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Jelen számunkat dr. Szaló Péterrel, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnökével folytatott beszél-
getésünkkel kezdjük. Tesszük ezt azzal a szándékkal, hogy t. Olvasóink  világosan lássák az új 
– 2004. január elején létrejött – hivatal statútumának, funkciójának lényegét, tartalmi elemeit 
és hogy tájékozódjanak a számukra e hivatal létrejöttével rendelkezésre álló lehetőségekről. A 
beszélgetés során világossá vált előttünk, hogy egy ilyen átfogó és nemzetépítő hivatal létrejöt-
tére feltétlenül szüksége volt országunknak, és hogy a vezetés személyi feltételei is garantálják 
az új hivatal társadalmi hasznosságát, eredményes működését.

Misley Károly és Tompai Géza felvezetése után a „Kezdeményezés a Tisza vízgyűjtő területé-
nek fenntartható területfejlesztése” című dokumentum közlésével folytatjuk, melynek születé-
sét az a nagybányai eredetű ciánkiömlés hívta életre, amely a Szamos és a Tisza folyók kataszt-
rofális szennyezését okozta. A környezetszennyezés nemcsak az érintett országok aggodalmát 
váltotta ki, hanem nemzetközi figyelmet is vont maga után. Ez egy igen fontos dokumentum, 
mert bár egyelőre csak „kezdeményezés”, de megteremtheti annak lehetőségét, hogy a benne 
foglaltaknak megfelelően megindulhasson a közös munka, és eredményességétől függően ké-
sőbb egy nemzetközi jogi szempontból erősebb kötöttségeket jelentő egyezmény aláírására is 
sor kerülhessen.

Huszti Levente beszámolójával folytatjuk, aki a 2003 decemberében Keszthelyen tartott tu-
dományos konferenciáról számol be, amelynek fontos szerepe volt az európai uniós tagságra 
való felkészülésünkben. Másfajta vizekre evez Gáspár Anna írása, aki az EUROCONSTRUCT 
2003 júniusában tartott féléves konferenciája ürügyén betekintést ad az Olvasónak az európai 
építési piac alakulásába, az építés-fejlesztés terén tapasztalható új tendenciákba, a fenntartás-
felújítás előtérbe kerülésébe a pusztán új építéssel szemben.
Volter Edina esettanulmánya igen sok tanulsággal szolgál, s felcsillantja azt a reményt, amit az 
országok közötti együttműködés jelenthet számunkra a jövőben. A jó példa talán utat mutat 
olyan irányba is, amikor kevésbé prosperáló térségek is felismerik az együttműködés szüksé-
gességét. Az Erdélyben 2003-ban rendezett Magyar Tudomány Napja példaértékű és ugyan-
csak mintául szolgálhat az országok közötti jobb együttműködésre. Különös jelentőséggel bír 
ennél a példánál egyfelől a határon belül és kívül élő magyarok tapasztalatcseréje, másfelől a 
hazánkkal szomszédos országok népeivel való tudományos együttműködés erősítése.
Kőszegfalvi György könyvismertetése a KSH kiadványok jobb hasznosítására sarkall, s felhívja 
figyelmünket arra, hogy ne csak adatként, hanem jól kamatoztatható információszerzésre is 
használjuk fel a KSH színvonalas kiadványait.

Végül Forman Balázs rendkívül sűrű tartalmú, de nélkülözhetetlen ismereteket tolmácsoló 
írására hívnám fel t. Olvasóink figyelmét. Sajnos nagyon nehezen emészthető az EU által meg-
követelt „rend”, amit meg kell tanulnunk, s bonyolultsága ellenére tudomásul kell vennünk. Ha 
nem tudunk majd csatlakozásunk után a szigorú szabályokhoz alkalmazkodni, azt a magunk 
kárára fogjuk tenni, és számos olyan támogatástól fogunk elesni, amelyre országunknak na-
gyon is szüksége van.

Híreinket is olvassák kellő figyelemmel!
A főszerkesztő

Bevezető
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HÁT TÉRINFORMÁCIÓK

2002. július 1-jétől 2003. december 31-ig a Nemzeti Fej-
lesztési Terv és EU Támogatások Hivatala a Miniszterel-
nöki Hivatal keretében működött. A hivatal 2002 nyarán 
kezdte meg a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) Stratégiá-
jának kidolgozását, melynek szeptember végén benyúj-
tott változatát a kormány első olvasatban elfogadta és 
társadalmi vitára bocsátotta. Október közepén a kor-
mány elfogadta az Operatív Programokat (OP) és egy-
ben megkezdődött ezek társadalmi egyeztetése. 

A Nemzeti Fejlesztési Terv mint országépítő és esély-
teremtő program, három alapvető értékre épül:

•  Modernizálás. Az idevonatkozó programok a rö-
vid távú, közvetlen célok helyett hosszú távú straté-
giába ágyazódnak, mely a jövő generációinak élet-
lehetőségeit kívánja javítani.

•  Európai út. Utópisztikus álmok helyett az NFT az 
Európában már bevált fejlesztési tervek tanulságai-
ra, tapasztalataira épít.

•  Szolidaritás és esélyteremtés. Az országfejlesztés 
közösségi tett, a programok mindegyikét áthatja az 
a szemlélet, hogy nemcsak önmagunkért, hanem 

egymásért, sőt a következő generációkért is felelő-
sek vagyunk.

A Nemzeti Fejlesztési Terv hosszú távú célja tehát az 
Európai Unió gazdasági és társadalmi fejlettségi szint-
jéhez való felzárkózás.

A specifikus célok elérésére a közösségi támogatási
kerettervben kialakított intézkedés-együttes az alábbi 
öt Operatív Program (OP) keretében valósul meg.

•  Gazdasági Versenyképességi Operatív Program 
(GVOP)

•  Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HE-
FOP)

•  Környezetvédelmi és Infrastrukturális Operatív 
Program (KIOP)

•  Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 
(AVOP)

• Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP)

A konkrét intézkedéseket, a pályázati lehetőségek 
legfontosabb feltételeit az Operatív Programonként 
készülő un. Programozási-kiegészítő dokumentumok 
tartalmazzák.

I N T E R J Ú 
dr. Szaló Péterrel

a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnökével

Szaló Péter fiatal kora ellenére olyan szakmai utat járt be már eddíg is, amelynek
egyes állomásai külön-külön is mérföldkövet jelentettek a hazai terület- és település-
fejlesztési politika európai szintre történő felzárkóztatásában, együttesen pedig 
nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy hazánk az európai csatlakozás küszöbén 
az ország társadalmi-gazdasági fejlettségéhez viszonyítva felkészültebben tudjon 
majd eleget tenni azoknak az európai uniós követelményeknek, amelyek  lehetővé  
tehetik az EU-s támogatások minél nagyobb mértékű kiaknázását, s ezzel hozzájá-
rulnak majd országunk fejlődésének jelentős felgyorsulásához. Szaló Pétert új funk-
ciójában azért kereste meg szerkesztőségünk, hogy ember közeli hangnemben vált-
hassunk szót vele az előtte álló feladatokról, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal jövőbeni 

rendeltetéséről.
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A NEMZETI  FEJLESZTÉSI  HIVATAL FŐBB 
FEL ADATAI 

A Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatala 
2004. január 1-jétől önálló, országos hatáskörű állam-
igazgatási intézményként működik Nemzeti Fejlesztési 
Hivatal néven.  A 2003. novemberi kormánydöntés ér-
telmében a hivatal szakmai irányításának feladatát to-
vábbra is dr. Baráth Etele politikai államtitkár látja el, a 
hivatal elnöke 2004. január l-jétől dr. Szaló Péter lett. Az 
NFH megalakulása óta ellátja a jelenleg futó Phare és 
ISPA programok koordinátori feladatait, gondoskodik 
a három előcsatlakozási alap (Phare, ISPA, SAPARD) 
közötti összhang megteremtéséről. Ezen koordináto-
ri és felkészítő tevékenységért – melyek Magyarország 
uniós csatlakozásával átalakulnak – az EU Strukturális 
és Kohéziós Alapok fogadására való felkészüléssel össz-
hangban a jövőben is felelős.

2004. január 1-jétől az alábbi feladatokat látja el 

•  Az Európai Unió pénzügyi támogatásainak igénybe-
vételéhez szükséges 7 éves EU-s pénzügyi ciklusok-
ra vonatkozó Nemzeti Fejlesztési Tervek elkészítése

•  A Strukturális Alapok hazai működtetésével kap-
csolatos koordinációs és monitoring feladatok el-
látása

•  A Kohéziós Alapból társfinanszírozandó fejleszté-
si projektek összeállítása, az érintett kormányzati 
szervekkel való egyeztetése

•  2004-ben már készül a Nemzeti Fejlesztési Terv 
II. előkészítése, amely a jelenleg elérhető források 
többszörösét kitevő – későbbi uniós felzárkóztató 
– pénzeszközök lehívásához lesz szükséges

•  Az Átfogó Fejlesztési Terv (ÁFT) elkészítése, 
amely a kizárólag hazai fejlesztési szempontokat 
figyelembe vevő hosszú távú fejlesztési elképzelé-
seket fogja össze.

Nemzetközi Osztály
Dr. Rapcsák János
korm. főtanácsadó

EU Pályázati  
Információs Központ

Kiss Tóth Péter
főosztályvezető

Költségvetési  
és Pénzügyi Főosztály

Raskó János  
gazdasági igazgató

Programozási Főosztály
Magyar Donát

főosztályvezető-helyettes

Monitoring Módszertani 
Főosztály

Szabó Edina
főosztályvezető

Humánpolitikai Főosztály
Dr. Harai Dénesné

főosztályvezető

Tervezési Főosztály
Jobbágy Valér

főosztályvezető

Kohéziós Alap
Irányító Hatóság
Horváth Beatrix

főosztályvezető-helyettes

Phare Koordinációs
Főosztály

Iglói Gabriella
főosztályvezető

Jogi és Igazgatási Főosztály
Dr. Újszászi Zsófia

főosztályvezető

Elemző, Értékelő,
Modellező Főosztály

Szepesi Balázs
főosztályvezető

KTK Irányító Hatóság
Kondor Zsuzsanna

főosztályvezető

Képzési és Kommunikációs 
Főosztály

Bakó Ágnes
főosztályvezető

Álatlános elnőkhelyettes
Dr. Pettendi Zsuzsanna

Fejlesztéspolitikáért felelős  
elnőkhelyettes

Dr. Halm Tamás

Közösség támogatások 
koordinálásáért felelős  

elnökhelyettes
Dr. Heil Péter

Támogatások fogadására
történő felkészítésért
felelős elnökhelyettes

Dr. Dobrev Klára

Belső Ellenőrzés
Bók Csilla ov.

Központi Pénzügyi  
és Szerződéskötő Egység

Elnők  
Dr. Szaló Péter

A Nemzeti Fejlesztési Hivatal szervezeti felépítése
2004. 04. 14.
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Beszélgetésünk során Szaló Péter őszintén elmond-
ta,  hogy az uniós forrásokat és az ahhoz kapcsolt ma-
gyar kereteket programszerűen felhasználó Nemzeti 
Fejlesztési Terv egyes pályázatai csak manapság látnak 
napvilágot, a szakértők viszont már egy új, 2007--2013 
közötti időszakra vonatkozó országos fejlesztési ter-
ven dolgoznak. Ez utóbbi, II. Nemzeti Fejlesztési Ter-
vet jövőre szándékoznak véglegesíteni és azt 2006-ban 
Brüsszellel elfogadtatni.

A hivatal lényegében négy pillérre támaszkodik Az 
első, ami talán a legfontosabb: a tervezés. Talán először 
kínálkozik arra lehetőség, hogy a források pontos isme-
retében gondolkozzunk az ország távlati jövőjét elkép-
zelő stratégiában. A második pillér az EU-s támogatások 
minél nagyobb arányú felhasználására irányul.  Fontos, 
hogy megfelelően és időben felkészüljünk arra, hogy a 
támogatások nagy részénél biztosítva legyen abszorbci-
ós képességünk. A harmadik pillér a társadalom megfe-
lelő tájékoztatása,  bátorítása fejlesztési ötletek kigondo-
lására, az ötleteknek programokká történő formálására. 
Mindegyik téren nagy szerepe lesz a régiókkal való szo-
ros együttműködésnek, ami kihat a közvélemény for-
málására. A nagyedik pillér a jogszabályalkotás, a fej-
lesztéspolitikai feltételrendszer továbbfejlesztése, bele-
értve a közigazgatás szükséges reformját is. 

Hosszú évtizedek óta meghatározó az ágazatok egy-
mástól független érdekrendszerének érvényesülése. 
Most eljött a változás ideje, hiszen öt Operatív Prog-
ram irányítja az ágazati célokat. Az öt Operatív Prog-
ram gazdája három tárca (a gazdasági, a földművelés-
ügyi és a munkaügyi tárca), illetve a szintén önállóvá 
vált Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal is 
az Operatív Programok irányítóinak egyike, és mind-
ezeket egy keretbe foglalja a Nemzeti Fejlesztési Terv. A 
Nemzeti Fejlesztési Hivatal stratégia-alkotói, tervezési 
és koordinatív feladatai pedig mintegy csokorba sze-
dik az eddig különálló szálakat. Fontos feladat a moni-
toring, amely nemcsak számszaki és technikai, hanem 
tartalmi vonatkozásában is figyeli a támogatásoknak
az ország távlati érdekeit szolgáló hasznosságát, a meg-
felelő intézményrendszer felhasználásával és Brüsszel 
ellenőrzésével.

Beszélgetésünket a megszokott baráti hangnemben 
fejeztük be, abban a reményben, hogy lapunkban a jö-
vőben sok érdekes újdonsággal szolgálhatunk a hiva-
tal és személy szerint Szaló Péter szakmai tevékeny-
ségéről. 
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A nagybányai eredetű ciánkiömlés ami a Szamos és 
a Tisza folyók katasztrofális szennyeződését okozta, 
nemcsak a térségben érintett országok és népesség ag-
godalmát váltotta ki, hanem méltán keltett nemzetkö-
zi figyelmet is. Más nemzetközi szervezetek mellett az
Európa Tanács is kereste az okozott károk helyreállítá-
sának módját, valamint a hasonló esetek megelőzésé-
nek lehetőségét.

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2001 már-
ciusában hozott határozatában felkérte az érintett ál-
lamokat, hogy működjenek együtt a Tisza és a Szamos 
folyókat ért katasztrófához hasonló esetek elkerülése 
érdekében, beleértve ebbe egy egyezmény lehetséges 
kidolgozását az Európa Tanács égisze alatt.

A Tisza vízgyűjtő területén elhelyezkedő országok, 
nevezetesen Magyarország, Románia, Szerbia és Mon-
tenegro, a Szlovák Köztársaság és Ukrajna egyetértet-
tek az Európa Tanács felhívásával és vállalták e kérdés-
ben az együttműködést. Első lépésként az Európa Ta-
nács dolgoztatott ki saját szakértőivel egy lehetséges 
együttműködési megállapodás tervezetet, ami a fenti 
országok valamint más érintett nemzetközi szerveze-
tek által delegált szakértőkből álló „szakértői csoport” 
munkájának alapjául szolgált.

A „szakértői csoport” munkájában a fentieken túl-
menően részt vett megfigyelőként Bulgária képviselő-
je, továbbá ülésein jelen voltak nem kormányzati szer-
vezetek delegáltjai és természetesen az Európa Tanács 
által felkért jogi szakértők is. A „szakértői csoport” ülé-
sein, az Európa Tanács Főtitkársága Területi Tervezé-
si és Tájvédelmi Osztálya vezetője,  Maguelonne DEJE-

ANT-PONS  asszony elnökölt, ezzel is kifejezésre jut-
tatva az Európa Tanács kezdeményező és koordinációs 
szerepét.

A „szakértői csoport” munkája során ,kevésbé a ki-
dolgozandó egyezménytervezet szakmai tartalmát, ha-
nem inkább jellegét  tekintve kellett a különböző né-
zeteket és érdekeket ütköztetni, egyeztetni és összebé-
kíteni. Az érintett országok képviselőinek többsége az 
eredeti elképzelés szerint „egyezmény” megfogalma-
zása, majd aláírása mellett kardoskodott, míg más or-
szágok jogi kötöttségeket és kompenzációs kötelmeket 
nem tartalmazó „lágyabb” dokumentum kidolgozását 
szorgalmazták. Abban mind az öt ország képviselője 
egyetértett, hogy közös és szervezett lépéseket kell ten-
ni a Tisza vízgyűjtő területének a „fenntartható fejlő-
dés” elvének alapján történő fejlesztésére. 

A végső dokumentum, mely az érintett öt ország 
egyhangú egyetértését, ha nem is teljes megelégedését 
bírja, „Kezdeményezés a Tisza vízgyűjtő területének 
fenntartható területfejlesztésére” címmel készült el, 
és amint ez a címből is kitűnik, műfaját tekintve mint 
„kezdeményezés”, elsősorban szándéknyilatkozatnak 
tekinthető. A kezdeti, főleg egy ország részéről meg-
nyilvánuló ellenállást tekintve, ez is jelentős lépés, mert 
megteremti annak lehetőségét, hogy a kezdeményezés-
ben foglaltaknak megfelelően megindulhasson a közös 
munka és annak eredménye függvényében később egy 
nemzetközi jogi szempontból erősebb kötöttségeket je-
lentő egyezmény aláírására is sor kerülhessen.

Az aláírt „Kezdeményezés” alapvetően két részből áll. 
Az első rész maga a „Kezdeményezés”, melyet gyakorlati-

M I S L E Y  K Á R O L Y 
tanácsadó 

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

Kezdeményezés  
a Tisza vízgyűjtő területének  

fenntartható fejlesztésére
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lag három fejezet alkot, ezek a „Kezdeményezés” céljairól, 
a Tisza Vegyesbizottság és egy Munka- és Akcióprogram 
létrehozásáról szólnak. Rendkívül fontos elhatározás a 
Tisza Vegyesbizottság megszervezése, melynek feladata 
az együttműködés elősegítése és a „Kezdeményezés”-ben 
foglaltak végrehajtásának figyelemmel kísérése lesz.

A Tisza Vegyesbizottság megalakulására várhatóan 
2004. első negyedévében sor kerül. Az előkészítő és 
szervezőmunkát az ukrán fél vállalta magára, amely-
hez az Európa Tanács Főtitkársága Területi Tervezési 
és Tájvédelmi Osztálya és a magyar fél is felajánlotta 
segítségét.

