai ugyan nagyjából egybeesnek a területfejlesztési régiók határaival, de vannak el-
térések, például a Budapest–Közép-dunavidéki régióhoz 13 településsel több tartozik, mint  
a Közép-magyarországi régióhoz (ezek főleg a Dunakanyarban helyezkednek el). A bá-
nyakapitányságok öt régiót hoztak létre, amelyek ugyan követik a megyehatárokat, azon-
ban nem teljesen esnek egybe a területfejlesztési régiókkal.16

Az ágazatok egy része nem kívánt saját régióbeosztást kialakítani, és a tervezési-sta-
tisztikai régiók határait követve alakította ki regionális szintű intézményeit, például a Föld-
művelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a Regionális Vidékfejlesztési Irodák há-
lózatát, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 2004-ben a regionális 
egészségügyi tanácsokat. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal is felhasználta a terü-
letfejlesztés meglévő regionális intézményrendszerét, ezekre alapozva hozta létre a regioná-
lis innovációs ügynökségeket.17 A regionális fejlesztési tanácsok részt vesznek a regionális 
innovációs pályázatok tartalmának kialakításában, míg a regionális innovációs ügynök-
ségek többsége a regionális fejlesztési ügynökségek bázisán jött létre. A jelenlegi régió-
beosztás elfogadottá válását jelezheti, hogy van már olyan nagyvállalat (Pannon GSM),18 
amely egyes szolgáltatásai szervezésében a statisztikai régiók beosztását követi.

Az előbbiek elsősorban a közigazgatási dekoncentráció szerveinek tekinthetők. Érde-
mes megvizsgálni, hogy a közigazgatási decentralizáció érdekében milyen kezdeménye-
zések jelentek meg.

A Kormányprogram 2002-ben megfogalmazta a közigazgatási reform szükségességét, 

16 Bővebb információ a Magyar Turisztikai Hivatal honlapján: http://www.mth.gov.hu/main.php?folderID=924 
érhető el. A bányakapitányságok illetékességi területei a http://www.mbfh.hu holnapon találhatók.

17 Bővebben http://www.nkth.gov.hu/main.php?folderID=1709
18 http://www.pannon.hu/uzleti/tarifak/költsegcsokkento_megoldasok/partnerregio/
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amelynek egyik eleme a közigazgatási régiók létrehozása volt: „5.2. ... A Kormány elkép-

zelése szerint a reform három részből áll. Az alap a községi és városi, azaz a lakossághoz 
legközelebb álló önkormányzatok autonómiájának megerősítése, ezt követi az ún. „kis 
térségek” – alapvetően az önkormányzatok társulásával való – kialakítása, végül pedig 
a regionális közigazgatás létrehozása. Így a kormányzati periódus végére a jelenlegi me-

gyei önkormányzatok helyett kiépíthető a választott regionális önkormányzatok rend-

szere. ...”19 A közigazgatási reform végrehajtása a parlamenti többség hiányában lekerült 
a napirendről.

2006-ban a közigazgatási reform újra szerepelt a Kormányprogramban:
„...Drasztikusan csökkentjük az ún. dekoncentrált hivatalok számát. ... A régiókba kon-

centráljuk a területi államigazgatási szervek tevékenységét. Létrehozzuk a széles feladat 
és hatáskörű regionális közigazgatási hivatalokat. ... Az önkormányzati reform keretében 
kezdeményezzük a választott, önkormányzattal rendelkező régiók létrehozását. Ezáltal 
a megyei közgyűlések helyett regionális közgyűlések működnek majd. 2008-ban kerülhet 
sor a megyei közgyűléseket felváltó regionális közgyűlések első megválasztására.”20

A közigazgatási reform végrehajtásához az Alkotmányt is módosítani kell, amelyhez 
a képviselők 75%-ának támogatására lett volna szükség. A kormánypártok21 ekkora több-
séggel nem rendelkeztek, és nem tudták megszerezni az ellenzék támogatását. A közigaz-
gatási reformot a Kormány ezért 2006 októberében sem tudta megvalósítani.

A regionális szintű intézményrendszer kialakítását azonban ettől függetlenül is meg-
kezdhették, a központi közigazgatás dekoncentrált megyei szerveinek régiós összevoná-
sával. A folyamat 2006-ban el is indult például az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 
(APEH), az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ), vagy a Fogyasz-
tóvédelmi Felügyelőségek regionális átszervezésével.22 A területfejlesztésben is a „dekon-
centrált” igazgatási modell erősödött meg (Szegvári, 2006), követve a közigazgatásban 
végbement változásokat. A döntési jogköröket a központi államigazgatás megtartotta ma-
gának, viszont a végrehajtás egyes feladatait a régiók szintjére delegálta.

A regionális fejlesztési tanácsok partneri szerepet kaptak az EU Strukturális Alapjainak 
forrásait lekötő 2007–2013-as Új Magyarország Fejlesztési Terv és az operatív program-
jai tervezésében. A 2004–2006-os időszakhoz képest ez előrelépésnek tekinthető, hiszen 
akkor egy ágazati szerkezetű program született. A 2007–2013-as időszakra létrejöttek az 
önálló regionális programok, de az azok tartalmáról folytatott régiós-ágazati vitákban 
a régiók többnyire alulmaradtak. A végrehajtásukban azonban a regionális fejlesztési ügy-
nökségek közreműködő szervezeti feladatot kaptak.

A területfejlesztési régiók, így a KMRFT szempontjából a továbblépés a szuverén re-
gionális fejlesztési tanács kialakítása lenne. Érdemi decentralizációról akkor lehetne be-
szélni, ha a döntések a tanácsi keretek között születnének, és azokat a későbbiekben sem 
a kormány, sem annak bármelyik minisztere nem bírálhatja felül (Szegvári, 2005). Re-

19 Cselekedni, most és mindenkiért! (2002) A nemzeti közép, a demokratikus koalíció Kormányának prog-
ramja, Magyarország 2002–2006. Budapest, 2002. május 19.

20 Új Magyarország (2006) Szabadság és szolidaritás. A Magyar Köztársaság Kormányának Programja a si-
keres, modern és igazságos Magyarországért 2006–2010, Budapest.

21 Magyar Szocialista Párt, Szabad Demokraták Szövetsége.
22 További információk: http://www.apeh.hu; http://www.antsz.hu/portal/portal/elerhetoseg_43.html; http://

www.nfh.hu
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ményre ad okot a 2005-ben elfogadott Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK2), 
amely a decentralizációt és a regionalizmust átfogó célként nevesíti. Az intézményrend-
szeri céloknál kimondja, hogy a régióknak a fejlesztéspolitika elsődleges színtereivé kell 
válnia, ennek érdekében meg kell teremteni a régiók – jogszabályokkal is megerősített –  
egyenrangú részvételének intézményi, pénzügyi, jogi feltételeit (Salamin–Péti, 2005). Egye-
lőre ezen feltételek egyike sem teljesül, bár úgy tűnik, hogy valóban a regionális szint 
válik a területfejlesztési politika elsődleges színterévé. A „regionális demokrácia” feltéte-
leinek megteremtését az OTK2 hosszú távú célként határozza meg.

Véleményem szerint minimális célként területfejlesztési politikának azt kellene elérni, 
hogy a tervezési statisztikai régiók ne csak forrásszerző kategóriák legyenek, hanem a helyi 
gazdaságfejlesztés, foglalkoztatáspolitika, infrastruktúra fejlesztés terepei, és közigazga-
tási eszközei is. Természetesen ehhez nem kell feltétlenül önkormányzati régióvá alakítani 
a tervezési statisztikai régiókat, de ahogy Szegvári Péter megfogalmazta (2005) „... a ha-

tékony és eredményes jó kormányzás európai követelményei alapján célszerű lenne”.