A közel két évig tartó előkészítő munka eredménye-
ként az Európa Tanács „ Regionális Tervezésért Fele-
lős Miniszterek Európai Konferenciája” /CEMAT/ 2003. 
szeptember  16-án Ljubljanában tartott 13. ülése során, 
az érintett öt „tiszai ország” illetékes minisztere, illetve 
felhatalmazott képviselőik nyilatkozatot tettek közzé a 
Tisza vízgyűjtő területén való együttműködésről és alá-
írták a „Kezdeményezést.

Az alábbiakban közöljük a „Nyilatkozat” és a „Kezde-
ményezés” szövegét az eredeti angol nyelvű dokumen-
tumok alapján készült magyar fordításban:

KEZDEMÉNYEZÉS  
A  TISZ A VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉNEK  

FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSÉRE

Magyarország, Románia, Szerbia és Montenegro, a 
Szlovák Köztársaság és Ukrajna Regionális Területi 

Tervezésért felelős miniszterei, 
a továbbiakban „Felek”

Emlékeztetve az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 
2001. március 7-i ülésének határozataira „Az Európa Ta-
nács lehetséges hozzájárulásáról az olyan folyók környe-
zetvédelmi katasztrófája esetén, mint a Tisza és a Szamos”, 
amelyek felhívják az érintett államokat, hogy e kérdésben 
tegyenek erőfeszítéseket „a hatékony regionális környezet-
védelmi együttműködés előmozdítása céljából, beleértve 
az érintett államok közötti megállapodás lehetséges ki-
munkálását az Európa Tanács égisze alatt” (744. ülés);

Tudatában annak, hogy együttműködés szükséges 
a Tisza vízgyűjtő területének fenntartható területfej-
lesztése kérdésében, teljeskörűen figyelembe véve az
érintett térség természeti, kulturális és táji örökségét, 
ugyanakkor javítva a helyi lakosok életminőségét;

Törekedve a regionális tervezésért felelős miniszte-
rek 12. Európai Konferenciáján Hannoverben (Német-

országban) 2000. szeptember 8-án elfogadott (1. sz. 
Határozat), az Európai Kontinens Fenntartható Terü-
letfejlesztési Irányelvei (GPSSDEC-CEMAT) valóra vál-
tására, és az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának a 
tagállamokhoz szóló, (CEMAT) 2002. január 30-án el-
fogadott Rec. (2002) 1. ajánlása, és nevezetesen az árvi-
zekre és árterületekre, az üledékes völgyekre, a tájra és 
a határokon átívelő együttműködésre vonatkozó rele-
váns rendelkezései szerint;

Hivatkozással az Európa Tanács Miniszteri Bizottsá-
ga által elfogadott 2002. május 3-i Vilnius-i Nyilatko-
zatra a Kibővülő Európában a regionális együttműkö-
désről és a demokratikus stabilitás konszolidálásáról;

Elismerve, hogy a terület különböző funkciói közötti 
potenciális konfliktusok előre jelezhetők és mérsékel-
hetők az integrált területfejlesztési stratégia révén;

Figyelembe véve a fenntartható területfejlesztés te-
rén a jelenlegi nemzetközi szintű jogi eszközöket, mint 
amilyen a Nemzetközi Fontosságú Árterületekről szóló 
egyezmény, különösen a WATERFOWL Élőhely vonat-
kozásában (Ramsar, 1971. február 2.) az egyezmény az 
Európai Vadélet és Természeti Élőhelyek Megóvásáról 
(Bern, 1979. szeptember 19.), az Európai Keretegyez-
mény a Területi Közösségek vagy Hatóságok Közötti 
Együttműködésről (Madrid, 1980. május 21.), a Torre-
molinos-i Európai Regionális/Területi Tervezési Char-
ta (a Miniszteri Bizottság R 84) 2. sz. ajánlása a tagálla-
mok számára az Európai Regionális/Területi Tervezési 
Chartáról), az Egyezmény az Európai Építészeti Örök-
ség Védelméről (Granada, 1985. október 3.), az Egyez-
mény a Tisza és mellékfolyói szennyezéstől való védel-
mét célzó intézkedésekről (Szeged, 1986. május 28.), az 
Egyezmény a határokon túllépő környezeti hatások ér-
tékeléséről (Espoo, 1991. február 25.), Európai Egyez-
mény a Régészeti Örökség Védelméről (Felülvizsgált) 
(Valetta, 1992. január 16.), Egyezmény a határokon 
túllépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről 
és használatáról (Helsinki, 1992. március 17.), Egyez-
mény a biológiai sokféleségről (Rio de Janeiro, 1992. 
június 5.), Egyezmény a Duna védelmét és fenntartha-
tó használatát célzó együttműködésről (Szófia, 1994.
június 29.), Európai Tájvédelmi Egyezmény (Firenze, 
2000. október 20.), az Európai Parlament és a Tanács 
2000/60/EK irányelve, amely megállapítja a kereteket 
a vízvédelmi politika terén folytatandó közösségi cse-
lekvéshez (2000. október 23.), az Európa Tanács Euró-
pai Charta-ja a vízforrásokról (14. sz. ajánlása), Keret-
egyezmény a Kárpátok védelméről és fenntartható fej-
lesztéséről (Kijev, 2003. május 23.);
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Azon szándéktól vezérelve, hogy a Tisza vízgyűjtő te-
rülete határon túllépő jellegű „CEMAT Innovatív Ré-
gió” legyen;

Figyelembe véve a már eddig végzett munkát a Tisza 
vízgyűjtő területének regionális térségében, kifejezték 
azon szándékukat, hogy szoros együttműködést foly-
tatnak az alábbi területeken:

1. Cikk – A Kezdeményezés tárgyát képező terület
A Kezdeményezés a Tisza vízgyűjtő medencéjének 
földrajzi területére terjed ki, ahogy azt a Kezdeménye-
zés mellékletének rendelkezései meghatározzák.

2. Cikk – Célok
1. A Felek közösen kezdeményezik és megvalósítják 
az Európai Kontinens Fenntartható Területfejlesztési 
Irányelveit, nevezetesen az alábbi tíz általános elvet:

- a területi kohézió előmozdítása a régiók kiegyen-
súlyozottabb társadalmi-gazdasági fejlesztése és a ver-
senyképesség fokozása révén;

- a városi funkciókkal generált fejlesztés ösztönzése 
és a város és a vidék közötti kapcsolat javítása;

- a kiegyensúlyozottabb hozzáférhetőség előmozdítása;
- az információhoz és a tudáshoz való hozzáférés fej-

lesztése;
a környezeti károk mérséklése;
- a természeti erőforrások és a természeti örökség 

fejlesztése és védelme;
- a kulturális örökség fejlesztése a további fejlődés lé-

nyeges elemeként;
- az energiaforrások kiaknázása a biztonság fenntar-

tása mellett;
- a kiváló minőségű, fenntartható turizmus ösztönzése;
- a természeti katasztrófák hatásának mérséklése a 

megelőzést célzó intézkedések révén.
2. A Felek megállapodnak, hogy különös figyelmet

fordítanak az Európai Kontinens Fenntartható Terület-
fejlesztési Irányelveinek az árterek és üledékes völgyek 
specifikus területére vonatkozó rendelkezéseire. E te-
kintetben elképzelésük van az integrált és a határokon 
túllépő területfejlesztésről, és előirányozzák az e célki-
tűzést megvalósító stratégia kidolgozását és megvalósí-
tását. Különösen az alábbiakat veszik figyelembe:

- a táj és a törékeny ökorendszerek védelme, a víz-
gazdálkodás, a területfejlesztéssel összekapcsolt víz-
gazdálkodás, a folyók és tavak megóvása, a városi te-
rületek és az intenzív mezőgazdaság terjeszkedésével 
történő intenzív területfoglalás korlátozása és az ár-
vízvédelem;

- a területi kohézió előmozdítása (kiegyensúlyozott 
területgazdálkodás, városi funkciók, kapcsolat a város 
és vidék között, az információhoz és a tudáshoz való 
hozzáférési és elérhetőségi feltételek), a természeti és 
kulturális örökség fejlesztése, a minőségi és fenntart-
ható turizmus előmozdítása, az energiaforrások kiak-
názása a biztonság fenntartása mellett;

- a Tisza vízgyűjtő területének fenntartható fejlesz-
tését célzó programok és projektek támogatásához a 
leghatékonyabb pénzügyi eszközök meghatározása, 
különös tekintettel a nemzetközi szervezetek és alapok 
részvételére.

3. A Felek elismerik a területi tervezés funkcióját a ho-
rizontális és ágazatközi együttműködésben. Elismerik a 
fenntartható területfejlesztésben a helyi és a regionális ha-
tóságok, valamint a civil társadalom szerepét is, különös te-
kintettel a nem kormányzati szervezetekre, és elősegítik a 
részvételüket a Kezdeményezés valóra váltásában.

4. A Felek az együttműködésük keretében figyelembe
veszik a Tisza vízgyűjtő területe térségében megvaló-
suló számos projektet és a folyamatban lévő tevékeny-
ségeket is az erőfeszítéseik terén az ismétlődés és a pár-
huzamosság elkerülése céljából.

3. Cikk – Tisza Vegyesbizottság
1. A Felek megállapodnak, hogy a Kezdeményezés cél-
kitűzéseinek előmozdítása érdekében Vegyesbizottsá-
got hoznak létre a Tisza vízgyűjtő területén megvaló-
suló hatékony együttműködés biztosítására.

2. E Vegyesbizottság fő feladata a Kezdeményezés 
megvalósítási módozatainak vizsgálata és ajánlások té-
tele a Felek számára a foganatosítandó intézkedésekre 
vonatkozóan.

3. Mindegyik Fél két tagból álló küldöttséget hoz lét-
re, amely munkáját szakértők segíthetik.

4. A következő államok, nemzetközi szervezetek és 
jogi személyek képviselői kapnak megfigyelői jogállást
a bizottságban:

- Bulgária;
- Európa Tanács;
- Európai Unió;
- Világbank;
- Európai Fejlesztési és Újjáépítési Bank (EBRD);
- Európai Befektetési Bank (EIB);
- Az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja (UNDP);
- Az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Program-

ja (UNEP);
- Az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és 

Kulturális Szervezete (UNESCO)
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- Vadélet Világalap (WWF);
- A Közép- és Kelet-Európai Országok Regionális 

Környezetvédelmi Központja (REC);
- Délkelet-Európai Együttműködési Kezdeményezés 

(SECI).
5. A Vegyesbizottság más releváns szervezetekkel 

vagy jogi személyekkel együttműködve dolgozhat.
6. A Vegyesbizottság a jelen dokumentum rendelke-

zései szerint, az Európa Tanács támogatásával kidol-
gozza a saját működési szabályzatát.

4. Cikk – A Tisza munka- és cselekvési program
A Felek megállapodnak, hogy a Vegyesbizottság:

- a Kezdeményezés elválaszthatatlan részeként mun-
ka- és cselekvési programot dolgozzon ki a melléklet-
ben ismertetett rendelkezések szerint;

- frissítse ezt a programot ezen együttműködés ered-
ményeinek rendszeres (előreláthatólag két évenként 
tartandó) felülvizsgálata alapján és a körülmények ala-
kulásától függően.

5. Cikk – Záró rendelkezések
1. E Kezdeményezés értelmezéséből vagy alkalmazásá-
ból eredő bármilyen nézetkülönbséget a minisztériu-
mok közötti tárgyalások útján kell rendezni.

2. Mindegyik Fél a Kezdeményezést a saját országá-
ban terjeszti az illetékes hatóságok és igazgatási szer-
vek körében.

E Kezdeményezés francia és angol nyelven, egy pél-
dányban készült, mindkét szöveg hiteles, amelyet letétbe 
helyeznek az Európa Tanács Levéltárában. Kelt Ljublja-
nában, 2003. szeptember 16-án, egy példányban, francia 
és angol nyelven, mindkét szöveg egyformán hiteles.

Magyarország részéről
SZALÓ Péter úr,
Magyarország Miniszterelnöki Hivatala
Nemzeti Területfejlesztési Hivatalának alelnöke
A Szlovák Köztársaság részéről
Ján HURNY úr,
A Szlovák Köztársaság Építésügyi és 
Területfejlesztési miniszterhelyettese
Románia részéről
Ileana TUREANU asszony,
A Közlekedési, Építésügyi és
Turisztikai Minisztérium államtitkára

Szerbia és Montenegro részéről
Dragoslav ŠUMARAC úr,
A Szerb Köztársaság
Várostervezési és Építésügyi minisztere

Ukrajna részéről
Sergiy ROMANYUK úr,
Gazdasági és Európaügyi miniszterhelyettes

NYIL ATKOZ AT
A TISZ A VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉVEL 

KAPCSOL ATOS EGYÜT TMŰKÖDÉSRŐL

Mi, Magyarország, Románia, Szerbia és Montenegro, a 
Szlovák Köztársaság és Ukrajna regionális területfej-
lesztésért felelős miniszterei, a regionális tervezésért 
felelős miniszterek Európai Konferenciája (CEMAT) 
Ljubljanában, 2003. szeptember 16-án tartott 13. ülé-
sén köszönetet mondunk az Európa Tanácsnak a Tisza 
vízgyűjtő területének fenntartható területfejlesztésével 
kapcsolatos Kezdeményezés megvalósítása érdekében, 
az Európai Kontinens Fenntartható Területfejlesztési 
Irányelvei (GPSSDEC-CEMAT) valóra váltása céljából 
végzett munkáért.

Mi;
- kifejezzük azon szándékunkat, hogy határokon át-

lépő „CEMAT Innovatív Régió”-ként valósítjuk meg a 
Kezdeményezést;

- felkérjük az Európa Tanácsot, az Európai Uniót 
és más nemzetközi szervezeteket, hogy támogassák a 
Kezdeményezés megvalósítását célzó munkát;

- megállapodunk, hogy a Kezdeményezés megvalósí-
tási eredményeinek fényében megvizsgáljuk egy meg-
állapodás előkészítésére irányuló munka célszerűségét, 
és határozunk a munka folytatása kérdésében.
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részben a munkacsoport tevékenységéhez köthető. A 
csatlakozási alapdokumentum elkészítésének tapaszta-
latai arra intenek, hogy a tagságra való felkészülés nem 
ér véget 2004. május 1-jén. Az Európai Unió tagországá-
nak lenni egyenlő egy folyamatos tanulási folyamattal; 
a nagyobb sikerekkel kecsegtető lehetőségek eléréséért 
pedig folyamatos erőfeszítéseket kell tenni. A Nemzeti 
Fejlesztési Terv számtalan egyeztetésen ment keresztül, 
mire elnyerte végleges formáját. Sokan, tudományos és 
politikai vagy közéleti berkekben egyaránt, csalódással 
értékelték a kiinduláshoz képest kapott végeredményt, 
elsősorban a Regionális Operatív Programok (ROP) ré-
gióspecifikus intézkedéseit hiányolva. A helyzet megér-
téséhez figyelembe kell vennünk, hogy az Európai Unió
jelenleg túlbürokratizált és a belső reformra érett appa-
rátusa az unió történetének eddigi legnagyobb bővíté-
sét hajtja végre májusban. Az Operatív Programok vég-
rehajtásához nemcsak uniós források és pénzeszközök, 
de rendkívül komoly felelősségek is társulnak. Az ez-
zel járó plusz terheket a jelenlegi helyzetben – meg kell 
mondani – Brüsszel nem tudta felvállalni, így közvetve 
vagy közvetlenül minden most csatlakozó országot arra 
ösztönöztek az EU képviselői, hogy a Regionális Opera-
tív Programokat egyetlen programmá egyszerűsítsék a 
2004–2006-os programozási időszakban. 

A nemzeti és a stratégiai érdekek keveredése és 
szinkronizálása miatt több előadó is érintette az Átfogó 
Fejlesztési Terv elkészítésének fontosságát. Az Átfogó 
Fejlesztési Terv képezi az alapját a Nemzeti Fejlesztési 
Tervnek, amely az EU Bizottsággal való tárgyalások és 
konzultációk során meghatározott és kizárólag az EU 
által társfinanszírozott fejlesztési programokra épül.Az
NFT tartalmazza azokat a támogatási-fejlesztési prog-
ramokat, amelyeket Magyarország az EU Bizottságnak 

A fenti címmel tartott tudományos konferenciát a 
TÁRKI és a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Fejlesz-
tési Terv és EU Támogatások Hivatala együttműködése 
révén létrehozott integrációs előkészítő munkálatokat 
végző Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munka-
csoport tartotta 2003. december 11-13 között a keszt-
helyi Festetics-kastélyban. 

Az Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport 
(IFM) célja, hogy segítse az európai uniós tagságra való 
minél sikeresebb felkészülést. A munkacsoport fel-
adatai közé tartozik, hogy a felkészüléssel kapcsolatos 
stratégiai gondolkodásnak teret adjon és a kutatói há-
lózatok kapacitásainak kihasználásával segítse a kor-
mányzati előkészítő munkát. A munkacsoport vezetője 
dr. Inotai András, az MTA Világgazdasági Kutatóinté-
zet igazgatója. A Festetics-kastély ódon falai között tar-
tott tanácskozás neves előadói összefoglalták az elmúlt 
évek kutatásainak eredményeit. A résztvevők a vizsgált 
területek szerint gazdasági, társadalmi, regionális és a 
„II. és III. pillér” (azaz jogrendi és külpolitikai) szekci-
ókra osztva vitatták meg a felmerült kérdéseket. 

A konferenciát megnyitó plenáris ülésen dr. Inotai 
András bemutatta és röviden értékelte a munkacsoport 
eddigi működését. A munkacsoport az általa vizsgált 
területeken a csatlakozás feltételrendszerét befolyásoló 
siker- és veszélytényezőket elemezte, különös tekintet-
tel a széles körű szakmai és társadalmi párbeszéd lehe-
tőségének megteremtésére. 

A NEMZETI  FEJLESZTÉSI  TERVRŐL (NFT)

Az NFT szakmai előkészítése és összeállítása, a szüksé-
ges hatástanulmányok és kutatások elkészítése jelentős 

H U S Z T I  L E V E N T E
Ph.D hallgató,  kistérségi megbízott, Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal

Az Európai Unióhoz csatlakozó  
magyar gazdaság és társadalom 

Háttérkutatások a Nemzeti Fejlesztési Tervhez
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szándékozott beterjeszteni. Ez képezte a bizottsággal 
folytatott tárgyalások alapját és ennek folyamán ke-
rült kialakításra a Közösségi Támogatási Keret (CSF), 
amely Magyarország és az EU közös fejlesztési céljait 
támogató kereteket határozza meg. A végeredmény en-
nek tudatában más megítélés alá eshet, hiszen az EU az 
NFT-t múlt év végén elfogadta és létrejött a Közösségi 
Támogatási Keret, ami alapján a legelső EU-s pályázati 
felhívások január 15-én kiírásra kerültek. 