A Közép-magyarországi régió területfejlesztési eszközei

Hatósági eszközök

Mint korábban már említettük, a területfejlesztés hatósági eszközei közé az országos 
szintű jogszabályok és a helyi építési előírások, övezeti besorolások tartoznak. Az előbbiek 
bemutatására terjedelmi okok miatt nem térünk ki, csak a regionális és helyi vonatkozá-
sokat vázoljuk fel. A területfejlesztési törvény regionális szinten nem írja elő rendezési 
tervek készítését, így a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (KRMFT) 
egy úgynevezett struktúratervet készített, amely inkább információs eszköz, mint ható-
sági, ezért a következő fejezetben mutatjuk be. A helyi önkormányzatoknak korlátozott 
mértékben van helyi rendelet-alkotási jogosultsága, azonban ezek többsége a téma szem-
pontjából nem releváns.

A legfontosabb hatósági eszköz a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve 

(BATrT), amelyet 2005-ben fogadott el a Kormány (2005. évi LXIV. törvény). A rendezési 
terv kidolgozását még 1998-ban kezdte el az akkori Budapesti Agglomerációs Fejlesztési 
Tanács (BAFT). Az agglomerációs gyűrű települései azonban ellenezték a rendezési terv 
elfogadását, ugyanis az korlátozta volna a fejlesztési lehetőségeiket, megakadályozva 
újabb területek belterületbe vonását, és lakó vagy kereskedelmi célú ingatlanként történő 
értékesítését. A főváros támogatta a terv elfogadását, mivel a szabályozatlan szuburbani-
záció egyik ellenszerét látták benne. Pest megye vezetése azzal a feltétellel tartotta volna 
elfogadhatónak a korlátozásokat, ha a zöldövezeti besorolású települések kompenzációt 
kapnak az „elvett” fejlesztési lehetőségekért. Az aktualizált tervet 2005-ben a terület-
fejlesztésért felelős miniszter terjesztette az Országgyűlés elé, amelyet hosszú viták után 
sikerült elfogadtatni. Szakértői vélemények szerint erre azért kerülhetett sor, mert az érin-
tett önkormányzatok a kidolgozás és elfogadás között eltelt időben „évtizedekre elegendő” 
nagyságú külterületet vontak belterületbe.

Az agglomerációs terv mellett meg kell említeni Pest Megye Területrendezési Tervét 
(21/2006. sz. Pest Megyei Közgyűlési határozat), és Budapest Főváros Településszerke-
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zeti Tervét, amelyet a Fővárosi Közgyűlés a 1125/2005. sz. határozatával hagyott jóvá. 
Az utóbbi képezi az alapját a Fővárosi Szabályozási Kerettervnek és a Kerületi Szabá-
lyozási Terveknek. Ezek a dokumentumok a területrendezés eszközei, a területfejlesztési 
politikát áttételesen érintik, tartalmukra a KMRFT-nek nincs jelentős befolyása.

A nem-korlátozó jellegű hatósági eszközök közül a vállalkozási övezetek kijelölése az 
egyik legfontosabb, azonban ez a Közép-magyarországi régiót nem érinti, mivel a régió-
ban – fejlettsége miatt – a Kormány nem jelölt ki vállalkozási övezeteket.

Információs eszközök

Az információs eszközök közé a stratégiák, programok és adatbázisok, ill. honlapok tar-
toznak. A Közép-magyarországi régió területfejlesztési terveiről korábban már volt szó, 
ezért az ott leírtakat nem ismétlem meg, csak összefoglalom, hogy a régióban milyen 
tervek készültek. A régió legfontosabb fejlesztéspolitikai dokumentumai stratégiai ter-
vek: a 2001–2006-os időszakra vonatkozó 1. és a 2007–2013-as időszakra vonatkozó 
2. Stratégai Terv. A Stratégiai Terv meghatározza a régió jövőképét és az adott időszakra 
vonatkozó fejlesztési céljait, ill. a célok elérését szolgáló eszközöket, az ún. intézkedé-
seket (projektek, vagy pályázati alapok). A Stratégiai Terveknek információs eszközként 
kétféle hatása van. Egyrészt a tervezés folyamata során a területfejlesztés szereplői meg-
ismerhetik és formálhatják a célokat, másrészt a terv elkészülte után a lehetséges kedvez-
ményezettek (pályázók, és projektgazdák) a Terv alapján tájékozódhatnak a támogatási 
eszközökről. A KMRFT ezért a dokumentumot hozzáférhetővé tette a régió honlapján, 
ill. a Stratégiai Tervekről rövid összefoglaló kiadványokat készítetett. A Stratégiai Terv 
végrehajtási rendelkezéseit az operatív programok tartalmazzák: részletesen bemutatva 
– többek között – az egyes intézkedések forrását, kedvezményezettjeit, a támogatás for-
máját, és a beavatkozás földrajzi lehatárolását. Az operatív programok szintén letölthetők 
a régió honlapjáról.

Kimondottan információs eszközként készült a Közép-Magyarországi Régió Struktú-
raterve, amely a területrendezési tervekhez hasonlóan a regionális térstruktúrát igyekszik 
meghatározni és a fejlesztési elhatározások és lehetőségek térbeli leképezését nyújtja. 
A rendezési tervekkel ellentétben a struktúra terv nem minősül jogszabálynak, ezért vég-
rehajtását a helyi, kistérségi ismertsége és elfogadottsága biztosíthatja. A KMRFT ezért 
már a kidolgozás során igyekezett a lehető legnagyobb nyilvánosságot biztosítani, majd 
2002-ben brosúrát készíttetett belőle.

A fentieken kívül érdemes áttekinteni, hogy a KMRFT milyen egyéb regionális szin-
tű ágazati tervek kidolgozását kezdeményezte. 2001-ben a KMRFT közel 20 programot 
fogadott el, amelyek közül – a jellegzetesen közép-magyarországi témaválasztás miatt –  
a következőket emelem ki: A szuburbanizáció regionális programja, migrációs célterüle-
tek urbanizálásának programja, zöldterületi kompenzációs program. Egyes tervek kidol-
gozását a regionális igények mellett, ágazati felkérések (és források) ösztönözték: például 
a Régió Egészségügy-fejlesztési Stratégiai és Operatív Programja, a Közlekedés-fejlesz-
tésének Integrált Stratégiai Terve és Operatív Programja, vagy a Regionális Információs 
Társadalom Stratégia. A régió egyik fontos stratégiai dokumentuma a Budapest–Közép-
dunavidéki régió turisztikai koncepciója és stratégiája, amelyet 2006-ban a Regionális  

Társadalom- és gazdaságföldrajzi144   144 2009.02.02.   10:52:26



 A területfejlesztés és eszközei a Közép-magyarországi régióban 145

Idegenforgalmi Bizottság készítetett és fogadott el. A Közép-Magyarországi Régió In-
novációs Stratégiáját az Ügynökség az EU 5. K+F Keretprogramjának támogatásával 
készítette el.

A KMRFT 2001-ben állíttatta össze azoknak a projekteknek (28) a listáját, amelyek 
megvalósításához a projektgazdák külföldi vagy hazai tőkét vártak. Az adatbázis angol 
és magyar nyelvű CD-ROM formájában készült el „Befektetési lehetőségek a Közép-
magyarországi régióban” címmel. A regionális befektető-szervezési program keretében 
megrendezésre került egy hazai és két külföldi befektetési konferencia.