A munkacsoport hozzájárulása az NFT elkészülésé-
hez, összefoglalva, az a szakmai munka volt, amely se-
gítette Magyarország mozgásterének tudományos igé-
nyű feltérképezését. A kutatások ki-
terjedtek a csatlakozási szerződés 
feltételeinek teljesítéséhez szükséges 
jogi és az intézményrendszert érin-
tő változások vizsgálatára, esélyek, 
lehetőségek és felelősségi szintek 
meghatározására, a közösségi irány-
elvekkel találkozó hazai érdekek ösz-
szehangolására, illetve mindezek tár-
sadalmi párbeszéd keretében történő 
legitimmé tétele állt az NFT elkészü-
lésének hátterében. A mozgástér fel-
térképezése természetesen már a 25 
tagúvá bővülő közösségben értendő. 
Dr. Inotai András kiemelte a társa-
dalmi párbeszéd fontosságát, hiszen 
e nélkül nincs, nem lehet sikeres a 
csatlakozás. Éppen ezért a csatlako-
zás napját követően a közvélemény 
folyamatos, objektív tájékoztatása 
a politikai és a tudományos elitnek 
egyaránt minden eddiginél fonto-
sabb feladata lesz. A munkacsoport 
felállításának alapelveiről szólva, el-
nök úr elmondta, hogy a politikai 
függetlenség, a stratégiai, illetve a jö-
vőorientált gondolkodás, kooperációs készség, a tudo-
mányos alaposság, az önállóság, a nemzetköziség,  mind 
egyaránt jellemezték a bevont partnerek körét. 

SIKERES TAGSÁG

A színvonalas műhelyvitákat, az elhangzott hozzászó-
lásokat és az elkészült kutatási anyagokat egyaránt egy 
központi téma jellemezte: hogyan lehet Magyaror-
szág számára sikeres a csatlakozás? A számos hoz-

zászólás közül volt egy különös figyelmet érdemlő, ami 
számos megállapítás közös nevezőjének tekinthető: 
az európai közösségi politikák kreatív alakítójaként, 
az Európai Unió önmagára találásában aktív szerepet 
vállalva, Magyarország bizonyosan többet profitálhat a
tagság előnyeiből, mint passzív, csupán az érkező támo-
gatásokra összpontosító tagállam. Dr. Veress József ve-
zető tanácsadó sziporkázó előadásában külön felhívta a 
figyelmet arra, hogy  Magyarország pozíciói nagyon jó-
nak mondhatók e szerep vállalására, hiszen túlzás nél-
kül elmondható, hogy informatikai és biotechnológiai 
tudás tekintetében nagyhatalom vagyunk – elég csak 

Nobel-díjas tudósainkra gondol-
ni – és figyelembe véve a világgaz-
daság előtt álló innováció vezérelte 
fejlődést, a 25-ök Európájában Ma-
gyarország a belépésével egy időben 
kiemelt helyről startolhat. Ennek az 
ideának társadalmi szintű tudatosí-
tása pedig a sikeres csatlakozás ko-
moly alapja, sőt záloga lehet. A vál-
tozó környezetünket befolyásoló 
trendek alapos ismerete szintén nél-
külözhetetlen a sikerhez: az állami 
szerepvállalást illetően a „hatalmi” 
pozíciók „szolgáltatóvá” alakítása, a 
civil infrastruktúra megteremtése, 
a versenyképesség, a kooperáció és a 
koordináció társadalmasítása az eu-
rópai közösségi politikák alakítását 
aktívan és kreatívan segítő Magyar-
ország számára egy valódi regionali-
záció megteremtésén keresztül meg-
alapozhatja a sikeres tagságot 2004. 
május 1-jét követően. Az Átfogó Fej-
lesztési Tervnek mindezeket az elve-
ket tartalmaznia kell. A sikeres tag-
ság egy másik igen fontos tényező-

je az elnyert támogatások nagyságrendjében lesz majd 
kifejezhető. Ennek feltétele az alapos és céltudatos ter-
vezőmunka, melynek eredményeképpen nagyszámú, 
színvonalas projekt kerülhet kidolgozásra. 

TÁRSADALOM

A sokszínű előadások témái felölelték mindazokat a 
szociálpolitikai kérdéseket, amelyek az uniós csatlako-
zás kapcsán Magyarország számára égető megoldás-
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törvény módosítása az időközben elmaradt intézmé-
nyesítés feladatát igyekszik teljessé tenni. 

Az EU Bizottság mintaértékűnek nevezte e törvényt, 
és az a tény, hogy Romániának és Bulgáriának van te-
rületfejlesztési törvénye, az a magyar területfejlesztési 
törvény adaptációjának köszönhető. A magyar regiona-
lizmusnak hagyományai vannak; a nemrégiben meg-
alakult Magyar Regionális Tudományi Társaság pedig 
a termékeny magyar tudomány fiatal sarja, fegyvertény
úgymond, hogy Magyarország a már meglévő szellemi 
kapacitásával tevékenyen részt vehet Európa sorsának 
jobbításában, az EU közösségi politikák alakításában. 

A szekción belül elhangzó előadások számos kriti-
kát is megfogalmaztak a csatlakozás kapcsán a tervezé-
si folyamat hogyan és mikéntjeiről. Az EU is folyama-
tos változáson megy keresztül – nemcsak egy csatlako-
zó országnak, de a már tagállami státusszal rendelkező 
államnak, illetve maguknak az alapító „hatok”-nak is 
komoly erőfeszítést jelent, hogy saját szerepüket és ér-
dekeiket sikeresen pozícionálják, ha kell, újrapozício-
nálják a 25-ök Európájában. Csatlakozó országként ezt 
hajlamosak vagyunk úgy megélni, mintha „mozgó cél-
pontra kellene lőnünk” /dr. Faragó László előadására 
utalva/, és valószínű ezzel a megfogalmazással nem já-
runk messze a valóságtól. Az európai politikák alakítá-
sában az aktív szerepvállalás fontossága e téren is alá-
támasztja annak indokoltságát. 

A tanácskozáson többek között szó volt még az ener-
getikai hálózatfejlesztésről, trendekről; a külpolitikai 
mozgásteret befolyásoló uniós alappillérekről; a közös 
Európai Alkotmány kialakításának aktuális kérdéseiről. 

A magyarországi régiók legitimitásáról szólva, a ta-
nácskozáson elhangzott, hogy rendkívül fontos alapozó 
munka áll előttünk. A jelenlegi régiókialakítás statiszti-
kai-tervezési jellegű, ami egyrészt megfelel az EUROS-
TAT irányelveinek, másrészt a megyerendszer-reform 
időszerűségének is a közvetlen következménye. Az ön-
kormányzati régiókká alakulásukhoz hagyományt kell 
teremteni, ehhez társadalmi támogatottság kell. A vál-
tozás alapja nem lehet más, mint a ma még gyenge lá-
bakon álló, talán nem is igazán létező, illetve mérhető 
regionális identitás. Az identitás ebben az értelemben 
számos tekintetben az önrendelkezéshez és az autonó-
miához kötött, ezért fontos a regionális gondolkodás 
térnyerése mellett a valódi decentralizáció megvaló-
sítása, a szükséges intézményi, költségvetési feltételek 
(saját adóbevétel, decentralizált források) megteremté-
se, mert csak ebben az esetben válhatnak legitimmé és 
egy prosperáló közösség életterévé a régiók. 

ra várnak, illetve közvetlenül érintik vagy érinthetik a 
taggá váló országunk meglévő szociálpolitikai, egész-
ségügyi rendszerét. Szó esett többek közt az öngyilkos-
sági tendencia csökkenéséről, a társadalom deviáns 
trendjeiről, a dohányzásban és a hozzá szorosan köthe-
tő daganatos tüdőbetegségekben elért sajnálatos világ-
első szerepünkről, az európai egészségügyi ellátás gya-
korlatáról és a határon átnyúló egészségügyi ellátások 
harmonizálásának lehetőségeiről. Az Európai Szociális 
Alaphoz illesztendő nemzeti szociálpolitikánk hely-
zetére jellemző lesz, hogy a tagsággal az EU közösségi 
irányelveket fog csupán közvetíteni; az irányelvek vég-
rehajtása minden tagállam saját hatáskörébe tartozik. 
A társadalom szekció izgalmas témájának ígérkezett 
a „Távmunkával a rugalmas munkaerőpiac felé” című 
előadás, mely a távmunkát érintő jogalkotás és -alkal-
mazás kérdéseibe engedett bepillantást, illetve vázolta 
az Európai Unióban jelenleg tapasztalható trendeket, 
bemutatta a pozitív és sikeres példákat. 

GAZDASÁG

A gazdasági szekcióban kiemelt helyre került a magyar 
mezőgazdaság helyzete, hiszen a legnagyobb elmaradá-
saink e téren tapasztalhatóak. Dr. Kiss Judit előadásának 
címe ugyancsak szemléletesen fejezte ki a jelenlegi hely-
zetet: „Az EU agrárpolitikájának változásai – bizonytalan 
célok, homályos programok: mihez is igazodjunk?”. Az 
EU költségvetésének csaknem felét kitevő CAP (Közös 
Agrár Politika) támogatások folyamatos átalakítása ne-
héz alkalmazkodási környezetet teremt az uniós társaik-
nál amúgy is nehezebben boldoguló magyar gazdáknak. 
Az agrártámogatások terén várhatóan nőni fog a nemze-
ti hatáskör szerepe, a támogatás pedig egyre kevésbé fog 
a termeléshez kötődni, előtérbe kerülnek a terület alapú 
támogatások, a piaci elemek megjelenésére fokozottab-
ban lehet számítani a következő időszakban.

REGIONALIZMUS

A szekciót vezető dr. Horváth Gyula előadásában rá-
mutatott az 1996-os területfejlesztési törvény fontossá-
gára, mely nem az EU-s alapelvek mechanikus adaptá-
ciója volt, hanem egy több évtizedes stratégiai tervező 
és tudományos munka gyümölcse: teljesen egyedi ele-
meket tartalmaz, és a hazai körülményekhez messze-
menően illeszkedik. A küszöbön álló területfejlesztési 
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AZ EURO CONSTRUCT AZ EURÓPAI 
INTEGR ÁCIÓ EGYIK FÓRUMA 

Bevezetés

Az európai gazdasági folyamatok és azok beruházásra 
gyakorolt hatása, a kontinens építési nagyságrendjének 
megismerése, az egyes országokban az építésre fordí-
tott értékarányok eltérései és azok trendjei, a rendszer-
váltó országok és a nyugat építési folyamatainak össze-
vetése, továbbá számos, az építési piacot egész Európá-
ban középtávon befolyásoló piaci mozgás, hatás, az új 
Európa új társadalmi-gazdasági céljainak építési követ-
kezményei egyre izgalmasabb és számunkra mind kéz-
zelfoghatóbb kérdéssekké váltak az elmúlt tizenöt év 
során. Az európai országok közötti un. Euroconstruct 
együttműködés aktív részeseiként nyertünk betekin-
tést ezekbe a folyamatokba az 1989. évvel kezdődően. 
A félévente megrendezett Euroconstruct konferenci-
ákon számos reflektorfénybe állított kérdést ma már
mérföldkő jelentőségűnek is tekinthetünk, melyek kö-
zül talán a legfontosabbak az alábbiak voltak: 

•  Európa versenyképessége (Euroconstruct konfe-
rencia München 1994)

•  a PPP (Public – Private – Partnership) fogadtatá-
sa, bevezetése, problémái Európa különböző orszá-
gaiban (Euroconstruct konferencia London 1995, 
München 2002)

•  regionális problémák Európában (Euroconstruct 
konferencia Koppenhága 1996)

•  Az európai lakásépítés távlatainak elemzése mak-
rogazdasági és demográfiai szempontból (Euro-
construct konferencia Páris 1997);

•  Váltás a lakásépítési szektorban: a lakásfelújítás és 
az új lakás építése arányainak megváltozása Euró-
pában (Euroconstruct konferencia Páris 2001)

•  a számítástechnika, a dot.com jelentősége az építé-
si marketingben (Euroconstruct konferencia Róma 
2001)

•  piacbővülés kelet felé (Euroconstruct konferencia 
Budapest 1995, Prága 1999, Budapest 2003)

•  Társadalmi kohézió és fenntartható fejlődés (Euro-
construct konferencia Madeira 2003)

Az Euroconstruct 19 európai ország (Ausztria, Belgi-
um, Dánia, Finnország, Franciaország, Hollandia, Íror-
szág, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszor-
szág, Portugália, Svájc, Spanyolország, Svédország, vala-
mint a Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország 
és Szlovákia) egy-egy gazdaságkutató intézetének 
együttműködése az építési piac folyamatos elemzése és 
előrejelzése céljából. Az 1975 óta tartott konferenciák 
és az egész világon forgalmazott országtanulmányok 
a piackutatók, a kormányzati szervek, a befektetők, az 
ingatlanforgalmazók, az építőanyag-gyártók, a kivite-
lezők, a kereskedők, a szakszövetségek és kamarák szá-
mára adnak alapvető adatokat és információkat straté-
giai döntéseik meghozatalához, fejlesztéseik megvaló-
sításához.

Magyarországot és ezzel egyidejűleg Csehszlová-
kiát és Lengyelországot a rendszerváltást követően 
1989-ben kérte fel együttműködésre az Euroconstruct 
osztrák partnere, az Osztrák Gazdaságkutató Intézet 
(WIFO).  A közép-kelet európai országok építési pia-
caik elemzéseinek félévenkénti összeállításával, folya-
matos jelenléttel, együttműködéssel rendes tagokká 

G Á S P Á R  A N N A
Euroconstruct kelet-európai partner

Mérföldkövek, tanulságok, jövőkép 
– beruházás és építés Európában

Euroconstruct 1989–2003
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váltak. A részvétel a magyar Euroconstruct tag számá-
ra előadások megtartásával is járt, Magyarországról, 
Kelet-Európáról, az európai lakásépítésről, az európai 
építési piacról. Nagy, egész Európa piacát átfogó, össze-
foglaló előadásokat a Budapesten rendezett két Euro-
construct konferencián, elnöki és házigazdai minősé-
günkben 1995-ben és 2003-ban tartottunk. 

E nemzetközi csapatban való részvételünk elsősor-
ban a nyugat-európai országok piaci ismeret hiányá-
nak volt köszönhető. 1990-től kezdve a Magyarorszá-
gon folyó és tervezett építési-beruházási tevékeny-
ségről közreadott elemzések és prognózisok szakmai 
felelősséggel, a legkorszerűbb információs adatbázi-
sok elemzésével készültek. Célul tűztük ki, hogy objek-
tíven és hatékonyan mutassuk be a hazai helyzetet, a 
mozgásteret, egyszersmind adjunk többletinformáci-
ót és kapcsolódási pontokat. Egészen bizonyos, hogy 
az Euroconstruct ügyfelei, a kiadványok olvasói és a 
konferenciák hallgatósága – Európa, USA, Japán kor-
mányzatai, az EU képviselői, a nagy bankok, az építő-
anyag-, termék- és szerkezetgyártók, a befektetők és 
piackutatók – tájékozottságukat, kiinduló informáci-
óikat elemzéseinkből és prognózisainkból szerezték 
meg. Elemzéseink az Euroconstruct tagországok által 
közösen kialakított egységes módszertannal, szöveges 
és számítási anyagokkal, összehasonlító szerkezetben 
készültek-készülnek.

Másfelől, az Euroconstruct együttműködés félévente 
a 22 ország (19 tagország+3 balti állam) egységes szer-
kezetben elkészített építési piaci tanulmányának meg-
jelentetését és az európai építési trendek konferenciá-
kon történő összefoglalását jelenti, minden alkalom-
mal 2–3 éves előretekintéssel. Ennek köszönhetően a 
tagországok mindegyike – így Magyarország is – rend-
szeresen és rendszerezetten nyert ismereteket az Euró-
pában zajló építési folyamatokról. 

Jelen írásunkban összefoglalva másfél évtizedes te-
vékenységünket az Euroconstruct-ban, áttekintjük az 
építési-beruházási tevékenység három nagy szegmen-
sének – a lakásépítés, a mélyépítés (közút-, vasút-, köz-
műépítés, környezetvédelem, telekommunikáció stb.) 
és a nem lakás célú magasépítés (irodaház, szálloda, 
ipar, kereskedelem, kultúra, oktatás, egészségügy, egy-
ház, sport és egyéb célú épületek építése) – alakulását, 
a magyarországi, kelet-közép-európai és a nyugat-eu-
rópai  egymásra hatásokat elemezve. A következtetése-

ket, a tanulságokat, a felrajzolható un. „jövőkép válto-
zatokat”, ajánlásainkat tanulmányunk záró fejezetében 
körvonalazzuk.

AZ EURÓPAI  ÉPÍTÉSI  PIAC MÉRETE

Az európai (a 19 Euroconstruct országban) folyó épí-
tési tevékenység mintegy 1000 milliárd euró körül ala-
kult 2002-ben, 55–56 százalékban új létesítmények 
építését, közel 45 százalékban felújítási, korszerűsítési 
tevékenységet tartalmaz. A felújítási tevékenység hosz-
szabb távon növekvő jelleget mutat, amely Európa el-
öregedett, korszerűsítésre megérett, gazdag és értékes 
épületállományának és mérnöki létesítményeinek, igen 
sok esetben jellemzően a funkcióváltásnak, a felgyor-
sult és változó életformának, ezen belül az öregedő né-
pesség igényei változásának is a következménye.

Magyarország nagyságrendje a fenti sorrendben, 
2002-ben, a közép-kelet-európai országokból kiemel-
ve a következő: lakásépítés és -felújítás: 2,63 milliárd 
euró, nem lakás célú magasépítés: 3,21 milliárd euró, 
végül a mélyépítés: 2,14 milliárd euró értékű építési tel-
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jesítmény. Ha lakosságarányosan összevetjük a fentie-
ket, azonnal magyarázatot kapunk a hazai (és kelet-eu-
rópai) piaci anomáliákra, a végtelenül alacsony beru-
házási piacméretre, e kettő minden következményével 
együtt (1. táblázat).

AZ EURÓPAI  ÉPÍTÉSI  PIAC  
NÖVEKEDÉSI  KIL ÁTÁSAI

2003 őszén – a legfrissebb elemzések alapján – ebben 
az évben és a következőkben leginkább a mélyépítés-
ben (út, vasút, környezetvédelem, energia) várható szá-
mottevő növekedés, a magasépítés minden szegmensé-
ben jellemző a bizonytalanság, amely mindenekelőtt a 
globális recesszió, emiatt az igen óvatossá vált beruhá-

zói magatartás következménye. Hosszabb távon is kér-
dőjelek szegélyezik egy erőteljesebb növekedés esélyeit 
(2. táblázat).