Az integrált városfejlesztési programok módszertani segédleteként készítette el a Pro 
Régió Ügynökség 2002-ben az ún. „Főutca kézikönyvet”, ami nyomtatott és elektronikus 
formában is megjelent. A Közép-magyarországi régió Társadalmi atlasza a régió gazdasági-
társadalmi szerkezetét mutatja be térképes formában, az aktuális statisztikai adatok alap-
ján. A Társadalmi atlasz második, bővített kiadása 2006-ban jelent meg EU támogatással.

A fejlesztési tervek mellett az információs eszközök közé tartoznak a tájékoztatás 
elektronikus és nyomtatott eszközei, amelyek a területfejlesztéshez kapcsolódó informá-
ciók (pályázatok, intézményi változások) terjesztését szolgálják. A nyomtatott eszközök 
között a régió hírújságja tekinthető a legfontosabbnak, amely 2001–2006 között negyed-
évente 800 példányban jelent meg, „A központi Régió”, majd „KaMeRa” címmel. 2006 
óta a hírújság elektronikus formában jut el az érintettekhez.

Az elektronikus kommunikáció eszközei közül a régió honlapja tekinthető a legfonto-
sabbnak: www.kozpontiregio.hu. Hasonlóan a többi régióhoz, a honlapon megtalálhatók 
a KMRFT-vel, a Pro Régió Ügynökséggel, a fejlesztési célokkal és a pályázatokkal kap-
csolatos információk. A honlapról letölthetők a korábbiakban ismertetett regionális doku-
mentumok és a területfejlesztés regionális és országos dokumentumai.

A területi marketing eszközével nem élt tudatosan a KMRFT, viszont a régió stratégiai 
tervét marketing stratégiaként is fel lehet fogni. Ugyanis, korlátozott mértékben ugyan, de 
felmérte a keresleti oldal igényeit, ez alapján meghatározza a régió jövőképét (és imidzsét), 
valamint definiálja a régió céljait és fejlesztési eszközeit. A 2. Stratégiai Terv fejlesztési szlo-
genje „Közép-Magyarország – A Kreatív Régió” már marketing szlogenként is felfogható. 
Hiányoznak azonban a marketing stratégia részét képező további elemek: termékfejlesztés 
eszközei (vezérprojektek), a reklám és az „ár” meghatározása. A keresleti oldali eszköztár 
fejlesztése (marketing) talán az egyik olyan továbblépési lehetőség, amellyel a KMRFT a ha-
zai közigazgatási regionalizáció, és területfejlesztési politika helyzetétől függetlenül tud élni.

Gazdasági eszközök

Magyarországon a területfejlesztés eszközei közül a gazdasági eszközök köre a legszéle-
sebb, azonban ezen belül is a vissza nem térítendő állami pénzügyi támogatások dominál-
nak. Ez a Közép-magyarországi régióra is igaz: a regionális területfejlesztési eszközrend-
szer tekintetében, szinte kizárólag a közvetett, beruházási-típusú pénzügyi támogatások 
alkalmazásáról beszélhetünk. A pénzügyi támogatások 100%-a ezen belül pályázati ala-
pon felhasznált vissza nem térítendő támogatás. A többi eszköz felett a KMRFT nem 
rendelkezik befolyással, azok részben az országos, részben a helyi önkormányzati szint 
döntési kompetenciájába tartoznak (pl. adókedvezmények biztosítása). A Tanács nemzet-
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közi példák alapján gondolkodhatna akár saját ingatlan vagyon kialakításában, azonban 
ez az ötlet még a javaslat kidolgozásáig sem jutott el.

A KMRFT által kezelt pályázatok 100%-át a vissza nem térítendő támogatások tették 
ki. Leginkább azért alkalmazta a KMRFT ezt az eszközt, mert a „decentralizált” források 
felhasználását szabályozó rendeletek így írták elő, másrészt ennek a kezelése a legegy-
szerűbb, harmadrészt ez a támogatási forma volt a legnépszerűbb a kedvezményezettek 
körében. A KMRFT-nek elvi lehetősége lett volna, hogy visszatérítendő támogatásokat is 
adjon, azonban a fentiek miatt nem élt vele. Várhatóan a 2007–2013-as időszakban sem 
fog erre sor kerülni mivel a KMOP végrehajtását szabályozó Akciótervben nem szerepel 
ilyen támogatás.

A KMRFT által kiírt pályázatokat két csoportra oszthajuk: hazai és európai uniós pályá-
zatokra, amelyből az utóbbi további két alcsoportra oszlik az előcsatlakozási és a struk-
turális alapokra.

Hazai források

A KMRFT 1999-ben 190, majd 2000-ben 100 millió forint összegű tervezési célú támo-
gatást kapott. Az első nagyobb összegű fejlesztési célú támogatást a Tanács 2001-ben 
kapta az ún. „Tükörrégiós program” keretében. A „tükörrégiós” keret forrása elsősorban 
a területfejlesztési célelőirányzat (TFC) decentralizált részéből származott, amelyet a kis- 
és közép-vállalkozásfejlesztési célelőirányzat és a munkaerő-piaci alap forrásai egészí-
tettek ki. A Program célja az volt, hogy felkészítse a régió intézményrendszerét az uniós 
strukturális alapok fogadására, másrészt, hogy „kárpótolja” a nyugat-magyarországi régi-
ókat a 2000–2001-es Phare-programból való kimaradásuk miatt.

A tükörrégiós támogatás tekinthető a regionális szinten pályáztatott források közül ta-
lán egyedül decentralizáltnak, ugyanis mind tartalmát, mind eljárásrendjét a régió hatá-
rozhatta meg, a vonatkozó jogszabályok megadta kereteken belül. A tükörrégiós források 
felhasználásának alapját a régió 2001–2006-os Stratégiai Terve és az alapján elkészített 
Közép-Magyarországi Regionális Operatív Program 2001–2003 (KMROP1) jelentette. 
A tükörrégiós forrás programfinanszírozást tett volna lehetővé, ha a támogató miniszté-
riumok23 aláírták volna a három évre szóló szerződést a regionális fejlesztési tanácsokkal 
a forrás biztosításáról. Erre azonban nem került sor a minisztériumok ellenállása és a költ-
ségvetési tervezés éves jellege miatt.

A négy regionális fejlesztési tanács a 2001. évi decentralizált TFC keret (27,4 mil-
liárd forint) 20%-át kapta, amelyből a Közép-magyarországi régió részesedett a leg-
nagyobb arányban, 36%-kal. A KMRFT a mintegy 2,3 milliárd forintos forrás isme-
retében a KMROP1-ben tervezettek közül hét intézkedést választott ki támogatásra 
(1. táblázat).

23 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Gazdasági Minisztérium, Foglalkoztatás- és Munka-
ügyi Minisztérium.
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1. táblázat 
A Közép-magyarországi régió 2001. évi tükörrégiós pályázatának intézkedései

Intézkedések Megítélt támogatás (Ft)
Kis- és középvállalkozások hálózatának fejlesztése 279 590 000
A régió turisztikai potenciájának fejlesztése 92 500 000
A régió tudásbázisának fejlesztése 130 245 000
A hátrányos helyzetű munkanélküliek munkaerőpiaci integrációjának elősegítése 59 000 000 
A régió belső elérhetőségének javítása 868 674 463
Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése 341 840 000
Településközpontok funkcióbővítése 503 943 000
Összesen 2 275 792 463

Forrás: Pro Régió Ügynökség

2002-ben a régiók számára átadott források aránya 21%-ra emelkedett, így a Közép-ma-
gyarországi régió támogatása 2 600 millió forintra nőtt. A Közép-Magyarországi Regio-
nális Fejlesztési Tanács a kiírt pályázatok körét 11-re bővítette (2. táblázat).

2. táblázat 
A Közép-magyarországi régió 2002. évi „tükörrégiós” pályázatának intézkedései

Intézkedések Megítélt támogatás (Ft)
Üzleti infrastruktúra fejlesztése 76 929 000 
Kis- és középvállalkozások hálózatának fejlesztése 229 368 000 
A régió turisztikai potenciájának fejlesztése 164 000 000 
A régió tudásbázisának fejlesztése 112 000 000 
Felkészülés az Európai Unióhoz való csatlakozásra 58 037 650 
A régió belső elérhetőségének javítása 876 600 000 
Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése 323 000 000 
Épített környezet védelme és fejlesztése 55 000 000 
Településközpontok funkcióbővítése 487 921 000 
Elektronikus közigazgatás, intelligens önkormányzat kísérleti projektek indítása 84 945 000 
Az információs társadalomra való felkészülés, oktatás, képzés 32 580 000 
Összesen 600 380 650 

Forrás: Pro Régió Ügynökség

A támogatások felhasználási lehetőségeit, a támogatható fejlesztési célok és tevékenységek 
tekintetében, a célelőirányzatokra vonatkozó végrehajtási rendeletek határolták be. Ezek szab-
ták meg, hogy a fejlesztési forrásokat pályázati rendszerben kell felhasználni, vissza nem térí-
tendő támogatás formájában. A támogatható tevékenységeket, a kiírandó pályázatok tartalmát, 
ill. a pályáztatás részletes eljárásrendjét azonban a régió dolgozhatta ki. A tükörrégiós forrás 
szinte az egyetlen olyan pályázatos területfejlesztési eszköz, amelynél a pályáztatási ciklus 
minden eleméért a régió intézményrendszere felelt. A KMRFT döntött a kiírandó pályázatok 
tartalmáról, míg a Pro Régió Ügynökség kidolgozta a pályáztatás folyamatát; a tárcákkal foly-
tatott egyeztetéstől, a döntés-előkészítésen át a pénzügyi elszámolásig (Pályázati iroda 2006).24

24 Fejlesztési források menedzselése a Közép-magyarországi régióban 2001–2006 (2006). Pro Régió Ügynökség. 
Pályázati Iroda. Budapest. 40. o. (továbbiakban: Pályázati iroda 2006).
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Az egyes intézkedésekre beérkezett pályázatok alacsony száma miatt a KMRFT-nek ki-
sebb forrás-átcsoportosításokat kellett végrehajtania például „a hátrányos helyzetű munka-

nélküliek munkaerőpiaci integrációjának elősegítése” című intézkedésről „a régió belső 
elérhetőségének javítása”, és a „településközpontok funkcióbővítése” című intézkedésekre.

2003-ban a Nemzeti Területfejlesztési Hivatal – a sikeres működés ellenére – leállította 
a tükörrégiós programot, vélhetően a területfejlesztési politika új céljai miatt, amely a terü-
leti kiegyenlítést állította a középpontba. Ennek érdekében új fejlesztési célelőirányzato-
kat hoztak létre: a település- és térségfelzárkóztatási célelőirányzatot (TTFC), a kistérségi 
támogatási alapot és a vállalkozási övezet célelőirányzatot. A tükörrégiós forrásból 2003-ban 
már csak a 2002-es éven túli kötelezettségvállalások voltak kifizethetők. A régiók támo-
gatása háttérbe szorult, a KMRFT mindössze 323,3 millió forintos nagyságrendű TTFC 
forrás pályázati rendszerben történő elosztásáról dönthetett. A régió három hátrányos hely-
zetű kistérségének (ceglédi, szobi, nagykátai) projektgazdái pályázhattak a zsáktelepülé-
sek bekötőútjainak felújítására, térségi elérhetőséget javító beruházásokra, és a kistérsé-
gek tőkevonzó képességének javítására.

A TTFC utódaként 2004–2006 között a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 
nyújtott vissza nem térítendő támogatást a Közép-magyarországi régió hátrányos helyzetű 
kistérségeiből érkező pályázók számára. A végrehajtási rendelet az alábbi intézkedések 
támogatását írta elő: munkahelyteremtő, ill. -megtartó beruházások, vállalkozóvá válás 
elősegítése, közlekedést javító fejlesztések, egészségügyi, oktatási, szociális ellátás javí-
tása. 2004–2006 között a TRFC források összértéke meghaladta a 4,3 milliárd forintot, 
amely több mint 200 projekt támogatását tette lehetővé.

2004-től a területfejlesztési célú beruházási támogatások mellett a regionális fejlesztési 
tanácsok, az ún. fejezeti kezelésű előirányzatok régióra eső részének felhasználásáról is 
dönthettek. Az érintett ágazati előirányzatok körét a 66/2004. sz. Kormányrendelet hatá-
rozta meg. A rendelet szerint 2004-ben a hét régióra a TRFC-vel együtt összesen 22 640 mil-
lió forint állt rendelkezésre. Az útalap vonatkozásában nem sikerült megegyezésre jutni, 
ezért annak az 5 348 millió forintos összegét levontuk, így 17 292 millió forint marad. 
A Közép-magyarországi régióra ebből 1 827 millió forint jutott (10%) (3. táblázat).

3. táblázat 
Decentralizált fejezeti kezelésű előirányzatok kerete  

a Közép-magyarországi régióban 2004-ben

Előirányzat neve Rendelkezésre álló keret (millió Ft)
Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 1 225 
Települési hulladék közszolgáltatás-fejlesztés 300
Játszótérfejlesztés 31 
Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat 208
Nemzeti közművelődési, könyvtári hálózatfejlesztési program  
előirányzat

40,85

Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvencia gazdálkodási  
feladatok

20

Útfenntartási és fejlesztési előirányzat –
Összesen 1 827

Forrás: Pro Régió Ügynökség (Almanach 2002–2004)
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A települési hulladék-közszolgáltatás fejlesztése pályázatnál az önkormányzatok elsősor-
ban hulladékgyűjtő-szigetek és gépjárművek beszerzésére pályáztak. A játszótér- és könyv-
tárfejlesztésre rendelkezésre álló csekély forrás csak 10–10 projekt támogatását tette le-
hetővé. A környezetvédelmi célelőirányzat forrásaiból szennyvízelvezetésre és tisztításra, 
ill. hulladékgazdálkodási tervek elkészítésére 14 pályázat kapott támogatást (Pályázati 
iroda 2006).

Az ágazatok által a regionális szint számára átadott források nagyságrendje (20–30 mil-
lió forint) azt jelzi, hogy a minisztériumok még a projekt-szelekcióhoz kapcsolódó kor-
látozott döntéseket sem kívánták a regionális fejlesztési tanácsok hatáskörébe utalni. Mi-
közben továbbra is ők határozták meg, hogy kiknek mire lehessen pályázni. Az érintett 
célelőirányzatok sorain a korábbi években nagyobb összegű források szerepeltek, csak 
miután kiderült, hogy az adott célelőirányzat a „decentralizáció” által „veszélyeztetetté” 
válik, csoportosították át a forrásait más, „biztonságban lévő” előirányzatokra.