A fenti táblázat, mely a közép-kelet-európai orszá-
gokban 2001–2002-ben már az Európával együtt „lé-
legző” építési-beruházási recessziós trendeket jelzi, az 
előző ábra ismeretében világossá teszi, hogy bármek-
kora növekedés következett/következik be keleten, a 
felzárkózás a jelenlegi aránytalanságok tükrében túlsá-
gosan lassan megy végbe, legyen az akár 6--8 százalé-
kos évi növekedés is. (Pedig ez utóbbi összehasonlítás 
az Euroconstruct látványos és hálás témája a 90-es évek 
kezdetétől. És, mint tudjuk, a politikusoké is.) Ezért az 
építési tevékenység növelésén túl a felzárkózás más ra-
cionális útjait is keresni és mérlegelni kell. 

Euró
Nyugat-európai Euroconstruct országok Közép-kelet európai Euroconstruct országok

Népesség 378 millió (85%) 65 millió (15%)
GDP 9,461 milliárd 345 milliárd
Egy főre jutó építési teljesítmény 2474 millió 615 millió
Az építési szektor teljesítménye 938 milliárd 40 milliárd
Építési piac összesen:* 1003 milliárd (96%.) 42 milliárd (4% )
*A szolgáltatásokkal, nem építőipari szervezetekkel, a magánerős tevékenységgel, valamint a feketepiaccal együtt

1. táblázat
Az építési piac 2002-ben

Forrás: Build & Econ, Euroconstruct, Budapest, 2003. június

 %
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Lakásépítés és felújítás
Nyugat-Európa 3,5 2,8 -1,8 -0,7 -0,1 -0,2 0,9
Kelet-Közép-Európa 3,6 6,8 -1,8 0,1 -1,4 3,3 6,7
Euroconstruct országok összesen 3,5 2,9 -1,8 -0,7 -0,1 -0,2 1,0

Nem lakás célú magasépítés
Nyugat-Európa 4,2 3,4 2,4 -0,1 -0,7 -0,1 1,6
Kelet-Közép-Európa 5,3 1,0 -0,9 -5,7 1,7 5,2 6,3
Euroconstruct országok összesen 4,3 3,3 2,2 -0,4 -0,6 0,2 1,9

Mélyépítés
Nyugat-Európa 3,2 2,8 2,9 1,3 1,9 2,6 2,5
Kelet-Közép-Európa -3,5 1,7 -1,4 1,5 3,0 8,6 12,7
Euroconstruct országok összesen 2,7 2,7 2,6 1,3 2,0 3,0 3,2

Mindösszesen 3,6 3,0 0,4 -0,2 0,2 0,6 1,8

2. táblázat
Euroconstruct orzágok építésének alakulása alszektorok szerint 1999-2005 között

Forrás: Build & Econ, Euroconstruct, Budapest, 2003. június
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Milliárd € Millió fő € %, az 
Euroconstruct 

egészéből
Építési teljesítmény Lakosság

Egy főre jutó 
teljesítmény

Németország 193,66 82 2361 19,8
Franciaország 149,97 59 2542 15,3
Olaszország 135,37 58 2333 13,9
Egyesült Királyság 132,90 60 2215 13,6
Spanyolország 80,42 40 2010 8,2
Hollandia 48,18 16,2 2974 4,9
Svájc 29,19 7,2 4054 2,8
Ausztria 25,81 8,1 3186 2,5
Belgium 23,62 10,3 2293 2,3
Portugália 22,68 10,0 2268 2,3
Lengyelország 21,22 39,0 544 2,2
Írország 21,04 3,9 5394 2,1
Norvégia 19,28 4,5 4284 2,0
Finnország 19,22 5,2 3696 2,0
Dánia 18,22 5,4 3374 1,9
Svédország 18,04 9,0 2004 1,8
Cseh Köztársaság 9,02 10,3 875 0,9
Magyarország 7,98 10,1 790 0,8
Szlovákia 1,62 5,4 300 0,2
Összesen 977,44 443,6 átlag: 2203 100,0

3. táblázat
Euroconstruct országok építésének alakulása alszektorok szerint 1999-2005 között

Forrás: Build & Econ, Euroconstruct Budapest 2003 június

AZ EURÓPAI  ÉPÍTÉSI  PIAC  
AR ÁNYAI-AR ÁNY TAL ANSÁGAI

E helyütt szeretnénk bemutatni az egyes országok la-
kosság-arányos építési tevékenységét, hogy még vilá-
gosabbá váljanak a szélsőségek: pl. a Magyarországhoz 
hasonló népességű Belgium, Portugália, Svédország és 
a Cseh Köztársaság egy főre jutó építési tevékenységé-
nek eltérései, vagy pl. a „lengyel anomália”: az Írorszá-
géval közel egyező építési teljesítmény (az ír népesség 
pontosan egytizede a lengyelekének), vagy pl. a spa-
nyol és a lengyel lakosság megegyező száma, négysze-
res spanyol éves építésre fordítható érték mellett.

Ha kiemeljük az alábbi táblázatból a visegrádiak 
számait, a nyugat-európai átlagos egy főre jutó építési 
teljesítmény közel négyszerese a közép-kelet-európai 
országok építési (beruházási) éves teljesítménye átla-
gának.

Míg a rendszerváltó három, majd Csehszlovákia szét-
válásával  négy ország építési teljesítménye Euroconst-
ruct viszonylatban 1990-hez képest 2002-re mintegy 1 
(!!!) százalék növekedéssel felküzdötte magát az euró-
pai összteljesítmény 4 százalékára, a piac 96 százalékát 

jelentő nyugat-európai változásokat is illő megemlíte-
nünk. 1990-ben Németország mintegy 25%-kal járult 
hozzá az Euroconstruct országok építési teljesítményé-
hez, e nagyságrend 2002-re 20 százalék alá csökkent. 
Az Egyesült Királyság mintegy 4 százalékkal nagyobb 
részarányt tudhat most magáénak, mint 1990-ben, 
Franciaország és Olaszország többé-kevésbe most is 14 
százalékkal szerepel. A kisebb országok közül 1990 óta 
az akkorinál nagyobb részarányt Írország, Hollandia és 
Norvégia verekedett ki magának.

Az egy főre jutó építési teljesítmény 1990-ben Svájc-
ban volt a legmagasabb, 4510 ECU, 2002-ben az elsőség 
Írországé. Az akkori 1900 ECU-s európai átlag alá Fran-
ciaország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Íror-
szág és az Egyesült Királyság került, e legutóbbi 1080 
ECU-vel. 2002-ben az Egyesült Királyságban az EU át-
lagával megegyező, 2200 euróra növekedett ez a muta-
tó. A számunkra oly fontos Németországban 1990-ben 
2490 ECU, Ausztriában 2880 ECU volt az egy főre jutó 
építési teljesítmény. Ausztriáé 2002-ben emelkedett, a 
németeké kismértékben csökkent. Mindkét ország kor-
mányzatai hagyományosan kiemelt fontosságot tulaj-
donítanak építőiparuknak (3. táblázat).
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Bevezetés

A magyar–osztrák–szlovén hármas határ mentén 
fekvő, 9050 lakosú Szentgotthárdon az 1990-es 
évek eleje óta folyamatosan, több ütemben valósul 
meg egy sajátos beruházás, a Szentgotthárdi Ipa-
ri Park. A magyar–osztrák államhatár túloldalán 
szintén működik egy hasonló gazdaságfejlesztési 
és területfejlesztési eszköz, a Heiligenkreuzi Ipari 
Park. A két ipari park az évezred elején összekap-
csolódott, és kialakult egy határon átnyúló inno-
vációs övezet. Esettanulmányunk1 ezen határ menti 
gazdasági együttműködés jól szakaszolható fejlődé-
sét mutatja be – az Európai Unió egyik leendő bel-
ső határán – empirikus és elméleti oldalról.

A SZENTGOT THÁRD–HEILIGENKREUZI 
HATÁRON ÁTNYÚLÓ IPARI  PARK  

ÉS  INNOVÁCIÓS ÖVEZET KIÉPÜLÉSE  
ÉS  KAPCSOL ATRENDSZERE

A Szentgotthárdi Ipari Park sajátossága, hogy 
egy Európában egyedülálló ún. iker ipari parknak, a 
szentgotthárd–heiligenkreuzi határon átnyúló Ipa-
ri Park és Innovációs Övezetnek a magyar olda-

lát alkotja. A park elsők között, 1997-ben nyerte el 
az „Ipari Park” címet, és a 165 magyarországi ipari 
park fejlettségi rangsorában is az élmezőnybe tar-
tozik. A rábafüzesi nemzetközi közúti határátke-
lőhely, a 8. számú főút és Szentgotthárd város köz-
pontja között elterülő, legnyugatibb fekvésű hazai 
ipari park a Graz–Szombathely–Budapest vasúti 
fővonal mellett épült ki az 1990-es évek eleje óta.

A 270 ha összterületű Szentgotthárdi Ipari Park 
három különálló, de egymás mellett fekvő részből 
áll, amelyeket út- és közműhálózat köt össze. Ez 
teszi lehetővé, hogy az ipari park kiépítése több 
szakaszban történjen. Az első, 81 ha-os ütem már 
megvalósult jelentős PHARE CBC (Cross Bor-
der Cooperation) támogatások felhasználása által, 
több mint 20 cég letelepedésével. A park területére 
elsőként a General Motors Hungary Járműgyártó 
Kft. – jogutódja ma az Opel Magyarország Autó-
ipari Kft. – telepedett le 1991-ben, melyet a VOS-
SEN Hungaria Kft. követett. További multinacio-
nális vállalatok hazai cégei: a Vogel&Noot Kft. és 
a Stahlcord Gyártó Kft. az ezredfordulón kezdték 
meg termelésüket a parkban.

Miután az 1999. évi PHARE CBC Ausztria–Ma-
gyarország program által lehetőség nyílt megépíte-
ni a Lapincs folyó árapasztó vápáját a térségben, az 
ipari park második ütemében is meg lehetett való-
sítani a szükséges infrastrukturális beruházásokat 
az ezredfordulón, a második ütem ugyanis szinte 
teljes egészében árvízveszélyes területen volt talál-
ható. A II/a és II/b ütem területének értékesítése 
folyamatban van, a III/a és III/b ütem megvalósí-
tása pedig középtávon várható. 

V O L T E R  E D I N A
terület- és településfejlesztő geográfus, egyetemi tanársegéd, PhD hallgató, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

Államhatárt átfogó  
gazdasági kapcsolatok:

Szentgotthárd–Heiligenkreuz

1 Készült a Szentgotthárdi Ipari Park Gazdaságfejlesztő és Beruhá-
zó Kft. ügyvezető igazgatójával, Takáts József úrral 2003. január
hó folyamán Heiligenkreuzban készített interjú; több, időszakos te-
repbejárás; valamint a Területfejlesztés határok nélkül című, 2002. 
szeptember 15–17-én Sopronban megrendezett Nemzetközi PHA-
RE CBC konferencián elhangzott, kapcsolódó előadások alapján.
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A Szentgotthárdi Ipari Park időben párhuzamo-
san épült ki az osztrák oldalon működő Heiligen- 
kreuzi Ipari Parkkal, melynek a termelési volument 
tekintve meghatározó cége a Lyocell textilalap-
anyag-gyár. Ausztriában, Burgenland tartomány-
ban számos ipari park és ún. technológiai központ 
működik, a Heiligenkreuzi Ipari Park gazdaság- és 
területfejlesztési szerepe azért jelentős, mert Bur-
genland déli részének egyedüli ipari parkja. 

A magyar parkot Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata hozta létre, megalakítva 1997-ben a 
Szentgotthárdi Ipari Park Gazdaságfejlesztő és Be-
ruházó Kft.-t 200 millió Ft alaptőkével. Ezen gaz-
dasági társaságot ma már nemzetközi tulajdonosi 
kör birtokolja:

• 89,5% WIBAG (Székhelye: Eisenstadt)
• 8,4% Szentgotthárd Város Önkormányzata
•  1,4% Heiligenkreuz Nagyközség Önkormány-

zata
•  0,7% Tesco Nemzetközi Együttműködési és Ta-

nácsadó Kft.
A WIBAG céget, azaz a Burgenlandi Gazdaság-

fejlesztő Társaságot Burgenland tartomány mű-
ködteti, ezáltal a Szentgotthárdi Ipari Park többségi 
tulajdonosa maga az ausztriai tartomány. 

A magyar és az osztrák ipari park első fizikai ösz-
szekapcsolása a Szentgotthárd város környéki ma-
gyar–osztrák ipari park vasúti átmenő forgalmáról 
szóló, 1998 novemberében született kormánykö-
zi egyezmény alapján valósult meg, melynek ér-
telmében a két ipari park között, az államhatáron 
keresztül iparvágány működik. 2002 februárjában 
Magyarország és Ausztria között újabb kormány-
közi megállapodás köttetett, melynek értelmében 
a két ipari park között, a közös államhatáron ún. 
vámmellékutas közúti határátkelőhely, osztrák állam-
területen határforgalom-ellenőrző hely létesült. A 
2002. november 4-e óta működő, hazánkban egye-
dülálló határátkelőhelyet személyforgalomra csak 
egy szigorúan behatárolt kör veheti igénybe, teher-
forgalomra pedig az ipari parkban – akár az oszt-
rák, akár a magyar oldalon – letelepedett, egymás-
sal kooperáló cégek használhatják. Ezenkívül az 
iparterületen telephellyel rendelkező vállalkozá-
sok árumozgását teszi lehetővé, valamint azon cé-
gekét, amelyek termékeinek eladási, illetve célál-
lomása az ipari park. A határátkelőhely működé-
se könnyített vámtechnikai eljárásokat, gyorsabb 
vámügyintézést biztosít.

Az új közúti határátkelőhelynél, osztrák olda-
lon épült meg az a logisztikai központ2, amely szin-
tén összekötő szerepet tölt be a két ipari park életé-
ben. 2002 novemberére a komplex szolgáltatásokat 
nyújtó logisztikai központnak az ausztriai létesít-
ményei (logisztikai csarnok, adminisztrációs épü-
let) épültek meg, a közeljövőben pedig várható egy 
kisebb alapterületű csarnok kivitelezése magyar ol-
dalon, az egykori elektromos jelzőrendszer (EJR) 
mentén. Esettanulmányunk elkészítésének idő-
pontjában e beruházásnak a jogi és műszaki terve-
zési előkészületei folytak, s egy önálló vállalkozás, a 
Szentgotthárdi Logisztikai Központ Kft. létrehozá-
sa. Az előrehaladott fejlődési folyamat egyik ered-
ményeként ki kell emelnünk, hogy a vizsgált hazai 
ipari parkot működtető szervezet, a Szentgotthárdi 
Ipari Park Gazdaságfejlesztő és Beruházó Kft. már 
nem a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban 
végzi tevékenységét, hanem az osztrák oldalon fel-
épült logisztikai központ adminisztrációs épületé-
ben, azaz már az Európai Unióban.

AZ IKER IPARI  PARK VÁLL ALKOZ ÁSAI

A vizsgált speciális ipari park magyar és osztrák 
területére az 1990-es évek eleje óta folyamatosan 
telepedtek le vállalkozások. A Szentgotthárdi Ipari 
Park legelső és máig domináns cége az Opel Ma-
gyarország Autóipari Kft. és a Heiligenkreuzi Ipari 
Parkban is ipari termelést folytat már a kezdetektől 
egy „vezető” gyár: a Lyocell Művek. Az osztrák tu-
lajdonban lévő Lenzing Lyocell GmbH & Co KG tex-
tilalapanyag-gyár Burgenland tartomány kiemelt, 
2 milliárd schilling összegű beruházási programja 
keretében épült fel. A Heiligenkreuzi Ipari Park 12 
vállalkozásának többsége ipari termelést és logisz-
tikai tevékenységet folytat. A Szentgotthárdi Ipari 
Park 28 gazdasági szervezetét vizsgálva szintén je-
len van az ipari termelés és a logisztika, de megha-
tározó a kereskedelem és az egyéb szolgáltatások 
nyújtása is, utóbbiak elsősorban az Opel részére. 

Az Opel Magyarország Autóipari Kft. nemcsak a 
Szentgotthárdi Ipari Park legjelentősebb vállalata, 
hanem a magyar–osztrák határ menti térségben a 
legnagyobb exportőr. A cég értékesítésének nettó 
árbevétele 2002-ben meghaladta a 148 milliárd Ft-ot, 

2 Logistik Zentrum Heiligenkreuz
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amely 100%-ban az exportértékesítésből szárma-
zott. A külföldi érdekeltségű cég tevékenységi szer-
kezete a rendszerváltozás óta folyamatosan alakult 
át, ahogyan a tulajdonviszonyai is. 

1990 júliusában a General Motors (GM) és a 
Rába Magyar Vagon- és Gépgyár szerződést írt alá 
vegyesvállalat létesítéséről Szentgotthárdon a GM/
Opel 65%-os részesedésével, mely együttműködés 
eredményeként 1991-ben megalakult a General 
Motors Hungary Járműgyártó Kft. és az Autófor-
galmazó Kft. Magyarország rendszerváltozás utá-
ni első közúti járműgyárában 1992-ben kezdődött 
meg a termelés: az Opel Astra típusú személyautók 
gyártása (egészen 1998 végéig) és a motorgyártás. 
A gyár profilja 1996-ban hengerfejek, 2000-ben
Allison és 2002-ben CVT típusú sebességváltók 
gyártásával bővült. Időközben, 1994-ben a gyár 
neve Opel Magyarország Járműgyártó Kft.-re vál-
tozott. 2001 júniusában pedig tulajdonosi szerke-
zetátalakulás eredményeként létrejött a FIAT-GM 
vegyesvállalat (központi igazgatósága Torinóban 
működik), melynek a szentgotthárdi telephely is 
részévé vált. A termelési profil változása a telep-
hely nevének ismételt megváltoztatását igényelte, a 
gyár az új arculatának jobban megfelelő Opel Ma-
gyarország Autóipari Kft. nevet vette fel a FIAT-
GM Powertrain B. V. Leányvállalataként. Az 50%-
ban olasz és 50%-ban német külföldi érdekeltségű 
társaság esettanulmányunk elkészítésekor 820 fő-
vel végzett gépipari termelést. 