Továbbra sem tudott tehát érvényesülni a szubszidiaritás elve. A minisztériumok több-
sége úgy véli, hogy a „szakmaiság” kizárólagosan úgy biztosítható, ha a minisztérium-
ban döntenek az egyes pályázatok támogatásáról. A tanácsok esetében úgy érzik politikai 
döntés születik, és a nyilvánosság is kevésbé biztosítható. Erősen vitatható ez az állás-
pont, hiszen a minisztériumi döntések esetében a pályázóknak és a közvéleménynek még 
kevesebb rálátása van a folyamatra, mint a regionális fejlesztési tanácsoknál (RFT). Az 
RFT-k ülései nyilvánosak, szélesebb tagsága és bizottsági rendje következtében több sze-
replőnek lehet beleszólása a folyamatba, mint egy központi döntéshozatal esetében. A szak-
maiság vs. politikai döntés vitában a minisztériumok szakmaisága is megkérdőjelezhető. 
Nehezen hihető, hogy egy minisztériumi döntés esetében vegytiszta szakmai döntés szü-
letik, szofisztikált pontozási módszerek alapján, és nem érvényesül semmilyen politikai 
befolyás. Vitatható az is, hogy például két hasonló adottságú és azonos problémával küzdő, 
fejlesztésre szoruló iskola közül a minisztériumban miért tudják jobban, melyiket kell tá-
mogatni, mint az adott térséget jobban ismerő regionális fejlesztési tanácsban.

2005-ben újabb ágazati kezelési fejlesztési előirányzatok pályáztatását „decentralizál-
ták”: a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítását 
(TEUT) és a helyi önkormányzatok cél és címzett támogatását. A 2004-es támogatások 
közül a települési hulladék közszolgáltatás megmaradt, a többit (játszótér-, könyvtár- és 
informatikai fejlesztés, ill. környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat) kivonták a de-
centralizált pályázatok köréből. Ezzel gyakorlatilag csak a területfejlesztési és a telepü-
lésfejlesztési források maradtak régiós végrehajtásban.

A térség és regionális fejlesztési célelőirányzat (TRFC) a hátrányos helyzetű kistérségek 
infrastrukturális felzárkóztatása mellett 2005-től ún. szakmai programok finanszírozását 
is lehetővé tette. Kerékpárút-fejlesztésre 2005-ben 118,8 millió forint állt rendelkezésre, 
amelyből egy 5 km-es kerékpárút épült meg a hátrányos helyzetű ceglédi kistérségben. 
A köztisztviselők és pedagógusok internet hozzáférésének támogatása közösségi terekben 
című alprogram 26,4 millió forint támogatást biztosított számítógép-beszerzésre, és egy-
éves internet-előfizetésre. Az előző kettőnél sikeresebbnek bizonyult az idegenforgalmi 
alprogram, amelyből turisztikai rendezvényeket, marketinget, szúnyoggyérítést lehetett 
támogatni. 2005-ben a 400 millió forintos keretösszeg, 2006-ra 55 millió forintra csök-
kent. 2006-ban a három hátrányos helyzetű kistérségben lehetett a komplex vonzerő-fej-
lesztésre támogatást kapni, ezt marketing és rendezvénytámogatás egészítette ki.
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A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása 
című pályázat (TEUT) keretösszege 2005–2006-ban 9 897,7 milliárd forint volt. A támo-
gatás 80%-át a fővárosban kellett felhasználni, azon belül is nagy forgalmú, többsávos és 
többnyire tömegközlekedési útvonalak felújítására. A települési hulladék közszolgáltatás 
(TEHU) fejlesztése pályázat 2005-ben és 2006-ban is hulladékgyűjtő szigetek, konténe-
rek, járművek, ill. szennyvíztisztító telepek műtárgyainak beszerzését támogatta, majd 
2006-tól ez a hulladéklerakók rekultivációs terveinek elkészítésével egészült ki. Minderre 
2005-ben 413 millió forint, 2006-ban 210,9 millió forintos keretösszeg állt rendelkezésre.

A többször módosított 1992. évi LXXXIX. törvény a helyi önkormányzatok címzett 
és céltámogatások pályáztatásának egyes feladatait 2004-ben a regionális fejlesztési ta-
nácsok hatáskörébe helyezte. Az önkormányzati igénybejelentéseket a tanácsok bírálták 
el és rangsorolták, majd továbbították a Belügyminisztérium számára döntésre. A cél-
támogatást szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházásokra, ill. egészségügyi gép-műszer 
beszerzésekre lehetett igénybe venni. Az igények sokszorosan meghaladták a két évben 
rendelkezésre álló 616,8 millió forintos keretet (Pályázati iroda 2006).

A Kutatás és Technológiai Innovációs Alap 25%-át a törvény decentralizáltan ren-
delte el felhasználni. A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (KMRFT) 
2005-ben 1,12 milliárd forint, 2006-ban 873,7 millió forint innovációs támogatás felhasz-
nálásáról dönthetett. A többi forrással ellentétben itt a KMRFT tehetett javaslatot a kiírandó 
pályázatok tartalmára, amelyet a Regionális Innovációs Stratégiája alapján határozott 
meg. A pályázatokat az országos hatáskörű Kutatás és Technológiai Innovációs Tanács 
hagyta jóvá.

Összességében 2004–2006 között a KMRFT 15 257,9 millió forint hazai forrás elosz-
tásáról dönthetett. A költségvetési törvény által lehetővé tett 5 és 10%-os éven túli kötele-
zettségvállalás alkalmazásával 18 480,4 millió forintot ért el ez az összeg, ami 964 pályázat 
támogatását tette lehetővé (Almanach 2004–2006).

2007-ben a hazai a decentralizált források nagyságrendje 2006-hoz képest kis mérték-
ben csökkent, a Közép-magyarországi régióban 7,1 milliárd forintra. A korábbi évekhez 
hasonlóan az alábbi célelőirányzatok végrehajtását adták át a régió számára:
– terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) – 917 millió forint,
– települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújítása 

(TEUT) – 4 011,5 millió forint,
– innovációs támogatás – 903,5 millió forint,
– cél- és címzett támogatások – 8,4 millió forint keretösszeggel,
– helyi önkormányzatok fejlesztési (HÖF) és vis maior (70,9 millió forint) 25feladatai:

– Területi kiegyenlítést szolgáló támogatás (TEKI) – 221,2 millió forint,
– Céljellegű decentralizált alap (CÉDE) – 974,4 millió forint keretösszeggel.

2008-ban a korábbi évek növekvő tendenciája megfordult a keretösszeg 6,4 milliárd fo-
rintra csökkent, az alábbi összetételben:
– terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) – 489,7 millió forint,
– települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújítása 

(TEUT) – 4 028 millió forint,

25 2007-től a regionális fejlesztési tanácsok vették át a megyei területfejlesztési tanácsoktól a helyi önkor-
mányzatok fejlesztési (HÖF) és vis maior feladatainak pályáztatását.
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– helyi önkormányzati fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása (HÖF), Területi 
kiegyenlítést szolgáló támogatás – (TEKI), Céljellegű decentralizált alap – (CÉDE) –  
790,8 millió forint,

– innovációs támogatás – 1027,3 millió forint.

Európai Uniós források

A Közép-magyarországi régió a 2000–2001. évi területfejlesztési Phare programból nem 
részesült, helyette az előzőekben már tárgyalt tükörrégiós forrásokból kapott támogatást. 
2002–2003-ban azonban bekapcsolódhatott a decentralizált területfejlesztési célú Phare 
programba (az ún. ORPHEUS programba). A régió részesedése 17,7% volt, ami megkö-
zelítőleg 4,4 milliárd forint (17,2 millió euró) felhasználását tette lehetővé. A program az 
országos szabályozásnak megfelelően „integrált helyi fejlesztési akciók” megvalósítását 
támogatta pályázati rendszerben, vissza nem térítendő támogatás biztosításával. Az integ-
rált akcióknak település-rehabilitációt, kapcsolódó közútépítést, ill. munkaerő képzést kellett 
tartalmaznia. A hátrányos helyzetű kistérségek itt is preferenciát élveztek, ami az össze-
sen három ilyen kistérséget tartalmazó Közép-magyarországi régióban kissé megnehe-
zítette a források lekötését. A fővárosban kettő, Pest megyében 13 projekt valósult meg.

Az ORPHEUS program alapját részben a KMRFT által kidolgozott Főutca kézikönyv 
(2002) jelentette. Az ORPHEUS azonban nem vette át a „Főutca-módszertan” minden 
elemét. A település-rehabilitációt, a forgalom-szervezést, a képzést támogatta, a vállal-
kozásfejlesztési, közösség-szervezési, promóciós elemeit viszont nem. A KMRFT a be-
érkezett pályázatok kiértékelésébe ugyan bekapcsolódhatott, de a végső döntést a VÁTI 
és az azt felügyelő Nemzeti Területfejlesztési Hivatal hozta meg. A Pro Régió Ügynök-
ség a pályázatok érkeztetésében, a szerződéskötésben és a projektek megvalósulásának 
ellenőrzésében vehetett részt. A program elvileg a régió(k) felkészülését szolgálta az EU 
strukturális alapjainak a fogadására és az NFT1.kidolgozására, ennek ellenére a régiók 
számára a lehető legkevesebb feladatot adta, és a döntési pozícióktól is távol tartotta  
a regionális szereplőket. (Utóbb kiderült, hogy ezzel valóban jól képezte le az NFT1 vég-
rehajtási rendszerét.) A Pro Régió Ügynökség az ORPHEUS programhoz hasonló felada-
tokat kapott az Oktatási Minisztérium „Információs technológia az általános iskolákban 
– 2002–2003” című programjában, amelynek keretében az önkormányzatok iskolafelújí-
tásra, tananyag-fejlesztésre, és pedagógus-továbbképzésre pályázhattak. A KMRFT sem 
a döntéshozatalban, sem a végrehajtásban nem kapott szerepet.

A legnagyobb várakozás a Közép-magyarországi régióban is az uniós csatlakozást és  
a Strukturális Alapok forrásait előzte meg. AZ NFT1 és operatív programjai elfogadásá-
val nyilvánvalóvá vált, hogy a régióknak, a regionális fejlesztési tanácsoknak nem sok 
szerepe lesz azok végrehajtásában. A területfejlesztéshez leginkább kapcsolódó Regioná-
lis Fejlesztési Operatív Program (RFOP) végrehajtásában kapott a Pro Régió Ügynökség 
közreműködő szervezeti feladatokat. Ezek azonban csak a pályázatok formai és szakmai 
ellenőrzésével haladták meg az ORPHEUS programban ellátott feladatokat, a szerződés-
kötést továbbra is a VÁTI végezte. A KMRFT nem vett részt az RFOP végrehajtásában, 
a Monitoring Bizottságba delegálhatott egy főt.

A Regionális Fejlesztési Operatív Program (RFOP) 107,1 milliárd forintos forrásössze-
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géből a Közép-magyarországi régió kerete indikatívan 7,951 milliárd forintot tett ki, ami 
az NFT1 forrásának 1,16%-a. A pályázati igények azonban ezt jóval meghaladták, így  
a program lezárása után a megítélt támogatások összege elérte a 29,1 milliárd forintot. 
A beérkezett 340 pályázatból 112 kapott támogatást, és 111 pályázóval kötöttek szerző-
dést (www.nfu.hu, EMIR adatok alapján) (4. táblázat). A Pro Régió Ügynökség az RFOP 
11 intézkedése közül hétnek a végrehajtásában vett részt.

4. táblázat 
A Közép-magyarországi régió RFOP-ból származó forrásainak megoszlása

Kód Intézkedés neve Forrásösszege (Ft) Megítélt összege (Ft)

1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése 1 765 824 000 1 972 550 854
1.2 Turisztikai fogadóképesség javítása 642 072 000 2 222 050 817
2.1 Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek  

elérhetőségének javítása
1 425 583 000 20 095 771 821

2.2 Városi területek rehabilitációja 2 552 033 000 2 521 083 848
2.3 Óvodai és alapfokú nevelési-oktatási intézmények 

infrastrukturális fejlesztése
734 867 000 1 173 212 447 

3.2 A helyi foglalkoztatási kezdeményezések  
támogatása

370 761 840 447 313 235 

3.3 Felsőoktatási intézmények és helyi szereplők 
együttműködésének erősítése

460 251 000 713 157 311 

Összesen 7 951 391 840 29 145 140 333

Forrás: Pro Régió Ügynökség, EMIR

A területi kiegyenlítő hatás érdekében a turisztikai fogadóképesség fejlesztésére (1.2), 
közútfejlesztésre (2.1 első két komponense) Budapesten megvalósuló projektekkel nem 
lehetett pályázni. A területi szűkítések alkalmazása több esetben megnehezítette a forrá-
sok lekötését, ennek ellenére elmondható, hogy az igények sokszorosan meghaladták 
a rendelkezésre álló kereteket.

Az intézkedések szerinti megoszlás mellett vizsgálhatjuk az NFT1 támogatásainak 
területi megoszlását is, amelyhez – a pályázati és központi programból származó támo-
gatások területi megoszlását bemutató – OTH PIK elemzést használható26 (5. táblázat). 
A támogatások régiók közötti megoszlásában a várakozásokkal ellentétben nem minden 
összehasonlításban érvényesül a Közép-magyarországi régió gazdasági és népességi túl-
súlya. A támogatások összértékét vizsgálva a legnagyobb összegű támogatást az Észak-
alföldi régió részére ítélték meg (122,6 Mrd Ft), amelyet a Közép-magyarországi és az 
Észak-magyarországi régió követ 106–106 milliárd forinttal. Ha az egy főre jutó támo-
gatást nézzük, akkor az Észak-magyarországi régió veszi át a vezetést, míg a Közép-ma-
gyarországi az utolsó helyre kerül.

26 Közép-magyarországi régió. Összefoglaló a beérkezett és támogatott NFT (2004–2006) pályázatokról (2007). 
NFÜ – Kommunikációs Főosztály,. Budapest (továbbiakban: PIK 2007).
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5. táblázat 
Az uniós forrásból (NFT1) támogatott központi programok és pályázatok  

regionális megoszlása

Régió Egy főre jutó támogatás (Ft) Támogatás (millió Ft)
Észak-magyarországi régió 83 415,2 106 030
Észak-alföldi régió 79 516,5 122 600
Dél-alföldi régió 73 700,8 99 860
Dél-dunántúli régió 68 524,2 66 980
Nyugat-dunántúli régió 53 931,2 53 950
Közép-dunántúli régió 49 050,5 54 490
Közép-magyarországi régió 37 592,8 106 800
Összesen 610 710

Forrás: OTH PIK (2006. szeptember 30.)

Az NFT1 támogatásainak Közép-magyarországi régión belüli megoszlását vizsgálva az 
egy kistérségre jutó támogatás a népességszámmal mutatja a legerősebb összefüggést: 
a legnépesebb kistérségek kapták a legtöbb támogatást (1. térkép). Abszolút támogatási 
összegben a fővárost (127,1 milliárd Ft) a második és negyedik legnépesebb budaörsi 
és ceglédi kistérség követi (8,1 és 7,9 milliárd forinttal), majd a harmadik és az ötödik 
legnépesebb ráckevei és gödöllői kistérség következik.27 Az egyes operatív programok 
esetében is kirajzolódik a főváros gazdasági, igazgatási súlya. Különösen a Gazdasági 
Versenyképesség Operatív Programnál (GVOP) és a Humán-erőforrás Fejlesztési Opera-
tív Programnál (HEFOP), ahol az irányító hatóságok nem vagy kevésbé kívántak területi 
preferenciákat érvényesíteni. Ezeknél inkább – a gazdasági-társadalmi mutatók alapján –  
fejlettnek tekinthető kistérségek (Budaörsi, Szentendrei) jutottak több támogatáshoz, míg 
az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) és a Regionális Fejlesztési Ope-
ratív Program (RFOP) tekintetében a kiegyenlítés szándéka is megjelent. A korrelációs 
vizsgálatok összességében azonban azt mutatták, hogy az NFT1 támogatásainak területi 
eloszlásából a Közép-magyarországi régióban nem mutatható ki sem a kiegyenlítő, sem 
a versenyképesség-erősítő szándék érvényesülése (Gordos, 2007a).