A Szentgotthárdi Ipari Parkban 1993-ban zöld-
mezős beruházást indított el a Vossen Hungaria 
Kft., mely 1995-től frottírtermékeket állít elő. A 
magyarországi gyár termelési és egyben határon 
átnyúló kapcsolatban áll a államhatár túloldalán, 
Jennersdorfban működő osztrák központi gyár-
ral, a Vossen AG-vel. Újabb multinacionális vál-
lalatok hazai cégei, a közúti járműalkatrész-gyártó 
Stahlcord Gyártó Kft. és a mezőgépeket előállító 
Vogel&Noot Niemeyer Kft. (GFP Mezőgépgyár-
tó Kft.) az ezredfordulón telepedtek le a parkban. 
Sajnálatos, hogy ez utóbbi cég termelése 2003 nya-
rán, nem szokványos módon megszűnt, és decem-
berben a mintegy 150 dolgozónak felmondtak. Az 
ipari park vállalatainak 2100 fős együttes foglal-
koztatotti létszáma tehát lecsökkent. Egy kedve-
zőtlen tendencia kialakulása azonban nemcsak a 
szentgotthárdi, hanem az őriszentpéteri, a szom-
bathelyi, a körmendi, valamint a zalaegerszegi kis-

térségben is éreztetné hatását, ugyanis a Szent-
gotthárdi Ipari Park munkaerő-vonzáskörzete e 
térségekre terjed ki. A parkba települt, nem ipa-
ri termelést folytató vállalkozások közül logiszti-
kai tevékenységet végez pl. a Voláncamion Rt. és 
a Vasi Konvoj Kft., kereskedelmi tevékenységet a 
MOL Rt. és a Shell Hungary Rt.

A VIZSGÁLT HATÁR MENTI  EGYÜT TMŰKÖDÉS 
FEJLŐDÉSÉNEK ELMÉLETI  HÁT TERE

Hajdú Zoltán a területi szuverenitás és az államhatár 
viszonylatában vizsgálva a területi politikát és a terü-
letfejlesztés gyakorlatát (legalább) négy szituációt kü-
lönít el. Ezen négy típus:

a) Határmentiség
b) Határon átnyúló kapcsolatok
c) Államhatárt átfogó kapcsolatok
d)  Államhatárt integráló kapcsolatok. (Hajdú Z. 

2000)

A határmentiség – értelmezése szerint – az adott 
államok tekintetében az államon belüli topográfi-
ai fekvést fejezi ki. Szentgotthárd a trianoni béke-
szerződés értelmében vált határ menti településsé 
a magyar–osztrák határ mellett, a városi jogállás 
odaítélését (1983) követően pedig Magyarország 
legnyugatibb fekvésű városává. 

Szentgotthárd és térsége Trianon utáni társa-
dalmi-gazdasági fejlődésére a „létrehozott” határ-
mentiség egyértelműen negatív hatást gyakorolt: 
vonzáskörzetének jelentős része az államhatáron 
kívül maradt, a két világháború közti stagnálást az 
első „vasfüggöny” időszakában a település és tér-
sége tudatos nem fejlesztése (visszafejlesztése) kö-
vette. A határ menti gazdasági, társadalmi, mun-
kaerő-piaci stb. kapcsolatok csak az 1980-as évek 
végén, a rendszerváltozás időszakában éledhettek 
fel újra, valamint bontakozhattak ki intenzívebben 
új kapcsolatok. A határmentiség, a nyugati határ 
menti fekvés még erőteljesebben felértékelődött, 
egyértelműen pozitív hatást gyakorolt a város és 
térsége társadalmi-gazdasági fejlődésére az 1990-es 
évek közepe óta, Ausztria Európai Unióba történő 
belépése által. Szentgotthárd és térsége 1995-ben 
határossá vált az Európai Unióval, s az érintkezés, 
a (külső) határ menti fekvés az államhatár két ol-
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dala közötti gazdasági kapcsolatokban is új fejeze-
tet, új lehetőségeket nyitott meg.

A Szentgotthárd és Heiligenkreuz közötti határon 
átnyúló gazdasági kapcsolatok az 1990-es évek kö-
zepétől bontakoztak ki, magyar oldalon a PHARE 
CBC Ausztria–Magyarország program 1995, 1996, 
1997, osztrák oldalon az INTERREG II (1994–1999) 
keretei között, az Európai Unió területfejlesztési (re-
gionális politikai) eszközei indukálására. A Szent-
gotthárdi Ipari Park már a magyarországi PHARE 
CBC program első évének pénzügyi keretéből tá-
mogatásban részesült az ún. gazdaságfejlesztés prio-
ritáson belül, továbbá a következő, az Ausztria–Ma-
gyarország program 1996. és 1997. évi forrásaiból 
is, szintén a gazdaságfejlesztés ágazati kategóriában. 
Az ezredfordulóig a park kiépítése, az infrastruktu-
rális beruházások össz-
költsége meghaladta az 
1 milliárd 560 millió Ft-
ot, amelynek 79%-át a 
PHARE CBC támoga-
tások, 12%-át a hazai 
központi támogatások 
és 9%-át az önkormány-
zati saját erő képezte. 
Az elnyert, kimagasló 
arányú PHARE CBC 
források Szentgotthárd 
és térségének dinami-
kus gazdasági fejlődé-
sét nemcsak elősegítet-
ték (ahogyan például a 
szombathelyi Claudius Ipari és Innovációs Park vo-
natkozásában), hanem időben is előnyös „verseny-
helyzetbe” hozták a várost. Ennek egyik következ-
ménye, hogy Magyarország legnyugatibb fekvésű 
ipari parkját a „legfejlettebb” ipari parkok csoport-
jába lehet besorolni. A Szentgotthárdi Ipari Park ki-
építésében ki kell emelnünk a helyi városi önkor-
mányzat munkatársainak szerepét, akik a Phare 
CBC Programirányító Iroda szakembereivel együtt 
hosszadalmas, nehéz, de „megérte” tanulási folya-
mat keretében sajátíthatták el az Európai Unió te-
rületfejlesztési politikájának gyakorlati ismérveit. 
A települési önkormányzat kezdeményező szerepét 
azért is szükséges hangsúlyoznunk, mivel a CBC 
programban nincs lehetőség – az INTERREG prog-
rammal ellentétben – gazdasági szervezetek támo-
gatására. 

Véleményünk szerint valamely határ menti 
együttműködés esetében legnehezebb a határon 
átnyúló kapcsolatok és az államhatárt átfogó kap-
csolatok fejlődési szinteket elválasztani, megkü-
lönböztetni egymástól, hiszen a határon átnyúló 
kapcsolatok fokozatosan átszelik, átfogják az adott 
államhatárt zavartalan fejlődés esetében. Azonban 
már „államhatárt átfogó államközi kapcsolatokról be-
szélhetünk akkor, amikor a közös államhatár men-
tén nagy intenzitású kapcsolatrendszer jött létre, 
s egyes ágazatokban vagy meghatározott szélessé-
gű területeken, esetleg zónákban kialakult a közös 
vagy minden tekintetben egyeztetett döntés, így 
megjelenik egyfajta beleszólás lehetősége a szom-
szédos állam területén végbemenő folyamatok irá-
nyításába” (Hajdú Z. 2000, 167. o.). 

A Szentgotthárd és 
Heiligenkreuz közötti 
határ menti gazdasá-
gi együttműködés az 
ezredforduló idősza-
kában az államhatárt 
átfogó kapcsolatok sza-
kaszba lépett. Az oszt-
rák–magyar államha-
táron és az egykori, el-
választó funkciójú EJR 
sávján ma már közle-
kedési útvonalak ha-
ladnak át, biztosított 
a határátlépés, megte-
remtve a lehetőséget az 

iker ipari park vállalkozásai közötti együttműkö-
désre. A Szentgotthárdi és a Heiligenkreuzi Ipari 
Park ún. tükörprojektként egy sajátos gazdasági öve-
zetté fejlődött ki a rendszerváltozás óta eltelt idő-
szakban, mely zónában az ipari termelés mellett a 
logisztikai és a kereskedelmi szolgáltatások is meg-
honosodtak. A magyar és az osztrák oldal közös 
irányítása valóban beleszólást enged a két szom-
szédos állam területén végbemenő gazdasági fo-
lyamatok befolyásolásába, amely ez idáig az auszt-
riai (burgenlandi) oldalról hatott erősebben.

A bemutatott határ menti együttműködés állam-
határt integráló kapcsolatok szakaszába lépésének 
jövője reális, mely Magyarország Európai Unióba 
történő belépését követően fog megvalósulni, vár-
hatóan rövid távon. Ekkor az államhatár mentén 
elhelyezkedő vizsgált térségek azonos szuvereni-

Az épülő Szentgotthárdi Ipari Park (I. ütem)

Forrás: Opel Magyarország Autóipari Kft.
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tás alá fognak kerülni, a kereskedelmi vámhatár 
megszűnik, s az államhatár szinte virtualizálódik. 
Remélni lehet, hogy ezen innováció-orientált ha-
tár menti együttműködés legkedvezőbb fejlődési 
stádiumában már a valóban közös, határon átnyúló 
projektek fognak megvalósulni, nemcsak a gazda-
sági tevékenységek és a gazdasági szolgáltatások, 
hanem például a kutatás-fejlesztés, a szakképzés 
területén is. Az EU regionális politikájának szel-
lemében az ún. határok nélküli együttműködés egyik 
példája kibontakozásának lehetünk tanúi napja-
inkban legnyugatibb határ menti kistérségünkben, 
átlépve a magyar–osztrák államhatárt.

Magyarország, Szlovénia és Szlovákia uniós tag-
állammá válását követően lehetőség nyílik a határ 
menti együttműködés(ek)ben rejlő lehetőségek 
teljes körű kihasználására a leendő belső határaink 
mentén, amely a hazai területfejlesztési politiká-
ban is egy új típusú: „határokon átnyúló” gondol-
kodásmódot és gyakorlatot tesz szükségessé. En-
nek alapjait az elmúlt egy évtizedben már sikerült 
lerakni, meghonosítani. 
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Az erdélyi és a hazai magyar tudományos élet kiemel-
kedő jelentőségű eseményére került sor a kincses város-
ban, Kolzsvárott, 2003. november 21–22-én. A romániai 
magyarság tekintélyes szervezete, az Erdélyi Múzeum 
Egyesület (EME) elnöksége ugyanis az előző évi tu-
dománynapi szimpózium sikere láttán úgy határozott, 
hogy a hagyományteremtés szándékával 2003 novem-
berétől – az egyesület alapításának évfordulóján – min-
den évben megszervezi a Magyar Tudomány Napja 
Erdélyben című rendezvényét. A nagy érdeklődésre 
való tekintettel 2003-ban a rendezvény programja a ko-
rábbiaktól eltérően már eleve kétnaposra bővült. A tu-
dománynapi rendezvénynek különös aktualitást adott, 
hogy a meghirdetett program mindenekelőtt a régió-
kutatás elméletének és módszerének a kérdéskörét 
helyezte előtérbe, különös tekintettel Erdély történelmi 
régióira. Ez önmagában is fontos tudományos kérdés, 
hiszen az Európa-szerte zajló regionalizációs folyama-
tok arra figyelmeztetik az erdélyi magyar tudományos-
ság képviselőit is, hogy nézzenek szembe az európai in-
tegrációs folyamatok következményeivel a nemzetiségi 
lét, a kultúra és a tudomány területén.

Az erdélyi magyar tudományos élet ügyének Ma-
gyarországon is nagy jelentőséget tulajdonítanak, amit 
mi sem bizonyít jobban, mint hogy a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia elnökének, Vizi E. Szilveszternek a fő-
védnöksége alatt, valamint Berényi Dénes akadémi-
kusnak, az MTA „Magyar Tudományosság Külföldön” 
elnöki bizottság elnökének és Pomogáts Bélának, a 
Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaság elnöké-
nek a védnöksége mellett, s nem utolsósorban számos 
magyarországi intézmény és tudós szakember aktív 
részvételével került sor.

A rendezvény első napján a plenáris ülésnek a ko-
lozsvári Protestáns Teológiai Intézet díszterme adott 

otthont, a város történelmi központjában található, 
nagy időket megélt, patinás épületében. Az erdélyi és az 
egyetemes magyar társadalomtudomány kiemelkedő 
képviselője, Egyed Ákos, az EME elnöke köszöntőjében 
elmondta, hogy a 2003. évi konferencia elsősorban a re-
gionális, a területi tudomány elméleti és gyakorlati kér-
déseire való fokozott figyelemfelhívás jegyében kerül
megrendezésre, hangsúlyozva a régiókutatás fontossá-
gát és időszerűségét, különös tekintettel az euroatlanti 
integrációs folyamatok kihívásaira. A megnyitót köve-
tően a plenáris ülés előadói számos tudományterület 
legújabb kutatási eredményeiből adtak ízelítőt a „re-
gionalista szemléletű” megközelítés jegyében. Elsőként 
Meskó Attila akadémikus, az MTA főtitkárhelyettese a 
2003. november 8–10 között Budapesten megrendezett 
World Science Forum – „Knowledge and Society” tu-
dományos világkonferencia tapasztalatait összegezte. 
A tudomány és mindennapi élet viszonyrendszerében 
külön hangsúlyozta a tudás és az életminőség kapcso-
latait, a felgyorsuló fejlődés és a fenntartható fejlődés 
korlátait és a tudás alapú társadalom kialakulását.

A tudomány területén nyíló távlati lehetőségeket 
mutatta be az Európai Unió keretei között Berényi Dé-
nes akadémikus. Véleménye szerint a történelmi előz-
mények alapján nem tekinthető véletlennek, hogy a 
modern tudomány Európában alakult ki, s ma is a há-
rom tudományos központ egyike az USA és a Távol-
Kelet mellett, miközben több nem uniós, hanem széle-
sebb összefogás eredményeként létrejött kutatóközpont 
székhelye is a térségben található. Az EU-s keretprogra-
mok 1984-től egyre nagyobb szerepet játszanak a tér-
ség tudományos életében (European Research Area), 
amelynek 1999-től Magyarország is résztvevője.

A kultúra és azon belül főként az irodalom regioná-
lis, nemzeti és európai szinten megjelenő sajátossága-

K O N C Z  G Á B O R
tudományos segédmunkatárs, PhD hallgató, MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet Debreceni Osztály

A Magyar Tudomány Napja  
Erdélyben

(Kolozsvár, 2003. november 21–22.)
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it összegezte Pomogáts Bélának, a „magyar irodalom 
utazó nagykövetének” a Regionális irodalom–nem-
zeti irodalom–európai irodalom című tanulmánya, 
amelyet távollétében Sípos Gábor, az EME főtitkára 
ismertetett. A nemzeti kultúrán belül megjelenő re-
gionális irodalom a tartományok történelmi szerepé-
nek köszönhetően, hagyományosan Németországban a 
legintenzívebb. Magyarország esetében többnyire csak 
kényszerűség eredménye a policentrikusság, a nemze-
ti identitás mindvégig erőteljesebben érvényesül a ma-
gyar irodalomban. Annak ellenére, hogy Trianont köve-
tően számos meghatározó kulturális központ más állam 
fennhatósága alá került, a magyar irodalomban a folyto-
nosság dominál, s nem csak Balassitól Adyig. Az előadás 
felhívta a figyelmet arra is, hogy értékei alapján a ma-
gyar irodalmat sokkal jelentősebb szerep illetné meg a 
világirodalmon, különösen az európai irodalmon belül. 
A kedvezőtlen globalizációs folyamatok feltartóztatásá-
ra új kulturális stratégia kialakítására van szükség.

Az ülés levezető elnökének, Egyed Ákosnak Az Er-
délyi Múzeum Egyesület és Erdély történeti régiói-
nak kutatása című előadása két részből tevődött ösz-
sze. Az Erdélyi Múzeum Egyesület közel 150 éves törté-
netének rövid áttekintése után rámutatott a tekintélyes 
szervezet integratív és regionális szerepkörére az erdé-
lyi tudományos életben. A sokáig csak keretintézmény-
ként működő EME ma három kutatócsoportot és 70 
ezres könyvtári gyűjteményt tart fenn. Az előadás má-
sodik része Erdély történeti régióinak eddigi kutatási 
eredményeiről számolt be, a Romániához csatolt terü-
letek három nagy történeti régióját, a történeti Erdélyt, 
a Partiumot és a Bánátot illetően. A kutatások azonban 
ma még mindig inkább az egykori vármegyékre irá-
nyulnak.

A regionális tudomány kialakulásáról és fejlődéséről, 
a magyarországi regionális tudomány elméleti és gya-
korlati eredményeiről adott számot Horváth Gyula, az 
MTA Regionális Kutatások Központjának főigazgatója, 
A regionális tudomány Magyarországon című, nagy 
érdeklődéssel várt előadásában, hangsúlyozva a tudo-
mányterület súlyának további növekedését. Miután a 
regionális tudomány az 1990-es években az Európai 
Unió szintjére emelkedett, ezért Magyarországhoz ha-
sonlóan Erdélyben is fölöttébb kívánatossá vált a regio-
nális tudomány megerősödése, szereplőinek szorosabb 
összefogása, akárcsak az egész Kárpát-medence terü-
letén. A magyarság szempontjából igen kedvező len-
ne ugyanis, ha a Kárpát-medence rövid időn belül az 
Európai Unió egyik makropolitikai stratégiai régiójává 

tudna válni. A kívánt cél elérése nemcsak a közös törté-
nelmi múltban rejlik, hanem az euroatlanti integrációs 
folyamatok által is indokolt elvárás. Végül, mintegy az 
elhangzottak illusztrálásaként Horváth Gyula röviden 
bemutatta a hallgatóságnak a tartalmilag és formailag 
egyaránt rendkívül igényes Székelyföld című mono-
gráfiát, amely a Kárpát-medence régiói sorozat első 
köteteként, az előadó szerkesztésében, az Új Kézfogás 
Közalapítvány támogatta székelyföldi ösztöndíjasok 
közreműködésével az MTA RKK és a Dialóg Campus 
Kiadó gondozásában jelent meg a közelmúltban.