A fajlagos mutatók tekintetében is a főváros dominanciája érvényesül, noha egy-két 
esetben egyes Pest megyei kistérségek megelőzik a fővárost, amelyek közül a dabasi kis-
térség sikeres forrás-adszorpciója talán a legmeglepőbb eredmény. Tovább-gondolásra 
érdemes, hogy az országos összehasonlításban már nem hátrányos helyzetűnek minősülő 
nagykátai vagy a periférikus helyzetű aszódi kistérségek fejlesztési szereplői miért nem 
tudtak élni a pályázati lehetőségekkel. Belső „vákuumtérségek” kialakulása is megfigyel-
hető; ilyenek például a monori és a veresegyházi kistérség, amelyek több operatív prog-
ram tekintetében a támogatási listák végén találhatók.

27 A kistérségi vizsgálathoz azokat a projekteket vettem figyelembe, amelyek a Közép-magyarországi régió-
ban valósultak meg. A vizsgált sokaság így 4983 projektet tartalmazott, amelyek közül a projektgazda székhelye 
csak 123 esetben tartozott más régióhoz. A kistérségek támogatottságánál, a központi programokat és a tech-
nikai segítségnyújtási kereteket is figyelembe vettem, hiszen ezek is az adott térség támogatottságát növelik, 
függetlenül attól, hogy milyen célból, és milyen eljárásrenddel jutnak el a kedvezményezettekhez.
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Szerkesztette: Gordos T. PIK 2007 alapján

A 2007-től kezdődő programozási időszakban a Közép-magyarországi régióban megva-
lósuló fejlesztések számára számottevően nagyobb európai uniós Strukturális Alapokból 
származó támogatás áll rendelkezésre, mint a korábbi években.

A Strukturális Alapok felhasználását szabályozó 1083/2006. sz. EK rendelet értelmé-
ben a Közép-magyarországi régió az ún. 2. célterület („Regionális versenyképesség”) 
hatálya alá tartozik. A régió magas fejlettségi szintje miatt veszítette el az EU regionális 
politikájának legjobban támogatott 1. célterületi státuszát, ami azt jelenti, hogy főszabály 
szerint kisebb egy főre jutó támogatásban részesülhet, mint az 1. célterületi elmaradott 

1. térkép: A Közép-magyarországi régió kistérségeinek támogatása az NFT1 keretében  
(millió Ft)
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régiók. A rendelet azonban lehetővé teszi, hogy az 1. célterületi státuszt elveszítő régiók 
a 2. célterületen belül úgynevezett átmeneti („phasing in”) támogatásban részesüljenek. 
Az átmeneti támogatás az éves forrásallokációk nagyságrendjét 4 év alatt lépcsőzetesen 
csökkenti le az 1. célterületi besorolás esetén kapható támogatásról az általános 2. cél-
területi támogatási nagyságrendre (3. ábra). További előnye, hogy a régióra az 1. célterületi 
85%-os támogatási intenzitás érvényes, ill. támogatható az összes 1. célterületi téma-
terület.

Szerkesztette: Gordos Tamás az Új Magyarország Fejlesztési Terv alapján

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) és Európai Szociális Alapból (ESZA) 
a Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztésekre 2 389 millió euró uniós társ-
finanszírozás (586,6 milliárd forint)28 áll rendelkezésre. A Kohéziós Alap 2 496 milliárd 
forintos forrása tekintetében nincs régiók közötti megosztás, a Közép-magyarországi ré-
gióra ebből mintegy 500 milliárd forint juthat. A végleges összeg annak függvénye, hogy 
az Európai Bizottság milyen projekteket és milyen keretösszeggel fogad el a Kormány 
által benyújtott közlekedési és környezetvédelmi operatív programokból.

A EU Strukturális Alapok forrásainak lehívására a Kormány elkészítette az NFT2-t 
(Új Magyarország Fejlesztési Terv – ÚMFT). A Közép-magyarországi régió ERFA és 
ESZA forrásain az Új Magyarország Fejlesztési Terv négy operatív programja osztozik 
(4. ábra). A 445,8 milliárd forintos ERFA forrás döntő többségét a Közép-Magyarországi 
Operatív Program (KMOP) tartalmazza, 423,7 milliárd forintot, míg 22 milliárd forintot 
az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program céljaira lehet felhasználni.

28 Folyóáron euróban (245,5 forint/euró átlagárfolyamon számítva), és a 15%-os hazai társfinanszírozást 
hozzáadva (az eredeti pénzügyi megállapodásban a fix eurós árfolyamon 1 860 millió euró szerepel). A továb-
biakban a forintértékek kiszámítása során is a fenti módszert alkalmaztuk.

3. ábra: A Közép-magyarországi régiós ERFA és ESZA források éves allokációja, 
2007–2013 (KMR várható uniós társfinanszírozás)
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Szerkesztette: Gordos Tamás az Új Magyarország Fejlesztési Terv alapján

Az ESZA Közép-magyarországi forrása 140,7 milliárd forint, ami két ágazati operatív 
program fejlesztéseit finanszírozza: 128,1 milliárdot a Társadalmi Megújulás Operatív Prog-
ram, 12,6 milliárdot az Államreform Operatív Program.

A nevével ellentétben a Közép-Magyarországi Operatív Program is ágazati szerkezetű és 
központosított irányítású operatív program. A KMOP-ban szereplő ERFA források megkö-
zelítőleg 50%-ára a minisztériumok, 50%-ára a régió tehetett javaslatot.29 Természetesen 
sem az arány, sem az elv nem érvényesült ilyen „vegytisztán”, hiszen a minisztériumok 
már a tervezés kezdetén behatárolták azokat a tématerületeket, amelyekbe a régiónak csak 
minimális beleszólást engedtek (például egészségügy, kis- és középvállalkozás-fejlesztés), 
ill. a „régiós” intézkedések tartalmának kialakítására is jelentős befolyást gyakoroltak, 
például a turisztikai intézkedések kidolgozásánál.

A többi hat régióban a forrásmegosztás tisztábban elkülöníthető, hiszen külön regio-
nális operatív programok tartalmazzák az ERFA források régiós 50%-át, míg az ágazati 
operatív programok az ágazati 50%-ot (Gazdasági Operatív Programban – GOP, és a Tár-
sadalmi Infrastruktúra Operatív Programban – TIOP). A régiós-ágazati tématerületek le-
határolására a központi koordinációban lezajlott regionális-ágazati egyeztetéseken került 

29 A Kormány Fejlesztéspolitikai Kabinetje 2005 februárjában állást foglalt (Szegvári, 2006), hogy a fejlesz-
tési források felét 2007–2013 között regionális célokra használhatják fel. A regionális fejlesztési tanácsok ere-
detileg kevesellték az 50%-os részesedést. Később ez kimondottan hasznosnak bizonyult, mivel minden ágazat 
a program teljes forrásösszegét meghaladó nagyságrendű fejlesztési igényt jelentett be. A Közép-magyarországi 
régióban a „forráselosztási játszma” jellege is megváltozott: amelyik ágazati fejlesztésről kiderült, hogy a régió 
számára is fontos (pl. közoktatás fejlesztése), az a minisztérium számára kevésbé lett fontos, hiszen „regionális” 
intézkedésként a régió a saját 50%-ából úgyis allokál rá forrást.

4. ábra: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjai

Társadalom- és gazdaságföldrajzi156   156 2009.02.02.   10:52:28



 A területfejlesztés és eszközei a Közép-magyarországi régióban 157

sor. A tárgyalások során a minisztériumok pozíciója volt erősebb, hiszen a régiók nem 
lehettek ott a kormányüléseken, államtitkári értekezleteken. A lehatárolás elfogadását kö-
vetően fő szabályként a regionális fejlesztési tanácsok maguk alakíthatták ki az operatív 
programjuk tartalmát, együttműködve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel (NFÜ).

A Közép-magyarországi régió hatásköre korlátozottabb volt, mint a többi hat régióé, 
ugyanis a KMOP-nak be kellett fogadni a többi régióban az ágazati operatív programban 
szereplő prioritásokat (gazdaságfejlesztés és humánerőforrás-fejlesztés). A központi be-
folyást erősítette az is, hogy a minisztériumok a régió területén megvalósítani tervezett 
központi infrastrukturális fejlesztéseik zömét csak a KMOP-ból valósíthatják meg (pl. 
Állami Foglalkoztatási Szolgálat informatikai eszközbeszerzései), tehát elemi érdekük volt,  
hogy ezekre forrást biztosítsanak a KMOP-ban. A régiós prioritások tartalmát – az ága-
zati-régiós feladatmegosztást szem előtt tartva – a Közép-Magyarországi Regionális Fej-
lesztési Tanács határozhatta meg. A KMOP véglegesítésében az NFÜ Regionális Opera-
tív Program Irányító Hatósága (ROP IH), mint a dokumentumért felelős szervezet játszott 
döntő szerepet.

A 2007–2013-as időszakban a Pro Régió Ügynökség a KMOP nyolc intézkedésének 
végrehajtásában kapott közreműködő szervezeti feladatot. A Pro Régión kívül 6 szervezet 
vesz részt a KMOP menedzselésében; minden minisztérium „hozta” a saját közreműködő 
szervezetét, míg a VÁTI-t három „régiós” humán infrastruktúra intézkedés menedzsment-
jére jelölték ki. A regionális szempontok érvényesítésére a KMRFT-nek az egyes pályáza-
tok pontozása révén van lehetősége, azonban ezt a ROP IH-nak nem kötelező figyelembe 
vennie, tehát jelentős előrelépést a régiónak nem sikerült elérnie. Sem a KMOP forrás-
megosztása, sem a végrehajtása nem a decentralizáció irányába mutat, sokkal inkább 
a központi és ágazati érdekeknek megfelelően alakult.

Összességében a 2004–2006-os Regionális Fejlesztési Operatív Programhoz képest 
pozitívumnak tekinthető, hogy vannak regionális operatív programok, hogy a tervezésük-
ben a regionális fejlesztési tanácsok és ügynökségeik nagyobb szerepet kaptak, ill. hogy 
végrehajtásban az ügynökségek közreműködő szervezetek lettek.

Várható tendenciák

Jelenleg decentralizált forrásfelhasználásról nem lehet beszélni. A regionális fejlesztési ta-
nácsok nem rendelkeznek szabad felhasználású forrásokkal, így nem is dönthetnek azok 
felhasználásáról. A minisztériumok által átadott források esetében a regionális fejlesztési 
tanácsok csak a nyertes pályázók kiválasztásában jutnak szerephez, hiszen a forrásgazda 
minisztériumok határozzák meg rendeletben az átadott támogatás céljait, a kiírandó pá-
lyázatok tartalmát, támogatható tevékenységeket, a támogatásintenzitásokat.

A fejezeti kezelésű előirányzatok pályáztatásának regionális szintre való átadását mégsem 
szabad lebecsülni, hiszen ezek a regionalizációs folyamat első lépéseit jelentik. A nemzet-
közi példák is azt mutatják, hogy a regionalizáció egy évtizedeket igénylő hosszú folyamat, 
amelynek megvalósítása során megtorpanások és visszarendeződések is előfordulhatnak 
(Gordos, 2007b). A regionális önkormányzatok létrehozásának kudarcai alapján nyilvánvaló, 
hogy rövidtávon ez a cél nem valósítható meg. Illés Iván (2001) véleményével egyetértve 
egy ilyen „elkapkodott” régióalkotás a régiók intézményesülése szempontjából lenne káros.
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A továbblépés érdekében nemcsak arra van szükség, hogy a Kormány újabb források 
pályáztatásába vonja be a régiókat, és így a támogatási döntések – a szubszidiaritás elvét 
követve – a kedvezményezetthez legközelebbi, de még a kellő információval rendelkező 
szinten szülessenek meg. Szükség lenne arra is, hogy a regionális fejlesztési tanácsok 
– a fejlesztési terveikben meghatározott célok – érdekében szabadon dönthessenek a de-
centralizált területfejlesztési források felhasználásáról.

Az egyik kezdő lépés tehát a régiók területfejlesztési szerepének megerősítése, a te-
rületfejlesztési politika decentralizálása lehet. Ehhez a területfejlesztési politika megerő-
sítésére is szükség van, hiszen jelenleg a területfejlesztési politika pénzügyi eszközei  
a fejlesztési célú központi előirányzatok alig 10%-át teszik ki. A területfejlesztés szerepét 
abban a tekintetben is meg kell erősíteni, hogy befolyást gyakorolhasson az ágazati elő-
irányzatok felhasználására, és irányítani tudják azok területi allokációját.

A régiós szintre átadott hazai fejlesztési források (pénzügyi eszközök) növekedésének 
tendenciája remélhetőleg 2008 után folytatódik. A tendencia fennmaradására a 2005-ben 
elfogadott Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK2) adhat megerősítést, hiszen az 
OTK2 átfogó céljai között a decentralizáció, a regionális szint megerősítése is megjelenik.

Összességében a területfejlesztési támogatások arányát összehasonlítva a hazai és uniós 
fejlesztési támogatások összegével nyilvánvaló, hogy a területfejlesztési politika a kiegyen-

lítő feladathoz sem rendelkezik megfelelő nagyságrendű forrásokkal. Az 1998–2002 kö-
zötti időszakban területfejlesztési célú eszközök súlya csekély volt (2–5%) a fejlesztési 
eszközrendszeren belül.

Az uniós források (Phare, Strukturális Alapok) felhasználására a régióknak még keve-

sebb befolyása volt, mint a hazai forrásokéra. A „decentralizáltnak” nevezett hazai költ-
ségvetési források felhasználásának célját és módszertanát is központi rendeletek határoz-
ták meg, így ezeket legfeljebb dekoncentrált végrehajtású területfejlesztési eszközöknek 
lehet tekinteni. A gyakori kormányzati érveléssel ellentétben, a regionális források nem 

hasznosulnak kevésbé hatékonyan és kevésbé átláthatóan, mint a központilag kezelt és 
felhasznált pénzeszközök. A regionális végrehajtás esetében a döntések – a szubszidiari-
tás elvének megfelelően – a kedvezményezettekhez legközelebb lévő, de még elegendő 
információval rendelkező szinten születnek.

A hazai területfejlesztés eszközrendszerét áttekintve egyértelművé vált, hogy a ma-
gyar területfejlesztési politika szinte kizárólag a közvetett beruházási típusú gazdasági 
eszközök alkalmazásával él. A fejlesztési források vissza nem térítendő támogatásként 
– pályázati rendszerben – jutnak el a területfejlesztés szereplőihez.
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