Az általánosabb érvényű témájú előadásokat köve-
tően, már a délutáni program részeként, A regionális 
kutatási paradigmák és a regionalizás címmel tartott 
előadásában, a kolozsvári egyetem docense, Benedek 
József a regionalizmus témakörének néhány elméleti 
fontos kérdését mutatta be, míg Selinger Sándor, a Gá-
bor Dénes Főiskola Konzultációs Központjának igazga-
tója a térinformatikának a régiófejlesztésben betöltött 
nélkülözhetetlen szerepére mutatott rá előadásában. Az 
erdélyi magyarság és a moldvai csángók körében vég-
zett kutatások alapján tartott beszámolót Pozsony Fe-
renc, a kolozsvári Kriza János Néprajzi Társaság elnö-
ke a népi kultúra táji tagoltságának jellegzetességeiről 
Erdélyben és Moldvában, bemutatva a nyelv- és kultú-
raváltás folyamatait, lehatárolva a homogén, egymástól 
jól elkülöníthető területeket. A közelmúlt kedvezőtlen 
demográfiai folyamatairól, a magyar népesség erőtel-
jes fogyásáról számolt be Balla Árpád főorvos, Hargita 
megye 1970–2002 közötti népmozgalmi adatainak ösz-
szegzése kapcsán. A plenáris ülés záró előadását Csá-
vossy György költő, színműíró, nyugalmazott egyetemi 
tanár mutatta be Nagyenyedről, akit nem mellesleg az 
európai hírű borászok közt tartanak számon. Az erdélyi 
borok táji jellegzetességeit s a régiók életében betöltött 
szerepét taglaló előadás felhívta arra a figyelmet, hogy
a mai Románia területén található Erdély-hegyalja és 
Arad-hegyalja borai méltán tettek szert hírnévre.

A konferencia második napján került sor a szakmai 
vitákra, az EME öt szakosztályának megfelelő bölcsé-
szet-, nyelv- és történettudományi; természettudo-
mányi és matematikai; orvostudományi és gyógysze-
részeti; jog-, közgazdaság- és társadalomtudományi, 
valamint műszaki tudományok szekciókban. Az első 
szekcióban színvonalas előadások hangoztak el a nép-
szokások, népköltészet, a romániai magyarság nyelv-
használatának változásai és az irodalmi kutatások té-
makörében. A történettudományi szekció tizennégy 
beszámolója az erdélyi történelem szinte teljes spekt-
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rumát felölelte az őskori kultikus barlangoktól az 
1946-os romániai választásokig. A természettudomá-
nyi és matematikai szekció tizenkét előadója elsősor-
ban az élettudományok aktuális kérdésköreinek vala-
mely szegmensét mutatta be, s itt kapott helyet két, a 
regionalizmus tárgykörébe tartozó előadás is, a régió-
kutatás földrajzi alapjairól, illetve a határmentiség és a 
határ menti interregionális együttműködések sajátos-
ságairól. A regionalista szemléletmód az orvostudomá-
nyi szekció előadásaiban is megmutatkozott például a 
környezet és az egészség, valamint az epidemiológiai 
vizsgálatok területi sajátosságainak az elemzésében. A 
műszaki tudományi szakosztály szekcióülésének szinte 
minden előadója az általa kutatott témát ugyancsak a 
területiség szempontjából közelítette meg.

A társadalmi-gazdasági folyamatok területiségét, 
regionális vonatkozásait legnagyobb számban az EME 
Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szak-
osztályának szekciójában képviselték romániai és ha-
zai magyar szakemberek. A szekcióban örvendetesen 
jelen voltak az erdélyi fiatal magyar tudósgeneráció
képviselői és többen részt vettek 
a szekció munkájában a terü-
leti tudományok magyarorszá-
gi képviselői közül is. A szekció 
munkáját Vincze Mária, a Ba-
bes-Bolyai Tudományegyetem 
Közgazdasági Karának dékán-
helyettese mellett, az MTA RKK 
részéről Horváth Gyula és Ba-
ranyi Béla elnöklése segítette. A 
mintegy 20 előadót felvonultató szekcióban elsőként a 
határrégióknak Kelet-Magyarország integrációs kap-
csolataiban betöltött szerepéről beszélt Baranyi Béla, 
megemlítve a határmentiség és perifériahelyzet terü-
leti összefüggéseit, a magyar–román határon átívelő 
interregionális együttműködés eredményeit és hiá-
nyosságait, fejlesztésének további lehetőségeit az euró-
pai uniós csatlakozás küszöbén. A környezettudomány 
szerepe a regionális kutatásokban címmel pedig Bu-
day-Sántha Attila, a Pécsi Tudományegyetem köz-
gazdász professzora tartott nagy érdeklődést kiváltó 
előadást, hangsúlyozva, hogy a 21. században a fejlesz-
téseket a komplexitásnak kell meghatároznia, amely 
magában foglalja az integrált megelőzési és ellenőrzési 
rendszer hatékony működtetésének a szükségességét 
is. A Pécsi Tudományegyetem már eddig is fontos sze-
repet játszott az erdélyi regionális kutatók képzésében. 
Az egyetem regionális gazdaságtani és politikai dokto-

ri iskolájában tizenegy székelyföldi fiatal kutató készül
a tudományos kutatásra.

Számos kutató előadása szólt a Székelyföldről, főként 
a napjainkban aktuális kérdés, a székely autonómia ál-
tal felvetett problémák tárgykörében. Az előadások ösz-
szefoglalták a napjainkban zajló gazdasági-társadalmi 
átmenet jelenségeit, a régióra jellemző specifikumait,
a regionális identitásról végzett empirikus kutatások 
eredményeit. Többek között Hajdó Csaba, a Civitas 
Alapítvány igazgatója a Székelyföld közelmúltban elké-
szült fejlesztési stratégiáját ismertette meg a hallgató-
sággal. Sok előadó és a vitában felszólaló utalt a romá-
niai regiókutatást és a regionális fejlődést akadályozó, 
hátráltató tényezőkről, a finanszírozási nehézségekről,
az állam lassú reagálásáról, az összefogás hiányáról, a 
felhasználható adatbázisok nem kielégítő színvona-
láról stb.. A romániai regionális fejlesztés jogi akadá-
lyait többek között Veress Emőd, a Babes-Bolyai Tu-
dományegyetem tanársegéde azzal magyarázta, hogy a 
jogszabályozás ideológiailag ma is erősen meghatáro-
zott, ami befolyásolja a regionális fejlesztés lehetősége-

it. Neményi Ágnes, a Babes-Bo-
lyai Tudományegyetem docense 
az értelmiség és a társadalmi re-
form kapcsolatáról tartott elő-
adásában a szakavatott kutatókat 
alkalmazó, régiókutatást végző 
intézetek hiányát emelte ki, míg 
Vincze Mária professzorasz-
szony a romániai Közép-régió 
területfejlesztésével kapcsolatos 

eredményeket ismertette, illetve az azokkal kapcsola-
tos kételyeknek adott hangot.

A „regionális” szekcióban folyó tartalmas munka és 
eszmecsere zárásaként Horváth Gyula összegezte a ro-
mániai magyar régiókutatás egyre markánsabb ered-
ményeit, felhívva ugyanakkor a figyelmet a közeljövő
legfontosabb feladataira, mindenekelőtt a magyarorszá-
gi és az erdélyi kutatóhelyek közötti fokozottabb együtt-
működés lehetőségére, amelynek során a fejlődésben 
előrébb tartó magyarországi területi tudományok kép-
viselői átadhatják elméleti és módszertani tapasztala-
taikat. Megismételte a plenáris ülésen is már felvetett 
elképzelés megvalósítását, egy erdélyi regionális tudo-
mányi műhely létrehozását, akár önállóan, akár az EME 
keretei között. Ez mindenképp jelentős előrelépést je-
lenthetne az erdélyi (és a romániai) területi tudomány 
fejlődésében, lehetővé téve az erőforrások jobb haszno-
sulását s nagyobb volumenű kutatások lebonyolítását. 
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A Központi Statisztikai Hivatal, illetve megyei igazgatósá-
gainak közelmúltban megjelent kiadványaira szeretném 
a lap olvasóinak a figyelmét felhívni.A“Magyarország ré-
giói” című kiadvány az ország hét tervezési-statisztikai 
régióját, valamint a Budapesti Agglomerációt és a Balaton 
kiemelt üdülőkörzetet mutatja be. Ez a kiadvány a KSH 
Területi és Koordinációs Főosztálya Területi Tájékozta-
tási Osztályának és a KSH valamennyi területi igazgató-
ságának együttműködésével készült. Az „Agglomerációk, 
településegyüttesek” c. kiadványsorozatot a Központi Sta-
tisztikai Hivatal Területi és Koordinációs Főosztálya Te-
rületi Tájékoztatási Osztályán kidolgozott egységes tema-
tika alapján a megyei igazgatóságok készítették. Az em-
lített kiadvány, illetve kiadványsorozat nagy és felettébb 
tiszteletreméltó s egyben felelősségteljes szakmai vállal-
kozás. Indokolt, hogy bővebben szóljunk róluk.

A „Magyarország régiói” c. kiadvány az ország hét 
tervezési-statisztikai régióiról szóló legfontosabb is-
mereteket foglalja össze. E régiókon kívül, mint emlí-
tettük, két sajátos fejlesztési területről is szolgáltatnak 
információkat. A régiók egészét tárgyaló rövid beve-
zetést követően, régiónként kapunk részletes képet a 
településhálózat, a népesség, a munkaerőpiac helyze-
téről: a háztartások jövedelméről és fogyasztásáról: a 
gazdaság fejlettségéről mezőgazdaság, ipar, építőipar, 
beruházás, idegenforgalom vonatkozásában. A kötet 
bemutatja az adott régió infrastruktúráját, környezetét, 
a felsőfokú oktatás, kutatás, fejlesztés, az egészségügy, 
szociális ellátás helyzetét. Külön erénye a munkának, 
hogy szakmailag korrekt, tömör helyzetértékelést ad a 
tárgyalt régió erősségeiről, gyengeségeiről, majd közli a 
fontosabb vállalkozások listáját. Tematikailag ettől né-
mileg eltérőek a Budapesti Agglomerációt és a Balaton 
kiemelt üdülőkörzetet tárgyaló munkarészek. Ezekben 
a szerzők ezen térségek sajátos helyzetének, adottságai-
nak bemutatására, elemzésére törekedtek.

A kötet szerzői megállapításaikat, elemző-kutatási 
munkájuk eredményeit közérthetően, jól megfogalma-
zottan adják közre. A megfigyelt folyamatokat jellemző
számadatok, az abból képzett táblázatok „nem nyom-
ják agyon az anyagot”. Annyit közölnek, amennyi – az 
adott tematikának megfelelően – a folyamatok lénye-
gének megragadásához, bemutatásához szükségesek, 
és rögtön tegyük hozzá, elegendőek. A könyv kiválóan 
tipografált, ízléses kiállítású, a grafikai feldolgozás ma-
gas színvonalú, örömet okoz az olvasónak.

A kötet részletes bemutatása meghaladná jelen re-
cenzió kereteit. Indokolt azonban a Bevezető néhány 
alapvető jellegű megállapítására, valamint az egyes ré-
giók erősségeit, gyengeségeit összegző következtetések-
re a figyelmet felhívni.

A NUTS-2 szintnek megfelelő regionális területbe-
osztást az új belépők közül csak Csehország, Lengyel-
ország, Szlovákia és hazánk alakította ki, a többi hat be-
lépő ország egész területét ezen a szinten szerepelteti. 
Így összesen 41 régióval gyarapodik az Európai Unió. 
Az újonnan csatlakozó országok tíz legfejlettebb régió-
ja közül hazánkból csak kettő, a közép-magyarországi 
és a nyugat-dunántúli nevezhető meg.

Az elmúlt öt-hat esztendő alatt a területi különbsé-
gek érzékelhetően csak Ausztriában és Németország-
ban csökkentek, az unió legtöbb tagországában kisebb 
nagyobb mértékben növekedtek, állapítja meg a Be-
vezető tanulmány. 2001-re vonatkozóan az egy lakos-
ra jutó GDP becslések szerint igen jelentős eltérések fi-
gyelhetők meg az ország régiói között. Az EU-15 száza-
lékában vásárlóerő paritáson Magyarország mutatója 
52,8: Közép-Magyarországé 83,5 (a legmagasabb), míg 
Észak-Magyarország a legkisebb értéket mutatja: 34,6, 
ezt csak alig haladja meg az Észak-Alföld mutatója, 
mely 35,1. Magyarország mutatóját csak két régió ha-
ladja meg: a korábban említett Közép-Magyarország és 
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(Központi Statisztikai Hivatal, illetve a KSH megyei igazgatóságainak kiadványai, 2003)
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Nyugat-Dunántúl. A nagymér-
vű területi aránytalanságokat 
szemléletesen mutatja a GDP 
megoszlása az egyes régiók kö-
zött: Közép-Magyarországra 
jut a GDP 43,9%-a, a legalacso-
nyabb részesedést az orszá-
gosból Dél-Dunántúl mutatja, 
mindössze 7,4%. Ezt a nagy-
mérvű területi különbséget tük-
rözik más megfigyelt adatok is,
mint például többek között a 
beruházások területi eloszlása 
a régiók között, az 1 km vízve-
zetékre jutó szennyvízcsatorna 
hossza, a kedvezményezett tele-
pülések száma.

Elmélyült, gondos elemzé-
sek eredményeit tükrözik az 
egyes régiók helyzetértékelésé-
vel kapcsolatos megállapítások, 
következtetések. Ezek egyben 
kijelölik a területpolitikai be-
avatkozások, területfejlesztési 
feladatok jellegét és irányultsá-
gát. A régiók erősségeit, illetve 
gyengeségeit összefoglaló meg-
állapítások nyomán egyértel-
műen nyomon követhetőek az 
ország területi szerkezetének 
nagymérvű aránytalanságai, fe-
szültségforrásai. Szomorú tény, 
hogy a múlt század kilencvenes éveinek elejétől ez a 
folyamat erősödő tendenciát jelez: a mérséklésére tett 
intézkedések, beavatkozások eddig érdemleges, pozitív 
irányú és jellegű változásokat nem eredményeztek. Az 
EU-tagság küszöbén a területi fejlettségek nagymérvű 
eltérései jellemzik az ország térszerkezetét. Hogy ennek 
feloldására, mérséklésére, mit lehet, mit kellene tenni, 
annak elemzése jelen recenzió kereteit meghaladó fel-
adat.

A „Magyarország régióit” bemutató és elemző tanul-
mány kiváló anyag. Az elemzések a különböző időtávú 
fejlesztési célok, koncepciók szakmai megalapozottsá-
gát segíthetik, realitástartalmát erősíthetik. A szerkesz-
tő munkáját dicséri, hogy „kézben tartotta munkatár-
sait”. Egységes szemléletű, alapos koordinációt tükröző, 
nagyon gondos, közérthetően megfogalmazott munka. 
Egy nevezőre tudta hozni a munkában részt vevő népes 

csapat tevékenységét: azonos szemléletű, stílusú mun-
kával ismerkedhetnek meg az olvasók. A kötet új isme-
reteket ad, nemcsak a téma iránt érdeklődők számára, 
hanem jól segíti a szakemberek tevékenységét is.

Hasonlóképpen kitüntetett fontosságú vállalkozás az 
ország agglomerációit, településegyütteseit bemutató 
kiadványsorozat (21 kiadvány).

A VÁTI-ban e témakörben 1979–1981 között végzett 
kutatások eredményeit hasznosítva, a Központi Sta-
tisztikai Hivatal Területi Főosztálya a nyolcvanas évek 
közepétől rendszeresen publikált évente 40 válogatott 
adatot, mutatót, a településrendszerben bekövetkezett 
strukturális változások eredményeként kialakult kü-
lönféle típusú településegyüttesekről. Ez 3 agglomerá-
cióra, 5 agglomerálódó térségre, 5 urbanizálódó térség-
re, 8 nagyobb és 8 kisebb városkörnyéki településegyüt-
tesre és 5 várospárra, városhármasra vonatkozott.
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A közelmúltban gondos előkészítő munka alapján 
– a 2001-ben végzett népszámlálás adtainak ismereté-
ben – a témában folytatott legújabb kutatási eredmé-
nyek figyelembevételével felülvizsgálták a korábban le-
határolt és statisztikai szempontból megfigyelt telepü-
lésegyütteseket. A vizsgálatok azt mutatták, hogy egyes 
kisebb településcsoportokban nem a várakozásnak 
megfelelően alakultak, illetve alakulnak a településkö-
zi kapcsolatok, nem erősödnek az agglomerálódási fo-
lyamatokra jellemző tendenciák. A vizsgálatok elvég-
zésére a Központi Statisztikai Hivatal Területi és Koor-
dinációs Főosztályának Területi Tájékoztatási Osztálya 
egységes tematikát dolgozott ki. Ennek ismeretében a 
megyei igazgatóságok felülvizsgálták a korábbi megfi-
gyelések alapján lehatárolt településegyütteseket, a kö-
rükhöz tartozó településeket, melynek eredményeként 
21 településegyüttes további rendszeres megfigyelésére
vállalkoznak a megyei igazgatóságok. A felülvizsgálati 
munkában részt vettek a megyei, illetve az érintett tér-
ségekben fekvő városok főépítészei is.

Indokoltnak mutatkozott a településrendszer struktu-
rális átalakulásának nyomán kialakuló településegyüt-
teseket három kategóriára bontani: agglomerációkra, 
agglomerálódó térségekre és településegyüttesekre. Az 
agglomeráció, agglomerálódó térség, a településegyüt-
tes fogalmát a felülvizsgálat során újraértelmezték. Eze-
ket a fogalmakat – részletes kifejtésben – a vonatkozó 
kiadványsorozat mindegyike tartalmazza.

Hazánk településrendszerén belül négy agglomerá-
ció határolható le: a budapesti, a győri, a miskolci és 
a pécsi. A budapesti agglomeráció területi lehatárolá-
sát és az idesorolható települések körét a 89/1997. (V. 
28.) számú kormányrendelet határozta meg: 81 telepü-
lés tartozik ide. A fentiekben említett felülvizsgálat a 
vonatkozó kormányhatározat alapján tekintette érvé-
nyesnek a budapesti agglomeráció lehatárolásánál. A 
győri agglomerációba 29, a miskolciba 13, a pécsibe 21 
települést soroltak a területileg illetékes megyei igazga-
tóságok, a munka alapjául kidolgozott tematika szerint. 
Az agglomerálódó térségek száma négy. Ezek a követ-
kezők: a balatoni agglomerálódó térség. Az idesorolt te-
lepülések száma 52, melyek körét a 2000. évi CXII. tör-
vény határozta meg. Az egri agglomerálódó térség 10, 
a szombathelyi 31, a zalaegerszegi 29 települést ölel fel. 
A legnagyobb a településegyüttesek csoportja. A felül-
vizsgálat során a békéscsabaiba 10, a debrecenibe 9, a 
kaposváriba 14, a kecskemétibe 9, a nyíregyháziba 5, a 
salgótarjániba 9, a soproniba 6, a szegedibe 12, a szek-
szárdiba 5, a székesfehérváriba 13, a szolnokiba 6, a ta-

tabányaiba 12, a veszprémibe 10 települést soroltak. A 
felülvizsgálat során alkalmazott módszertani megkö-
zelítés a településegyütteseket – többek között – úgy 
határozta meg, hogy ezekben „az olyan jellegű területi 
összefonódás, összeépülés, netán összefüggő település-
test kialakulása, amely az agglomerációk létrejöttének 
egyik sajátos kritériuma, a településegyüttes vonatko-
zásában csekély mértékű vagy hiányzik…”

A településrendszer strukturális átalakulásának 
eredményeként kialakult agglomerációkba, agglome-
rálódó térségekbe, településegyüttesekbe összesen 386 
települést sorolt a felülvizsgálat, ez az ország települé-
seinek több, mint egytizede. Önmagában ez a szám is 
jelzi a településegyüttesek szerepét a hazai település-
rendszerben, nem említve adott esetben az azokban élő 
népesség számát, ezen struktúrák helyét és szerepét a 
gazdaság életében, fejlődésében.

A kiadványsorozat elkészítésében, publikálásában a 
Központi Statisztikai Hivatal minden megyei igazgató-
sága közreműködött, bemutatva a működési területü-
kön lehatárolt és rendszeres megfigyelésre kijelölt tele-
pülésegyüttest/eket. Mindegyik kiadvány részletes, tu-
dományos igényű, korrekt szakmai tartalmú elemzést 
ad az adott településegyüttes helyzetéről és adottságai-
ról. Különösen kiemelném azt, hogy nemcsak a vonat-
kozó statisztikai megfigyelés adatait, számait adja köz-
re a kiadvány, hanem mintegy „életre kelti” azokat az 
elemzés keretében. Ezt követően táblázatokba foglalt 
adatok mutatják be a vizsgált térség jellemzőit, melyet 
jól szerkesztett térképvázlatok színesítenek. A kiváló-
an koordinált, egységes tematikai elvek alapján készült 
kiadványsorozat a felelős szerkesztő gondos munkáját 
dicséri.

Hazánk agglomerációit, agglomerálódó térségeit, te-
lepülésegyütteseit bemutató kiadványsorozat jól hasz-
nosítható ismereteket, helyzetértékelést ad a telepü-
lésrendszerrel foglalkozó kutatók, a városok fejleszté-
si koncepcióinak, terveinek kidolgozásával foglalkozó 
tervezők számára. A munkák különösen jól segíthetik 
az érintett térségek települési önkormányzatainak, a 
megyei önkormányzati hivataloknak a tevékenységét, 
terület- és településfejlesztési törekvéseit. Jól szolgál-
ják a téma iránt érdeklődők ismereteinek gyarapítá-
sát. Úgyis fogalmazhatunk, hogy ez a kiadványsorozat, 
az ország régióit bemutató munkával egyetemben, jól 
nyomon követhetően mutatja be a mai magyar valóság 
területi vonatkozású aspektusait.

Kőszegfalvi György
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Az „Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése” című 
2002/2003. évi területfejlesztési Phare program a ko-
rábbi programokhoz képest a legösszetettebb támoga-
tási konstrukcióként került meghirdetésre 2003 őszén.

A program célja helyi kezdeményezésekre és széles körű 
partnerségre épülő integrált településfejlesztési akciók támo-
gatása volt három egymásra épülő, egymás hatását erősítő 
komponens megvalósításával, amelyek az alábbiak voltak:

1.  komponens: városi, települési, ipari és katonai te-
rületek rehabilitációja munkahelyteremtő tevé-
kenységek fejlesztése érdekében

2.  komponens: a régión belüli elérhetőséget javító 
közúti közlekedési infrastruktúra fejlesztése

3.  komponens: helyi kezdeményezéseken alapuló 
foglalkoztatás ösztönzése.

Magyarországon ez volt az első olyan területfejlesztési 
program, amely mindegyik régióban meghirdetésre került, 
és mint ilyen, a Strukturális Alapokra való felkészülés „fő-
próbájának” is tekinthető volt. Az előcsatlakozási pályázati 
konstrukciók közül ez a program jól modellezte az Opera-
tív Programok programalapú tervezését és végrehajtását és 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Európai 
Szociális Alap által támogatandó területeket.

A program keretében 54,12 millió euró Phare forrás 
és 43,29 millió euró hazai társfinanszírozás (összesen
97,4 millió euró) pályázati rendszerű elosztására kerül-
hetett sor. Ez összesen mintegy 25 milliárd forint. A pá-
lyázóknak minimálisan tíz százalék önrészt kellett biz-
tosítaniuk fejlesztésük megvalósításához.

Pályázatot nyújthattak be (komponenstől függően):
Önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérsé-

gi és megyei szervezetek, ezek intézményei, közhasznú 
tevékenységet végző, nonprofit gazdasági társaságok,
regionális képzési központok, munkaügyi központok, 
kereskedelmi és iparkamarák, vállalkozásfejlesztési 
alapítványok, szak- és felnőttképzési intézmények.

A programban a meghirdetéstől a beadásig 3 hónap 
felkészülési, pályázatkészítési idő állt a pályázók ren-
delkezésére. Ezen időszak alatt intenzív felkészítést se-
gítő akcióként 7 regionális és 60 megye szintű informá-
ciós, konzultációs nap megszervezésére került sor.

A pályázatok beadási határideje 2003. november 7-e 
volt, amelyre 187 pályázatot adtak be. Ezek együttes tá-
mogatási igénye közel négyszerese volt a rendelkezésre 
álló forrásoknak. A pályázók többsége előzetes várako-
zásainknak megfelelően helyi önkormányzatok köré-
ből került ki, de a bevont partnerek körében nonprofit
szervezetek, munkaügyi központok, képzési intézmé-
nyek is megtalálhatóak voltak (1. táblázat).

A benyújtott pályázatok közül 49 projekt kapott támoga-
tást, a rendelkezésre álló keret szinte maximálisan 99,46%-
ban felhasználásra került. Az eredmények április 1-jén or-
szágos napilap (Népszabadság) és az Internet útján elérhe-
tőek lesznek. Minden pályázó írásban is értesítést kap az 
eredményről. A támogatási szerződések megkötését köve-
tően, ami május végére várható, a nyertes pályázóknak a 
Szerződő Hatóság (VÁTI Kht.) további szakértői segítséget 
biztosít a közbeszerzési tenderdokumentációk elkészítésé-
hez, illetve a másodlagos tendereztetési eljárás lebonyolí-
tásához. A szerződések előkészítésében a Hivatal a VÁTI 
Kht.-val együttműködési megállapodást kötött és a regio-
nális fejlesztési ügynökségek is közreműködnek.

TÁJÉKOZTATÓ
a Phare 2002–2003 (Orpheus) „Integrált helyi fejlesztések ösztönzése”

Program nyertes pályázatairól

EU HÍRMONDÓ

A tájékoztatón Kovács Flórián László, a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hi-
vatal elnöke kihirdette az ORPHEUS PHARE 2002--2003 pályázat eredményét. Tho-
mas Wilay, az Európai Bizottság megbízottja gratulált a pályázat nyerteseinek és a 
VÁTI Kht.-nak a program sikeres lezárásához. Galovicz Mihály, a VÁTI Kht. program-
engedélyező ügyvezetője felhívta az újságírók figyelmét néhány nyertes pályázatra.
Lunk Tamás, a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Operatív 
Programok Irányító Hatóság vezetője bíztatta a pályázaton részt vevő, de ezúttal nem-
nyertes pályázókat arra, hogy induljanak a ROP-ban meghirdetett pályázatokon.
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Régió Határidőig
beérkezett

pályázatok, (db)

1 konponensre
beérkezett

pályázatok, (db)

2 komponensre
beérkezett

pályázatok, (db)

3 komponensre
beérkezett

pályázatok, (db)

Keretösszeg
(millió EUR)

Igényelt
támogatás

összege, (EUR)
KM 35 20 8 7 17,47 75 598 945
KD 21 10 8 3 9,93 32 104 391
NYD 16 9 6 1 7,41 27 020 611
DD 21 4 10 7 11,24 40 678 992
ÉM 31 9 13 9 16,63 63 200 382
ÉA 30 14 10 6 20,16 66 176 189
DA 33 15 10 8 14,57 76 658 603

187 81 65 41 97,41 381 438 113

1. táblázat
A beérkezett pályázatokra vonatkozó adatok

2. táblázat
PHARE 2002–2003 (ORPHEUS) „Integrált helyi fejlesztések ösztönzése” – nyertes pályázatok

Megye Regisztrációs 
szám

Pályázó neve Pályázat címe Támogatás
összege (euró)

Nyugat-Dunántúli Régió
Zala megye NYD/07 Lenti Város Önkormányzata Gazdaságfejlesztési célú laktanya-felújítás lentiben 544 126
Vas megye NYD/11 Kőszeg Város Önkormányzata A kőszegi Fő tér és Rákóczi u. rekonstrukciója 1 816 200
Vas megye NYD/12 Vasvár Város Önkormányzata Vasvár történelmi városközpontjának 

rekonstrukciója
2 020 137

Vas megye NYD/03 Sárvár Város Önkormányzata A sárvári Kossuth tér rehabilitációja 721 686
Vas megye NYD/14 Szombathely Megyei Jogú Város

Önkormányzata
Szombathelyi Történelmi-régészeti városrész
megvalósítása I. ütem

1 657 863

Zala megye NYD/16 Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Leromlott városi területek rehabilitációja 
munkahelyteremtő tevékenységek ösztönzése 
céljából Nagykanizsán

673 770

Közép-Dunántúli Régió
Fejér megye KD/19 Rácalmás Nagyközség 

Önkormányzata
Duna-part ékköve: konferenciaközpont létesítése
a Jankovich kúriában

1 527 215

Fejér megye KD/17 Aba Nagyközség Önkormányzata Aba Nagyközség központjának rehabilitációval
egybekötött fejlesztése

1 954 358

Komárom-Esztergom 
megye

KD/01 Kisbér Város Önkormányzata Belváros fejlesztés a volt Királyi Lovarda
együttes rehabilitációjával és hasznosításával

3 517 480

Komárom-Eszterom 
megye

KD/07 Nyergesújfalu Város Önkormányzata Térségi Közösségi Ház Nyergesújfalun 612 909,9

Fejér megye KD/11 Enying Város Önkormányzata Az enyingi Batthyány kastély és környezetének
rehabilitációja I. ütem

790 713

Dél-Dunántúli Régió
Tolna megye DD/02 Dunaföldvár Város Önkormányzata “Nyitott vár, nyitott műhely” 2 124 450
Baranya megye DD/13 Bóly Város Önkormányzata Malom a város szélén 594 042
Baranya megye DD/01 Siklós Város Önkormányzata “Mediterrán déli kapu” – Siklós 1 594 438
Tolna megye DD/07 Tolna Város Önkormányzata A tolnai volt Huszárlaktanya integrált fejlesztése 1 296 208,25
Somogy megye DD/12 Nagyatád Város Önkormányzata A városközpont régi fénye – a nagyatádi

Széchenyi park és építészeti emlékeinek 
rehabilitációja a gazdasági fellendülésért

1 905 850

Somogy megye DD/10 Siófok Város Önkormányzata Jókai park felújítása Siófokon és a Jókai parktól
Induló Sió-parti kerékpárút kiépítése

2 143 238

Tolna megye DD/21 Szekszárd Város Önkormányzata Településközpont rehabilitáció Szekszárdon 1 200 000
Tolna megye DD/05 Bátaapáti Község Önkormányzata Gróf Apponyi Vendégház és Közösségi Centrum 686 731
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Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye

ÉA/21 Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

“Esély centrum” – egykori laktanya hasznosítása
a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének növelése
érdekében

2 794 104

Jász-Nagykun-Szolnok 
megye

ÉA/08 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány

Uniós ház építészeti megvalósítása 1 616 302

Jász-Nagykun-Szolnok 
megye

ÉA/19 Szolnok Város Önkormányzata A Szolnoki Logisztikai Központ infrastrukturális
Hátterének fejlesztése

5 400 000

Dél-Alföldi Régió
Békés megye DA/20 Orosháza Város Önkormányzata “Dél-keleti Kapu” II. ütem 5 035 366
Csongrád megye DA/28 Szeged Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
Szeged, Szent Istvánt éri Víztorony- és tér 
rehabilitációja

4 072 663

Békés megye DA/12 Szarvas Város Önkormányzata Szarvas városközpontjának integrált 
rehabilitációja
A foglalkoztatás javítása érdekében

4 365 532

Csongrád megye DA/13 Mórahalom Város Önkormányzata Mórahalom városközpontjának integrált 
rehabilitációja a foglalkoztatás javítása érdekében

1 410 894

Közép-Magyarországi Régió
Pest megye KM/11 Veresegyház Önkormányzata Városközpont rehabilitáció, kapcsolódó utak 

korszerűsítése
3 547 611

Budapest KM/6 IX. ker. Ferencvárosi Önkormányzat Ferenc(kert) város rehabilitáció 529 410,6
Pest megye KM/21 Pomáz Polgármesteri Hivatal Óvárosi Kulturális Központ 2 974 657
Budapest KM/34 Budapest, VIII. ker. Önkormányzat Középső-Józsefváros rehabilitáció 1. szakasza 935 100
Pest megye KM/24 Nagymaros Város Önkormányzata Nagymaros Főtér Környezetrendezés 883 311
Pest megye KM/36 Szob Polgármesteri Hivatal Kultúrpark a város szívében 799 853
Pest megye KM/26 Mogyoród Polgármesteri Hivatal Mogyoród faluközpont rehabilitáció 622 625
Pest megye KM/13 Kismaros Község Önkormányzata Integrált helyi fejlesztések ösztönzése 1 378 167
Pest megye KM/1 Törökbálint Polgármesteri Hivatal Településközpont rehabilitáció 1. ütem 3 000 000
Pest megye KM/10 Örkény Önkormányzat Örkény, Hernád, Tatárszentgyörgy integrált 

településfejlesztés
2 512 137,78

Észak-Magyarországi Régió
Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye

ÉM/18 Tokaj Város Önkormányzata Tokaj Konferenciaváros Program 1 488 759

Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye

ÉM/17 Tállya Község Önkormányzata Vincellér Iskola és Közösségi Központ létesítése 
Tállya településen a volt református iskola 
rehabilitációjával

630 375

Heves megye ÉM/21 Heves Megyei Önkormányzat Inter Európa Ház kialakítása 880 885
Heves megye ÉM/16 Hatvan Város Önkormányzata “Kastély és korzó” a hatvani Grassalkovich kastély 

és a főtér felújítására
1 129 351

Nógrád megye ÉM/26 Salgótarján Önkormányzata “Tér a városban-város a térben” 2 965 735
Nógrád megye ÉM/23 Hollókő Önkormányzata Hollókő Ófalu rekonstrukció 1 028 699
Heves megye ÉM/4 Eger Város Önkormányzata Eger, Szt. Miklós városrész 1 256 477
Nógrád megye ÉM/8 Szécsény Város Önkormányzata Szécsény történelmi városmagjának 

rehabilitációja
3 688 617,97

Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye

ÉM/11 Szikszó Város Önkormányzata Szikszó Városközpont integrált fejlesztése 1 802 752

Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye

ÉM/19 Miskolc Város Önkormányzata Miskolc belváros rehabilitációja,
Regionális Igazgatási Központ kialakítása

1 925 465

Észak-Alföldi Régió
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye

ÉA/10 Nyírbátor Város Önkormányzata A Báthori-várkastély és környezetének 
rehabilitációja

3 827 590

Hajdú-Bihar megye ÉA/04 Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata

Hajdúszoboszló üdülőközpontjába ékelődött  lerom-
lott állapotú terület rehabilitációja

3 252 916

Hajdú-Bihar megye ÉA/24 Hajdúböszörmény Város 
Önkormányzata

Hajdúböszörmény, Bocskai tér integrált fejlesztése 
1. ütem

3 737 851



312 0 0 4 / 3  FA LU  VÁ R O S  R É G I Ó 

F O R M A N  B A L Á Z S
Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem

A magyarországi regionális politika 
továbbfejlesztéséhez szükséges  

további ismeretek az EU regionális 
politikai gyakorlatából

EU HÍRMONDÓ

A I I . RÉSZ TARTALMI SZERKEZETE

1. A közösségi regionális politika alkotórészei
1.1. Az Európai Tanács és a Bizottság
1.2. A Régiók Bizottsága
1.3. Európai Beruházási Bank
1.4. Európai Befektetési Alap

2. A regionális programozás
2.1. A regionális programozás alapjai
2.2.  A regionális programozás első szakasza: a Közös-

ségi szint
2.2.1.  Az Európai Unió közös költségvetésének ter-

vezése
2.2.2. A közös költségvetés elfogadása utáni lépések

2.3. Egységes Programozási Dokumentum
2.4. Nemzeti Fejlesztési Terv
2.5. Közösségi Támogatási Keret
2.6. Operatív Program
2.7. Kiemelt projektek
2.8. Kerettámogatások
2.9. Program kiegészítés

2.10. Vidékfejlesztési program
2.11. Közösségi kezdeményezések

2.11.1. INTERREG
2.10.2. LEADER
2.11.3. EMPLOYMENT – EQUAL
2.11.4. URBAN

3. Előcsatlakozási alapok
3.1.  A Phare-program Magyarországon 1990–2000 kö-

zött
3.1.1. Phare országprogramok
3.1.2. A magyar Phare-CBC programok
3.1.3. A Phare Multi-Beneficiary Programok
3.1.4.  A Phare és a Közösségi kezdeményezésű 

programok
3.2. A PHARE program új orientációja
3.3.  A PHARE program szabályozása 2000–2006 kö-

zött
3.4. Az ISPA szabályozása
3.5. SAPARD szabályozása

4. A strukturális alapok értékelése
4.1. A Strukturális Alapok monitoringja
4.2. A monitoring folyamata

4.2.1. Előzetes monitoring
4.2.2. Folyamatos monitoring
4.2.3. Utólagos monitoring

4.3. A monitoring szintjei
4.3.1. Konkrét célok, operatív célok
4.3.2. Általános célok, hatások országos szinten
4.3.3. Általános célok, hatások regionális szinten

4.4. A monitoring szabályozása



32 FA LU  VÁ R O S  R É G I Ó  2 0 0 4 / 3

1 . A  KÖZÖSSÉGI  REGIONÁLIS  POLITIKA 
ALKOTÓRÉSZEI

1.1. Az Európai Tanács és a Bizottság 

A Bizottság három évente jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a gazdasági és 
társadalmi kohézió elérése terén megvalósított előre-
haladásról, és arról, hogy az e cikkben előírt különböző 
eszközök ehhez hogyan járultak hozzá. A jelentéshez 
szükség szerint megfelelő javaslatokat kell csatolni.

Ha az alapokon kívül és az egyéb közösségi politi-
kák keretében elhatározott intézkedések sérelme nél-
kül egyedi fellépések bizonyulnak szükségesnek, akkor 
az ilyen fellépéseket az Európai Tanács a Gazdasági és 
Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folyta-
tott konzultációt követően fogadhatja el.

Az Európai Tanács a Bizottság javaslata alapján, az 
Európa Parlament hozzájárulásával, valamint a Gazda-
sági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával 
folytatott konzultációt követően 2006. december 
31-ig egyhangúlag, azt követően pedig minősített 
többséggel1 meghatározza a Strukturális Alapok fel-
adatait, elsődleges célkitűzéseit és megszervezését, 
amely magában foglalhatja az alapok átcsoportosítá-
sát. Az Európai Tanács meghatározza az alapokra al-
kalmazandó általános szabályokat, végrehajtási 
határozatokat, az alapok eredményes működéséhez 
szükséges pénzügyi eszközök hatékony és átlátható fel-
használását biztosító rendelkezéseket.

Az Európai Tanács határozza meg a Kohéziós Alap 
működésének szabályait és a rendelkezésre álló pénz-
ügyi eszközeit, amit a környezetvédelmi, illetve a köz-
lekedési infrastruktúra projektekhez használhatnak fel 
a támogatásban részesülő tagállamok.

1.2. A Régiók Bizottsága

1994-ben hozták létre a regionális és a helyi önkor-
mányzatok Közösségen belüli érdekeinek védelmére. 

Konzultatív jogokkal felruházott tanácsadó testület-
ként lett felállítva.

A Nizzai Szerződés kiegészítése alapján a Régiók Bi-
zottságának tagjai megbízatásukat a regionális vagy 
helyi önkormányzatok választása alapján nyerik vi-
szont el, kinevezésükhöz az Európai Tanács minősített 
többségének jóváhagyása szükséges. A Régiók Bizott-
sága tagjainak számát az Amszterdami Szerződés hatá-
rozta meg az országok lélekszáma alapján, amit a Niz-
zai Szerződés sem változtatott meg. A Régiók Bizott-
ságának tagjai tevékenységüket teljes függetlenségben 
gyakorolják.  

A Régiók Bizottságának konzultációs joga (Amsz-
terdami Szerződés 161. cikk), tanácsadói szerepe van a 
Strukturális Alapok feladatainak, célkitűzéseinek, szer-
vezeteinek, költségvetésének meghatározásában. Ugyan-
ilyen jogköre van a Kohéziós Alappal kapcsolatban is. 

A Régiók Bizottságának véleményezési joga (Amsz-
terdami Szerződés 162. cikk), van az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap és az Európai Mezőgazdasági Ga-
rancia és Orientációs Alap által támogatott valamennyi 
program jóváhagyását illetően. Ez a programozási idő-
szak kezdetén másfél-két év alatt akár 600–700 progra-
mozási dokumentum elbírálását is jelenti. 

A kiterjedt hatáskörbe tartozó tanácsadói feladatok 
jobb ellátása érdekében albizottságokat hoztak létre.  

A Bizottságon belül azonban a politikai pártokhoz 
való tartozás alapján alkotnak koalíciókat, munkacso-
portokat. A Bizottság munkáját különböző állandó igaz-
gatóságok támogatják. Számos kiadványa közül az „Int-
roduction to the Committee of the Regions” a legis-
mertebb. Növekvő jelentőségét mutatja, hogy az Unión 
belül egyre több kérdésben foglalhat állást, és, hogy egy-
re nagyobb érdekérvényesítő képességgel rendelkezik.

1.3. Európai Beruházási Bank

Az Európai Beruházási Bank, amelynek felállításá-
ról, még a Római Szerződés 130. Cikkelye rendelkezett, 
az Európai Gazdasági Közösség Bizottságától független 
intézmény. Kedvezményes hiteleket nyújt a tagállamok 
fejlesztési projektjeihez. Az általa finanszírozott projek-
teket három alapelv szerint választották ki. 

Az első alapelv az volt, miszerint azokra a projek-
tekre kell koncentrálniuk, amelyek egy régió fejlődésé-
nek előrehaladását támogatják.

A második alapelv volt a projektek minimá-
lis nagyságának meghatározása, amely előnytelenül 
érintette a kis- és középvállalkozásokat. A harmadik 

1 Ez akkor lép életbe, ha a 2007. január 1-jétől alkalmazandó 
többéves pénzügyi tervet és az ahhoz kapcsolódó intézménykö-
zi megállapodást ezen időpontra elfogadták. Megállapodás hiá-
nyában ez az eljárás a 2007-2013 költségvetésének elfogadásának 
időpontjától alkalmazandó. Ez a kikötés Spanyolország követelé-
sére került be a szerződésbe.
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alapelv szerint a projekteknek közvetlenül meg kell té-
rülniük, tehát nem lehetett externális hatásokat figye-
lembe venni a megtérüléskor. Ez gyakorlatilag kizárta a 
hitelezésből a díjfizetés nélkül is igénybe vehető vagy a
gazdasági fejlődéshez csak közvetetten hozzájáruló vá-
rosi infrastrukturális projekteket, iskolákat, egészség-
ügyi intézményeket. 

A bank tevékenységének számos kedvező feltétele ösz-
tönözte hiteleinek igénybevételét. Ilyen volt többek között, 
hogy az általa nyújtott hitelekre nyújtott garanciavállalás, 
az általa felszámított kamatok a nemzetközi pénzpiaco-
kon a legalacsonyabbak között voltak és nem tartalmaz-
tak országon belüli kockázati prémiumot, ha egy projekt 
finanszírozása a kereskedelmi bankokon keresztül nem
lett volna megoldható indokolt esetben a bank hitelezési 
forrásai végső soron igénybe vehetők voltak. 

Az Európai Beruházási Bank által kihelyezett ked-
vezményes kamatozású vagy egyéb kedvezményes hi-
telek nagysága évről évre nő. Ez a tevékenységi körének 
folyamatos bővülését mutatja. Tevékenysége az 1., a 2. 
és az 5b. Célkitűzések regionális fejlesztési program-
jaihoz kapcsolódik, többnyire a nagyprojektek részfi-
nanszírozásán keresztül. Kis- és középvállalkozásokat 
tömörítő szervezetek számára is nyújt a vállalkozások 
által lehívható hitelkereteket.

Az ASAP – Amsterdam Special Action Programme – 
keretében innovatív jellegű kisvállalkozásoknak nyúj-
tottak olyan pénzügyi támogatásokat, amelyek révén 
azok belső növekedési potenciáljuk kihasználása érde-
kében hozzájuthattak a tőkepiacokon a további növe-
kedésükhöz szükséges tőkéhez.

1990 után az Európai Beruházási Bank kiterjesztette te-
vékenységét a rendszerváltó közép-európai országokra is.

1.4. Európai Befektetési Alap

Az Európai Beruházási Alap kiegészíti a Strukturális 
Alapok és az Európai Beruházási Bank tevékenységi 
körét. Kétféle támogatási formát alkalmaz: garanciát 
vállal felvett hitelekre és a vállalkozások részvényei-
nek vásárlásával járul hozzá azok finanszírozásához.
Működésének fontos elve a közösségi források hatá-
sának multiplikálása, megsokszorozása. Célja, hogy a 
közszféra és a magánszféra együttműködését és part-
nerségét erősítse a zömmel magántőke által finanszí-
rozandó közcélú beruházásokhoz való hozzájárulással. 
Támogatásainak két fontos területe van a Transzeuró-
pai Hálózatokba tartozó projektek és a kisvállalkozások 
finanszírozása.

2 . A  REGIONÁLIS  PRO GR AMOZ ÁS

2.1. A regionális programozás alapjai

A regionális programozás, mint fogalom a területfej-
lesztési célú intézkedések – helyzetleírás, célok kivá-
lasztása, stratégiai és programtervezés, finanszírozás,
végrehajtás és értékelés –összességét tartalmazza több 
éves időszakokon keresztül, a tagállamok és a Közösség 
együttműködésében. A regionális programozás ezt je-
lenti az Európai Unió terminológiájában. 

A regionális programozás, mint költségvetés tervezé-
si és végrehajtási technika alapvetően az Európai Unió 
közös költségvetésének egyik eljárási rendje. A regio-
nális programozásban megjelennek az Európai Unió 
költségvetésének alapelvei: a tervezhetőség, a költség-
vetés egyensúlyának elve, a rászorultság elve és prog-
ramfinanszírozás elve. A közös költségvetés a tagálla-
mok döntése értelmében nem lehet deficites ezért be-
vételeinek és kiadásainak mindig egyensúlyban kell 
maradniuk. A költségvetés egyensúlya akkor érhető 
el, amikor nemcsak a bevételek, hanem a kiadások is 
tervezhetők. Miután a közös költségvetés nem bázis fi-
nanszírozású ezért a kiadások tervezésénél nem lehet 
az előző évi kiadásokat, támogatásokat alapul venni és 
a költségvetés főösszegének növekedési ütemével fel-
szorozni azokat. A közös költségvetés kiadásai valós 
gazdasági és társadalmi problémák stratégiai progra-
mokban foglalt megoldására irányulnak, ezért a költ-
ségvetés tervezése a Közösség helyzetének és az előt-
te álló kihívásoknak a feltárásával kezdődik. A feltárt 
problémák és a közös költségvetés rendelkezésére álló 
források egybevetése megköveteli, hogy a költségvetés 
tervezése során a támogatottak körét, a rászorultság és 
a finanszírozás kritériumait, a tervezett projektek típu-
sait minél pontosabban meghatározzák. A program-
költségvetés elkészítése épp a tervezhetőség, a tervezés 
költséghatékonysága, a szubszidiaritás elvének, a helyi, 
a regionális, a nemzeti és a közösségi érdekek érvényre 
juttatása miatt egy soklépcsős, az érdekek és tervek kö-
zelítésén, iterációján alapul. 

2.2. A regionális programozás első szakasza:  
a Közösségi szint 

2.2.1.  Az Európai Unió közös költségvetésének terve-
zése

Az Európai Unió közös költségvetésének tervezése több 
éves folyamat, amelyben valamennyi tagállam érdekei 
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érvényre jutnak. Az Európai Unió alapszerződései, töb-
bek között a jelenlegi Amszterdami Szerződés is a költ-
ségvetési javaslatok elfogadását 2006. december 31-ig 
az Európai Tanácson a valamennyi tagállam egyhangú 
igen szavazatához, konszenzusához köti. Ezt a Nizzai 
Szerződés változtatta meg, ami 2007 után már lehetővé 
teszi a minősített többséggel történő elfogadást. 

1994-ben az Európai Tanács esseni ülésén a tagálla-
mok felkérték a Bizottságot, hogy készítse el az Unió 
kibővítése hatásainak elemzését a közösség fejlődési 
trendjeinek és jövőbeli fejlődésének tükrében. Az 1995 
januárjában a Bizottság akkor hivatalba lépő új elnöke 
a luxemburgi Jacques Santer a Közösség számára két 
alapvető célt határozott meg: az Unió megerősítését és 
a keleti kibővítésre való felkészülést. 1995 nyarán az 
Európai Tanács madridi tárgyalásain már megkerülhe-
tetlen volt a közös agrárpolitika reformjának témaköre, 
amely a GATT-WTO tárgyalásainak uruguay-i forduló-
jában a legtöbb vitát váltotta ki. A keleti kibővítés lehe-
tőségére adandó válasz is egyre sürgetőbb volt az Unió 
számára, hiszen valamilyen módon választ kellett adnia 
az integráció kibővítése vagy elmélyítése dilemmájára. 
1997-ben az Európai Tanács amszterdami ülésén aláír-
ták az Unió új alapokmányát, amely új alapokra helyez-
te az Unió működését. Ezen a tanácsülésen nyújtotta 
át a Bizottság a tagállamoknak az AGENDA 2000 re-
formcsomagot, amely tartalmazta a közös költségvetés 
2000–2006 közötti időszakának tervezetét és a kibőví-
tés programját. Ez nem más, mint az Unió egészére vo-
natkozó keretterv, programozási dokumentum, amely 
meghatározza a Közösség azon cselekvési irányait és 
programjait, amihez a tagállamok illetve a régiók csat-
lakozni tudnak a saját fejlesztési elképzeléseikkel. 

Az AGENDA 2000 három fontos kihívással szem-
besítette az Uniót:

•  Az Unió megerősítése és a közösségi politikák re-
formja, amik lehetővé teszik a kibővítést és eleget 
tesznek a fenntartható fejlődés, a magas fog-
lalkoztatás és a Közösség állampolgárai számára 
a javuló életszínvonal követelményeinek.

•  A csatlakozási tárgyalások megkezdése az arra 
leginkább felkészült jelentkező országokkal.

•  A keleti kibővítés finanszírozásának megol-
dása úgy, hogy az előnyére váljon és fejlessze a Kö-
zösség belső politikáit. 

Az AGENDA 2000 az Unió stratégiáját fogalmazza 
meg a gazdasági növekedés és a világgazdasági ver-
senyképesség erősítésére, a foglalkoztatási helyzet 
javítására, a kulcsfontosságú közösségi politikák ha-

tékonyságának javítására és a Közösség keleti hatá-
rainak a FÁK tagállamok nyugati határaiig történő kiter-
jesztésére. Az Unió is szembesült azzal a helyzettel, hogy 
az egyes közösségi politikák – mezőgazdaság, regionális 
politika – immáron halaszthatatlanná vált reformjait a 
keleti kibővítés perspektívájának és a pénzügyi korlátok-
nak figyelmen kívül hagyásával már nem lehet megva-
lósítani. A belső politikák fejlesztésének további célja a 
gazdasági növekedés felgyorsítása, a foglalkoztatás és az 
élet minőség magas szintjének elérése. 

Hat prioritást fogalmaztak meg:
•  A fenntartható növekedés és a magas szintű 

foglalkoztatás feltételeinek megteremtése. A cél az, 
hogy az egységes piac adta lehetőségek maximális 
kihasználásával a gazdasági növekedést és a mun-
kahelyteremtést ösztönözzék. 

•  A tudásalapú politikák támogatása, hogy új 
lendületet adjanak a Közösségnek a kutatás és mű-
szaki fejlesztés területén, épp úgy, mint az oktatás 
és a szakképzés területén. 

•  A foglalkoztatási rendszerek modernizálása, 
ami egyszerre teszi lehetővé a gazdasági növeke-
dést, a versenyképesség növelését és az új munka-
helyek teremtését. 

•  Az életkörülmények javítása magában foglal-
ja azt a törekvést, hogy a gazdasági növekedés ha-
szonélvezőinek számát növeljék. Nagyobb figyelmet
szentelnek a közegészségügynek, a környezetvédel-
mi szabályozások jobb végrehajtásának, javítják a 
környezetvédelmi szempontok integrálását vala-
mennyi közösségi politika tervezésében és végre-
hajtásában.

•  A gazdasági és társadalmi kohézió növelése 
a Strukturális Alapok működése hatékonyságának 
javításán keresztül. A kohézió megteremtésének 
szükségessége válik majd az Unió egyik legnagyobb 
kihívásává a keleti kibővítés után, hiszen a jelentke-
ző országok egy főre jutó GDP-je a Közösség a je-
lenlegi tagállamai átlagának csupán egyharmada.

Az AGENDA 2000 új alapokra helyezte a közös 
költségvetést is:

•  a felelősség teljes megosztását és a partnerség in-
tézményének megerősítését;

• a Bizottság felelősségét, hatásköreit újradefiniálják;
•  a tagállamok felelőssége nő, aminek az eszközei a 

megbízható pénzügyi irányítás és ellenőrzési rend-
szer, az Integrált Stratégiai Programozás, a decent-
ralizált, egyszerűsített tervezés és támogatások;
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•  a programok végrehajtása során a nagyobb haté-
konyság elérése a cél. 

A Kohéziós Alap által támogatott országok kivá-
lasztásának kritériuma, hogy a tagállam egy főre jutó 
GNP-je a közösségi átlag 90%-a alatt legyen. Az egyéb 
feltételeket, a támogatott projektek típusait nem változ-
tatták meg. Csupán a jelenlegi tagállamok támogatását 
növelnék kétszeresére 3 milliárd ECU-re évente.

Az AGENDA 2000-ben a Bizottság javaslata szerint 
a gazdasági-szociális kohézió, a kevésbé fejlett térségek 
felzárkóztatásának előmozdítása a jövőben is az integrá-
ciós alapelvek és a politika prioritásának kell maradnia.

Nagyon fontos a Bizottság javaslatának azon tétele, 
amely szerint a Strukturális Alapok programjainak a 
versenyképes fejlesztést, a fenntartható és mun-
kahelyteremtő növekedést és a globalizációs ki-
hívásokra adott válaszokat kell támogatniuk. A 
célok elérése érdekében növelték a támogatások kon-
centrációját, erősítették a finanszírozási formákat és
egyszerűsítették az adminisztrációt és strukturális célú 
kiadások nagyságát a tagállamok GNP-jének 0,36%-
áról 0,46%-ára növelik a költségvetési időszak végére. 
Ez összesen 275 milliárd euró kiadást jelent. Ebből 
210 milliárd euró a Strukturális Alapoknak a jelen-
legi 15 tagállam számára fenntartott támogatási kerete, 
amit a Kohéziós Alap 20 milliárd eurós kerete egé-
szít ki. Az új tagok számára 38 milliárd eurós különí-
tenek el a Strukturális Alapok kiadásai között – a 210 
milliárd eurón felül – amit az előcsatlakozási alapok 7 
milliárd eurós, a közlekedés és a környezetvédelem 
területén felhasználható, forrásai egészítenek ki.

A tagságot elnyerő országok számára szánt kifizeté-
seket 2002–2006 között folyamatosan kívánják emelni, 
a növekvő abszorpciós vagy befogadó képesség – rész-
finanszírozás, programtervezés – figyelembe véve. Az
új tagállamok részesedése a Strukturális Alapokból 
2006-ban elérné a 30%-ot, miközben számukra a tá-
mogatások felső plafonjaként a GDP-jük 4%-át hatá-
rozták meg.

A tagságra való felkészülést szolgáló három alap, PHA-
RE, ISPA, SAPARD költségvetési előirányzata 21 milli-
árd euró, ami a csatlakozásra váró 11 társult állam között 
oszlik meg. Ezek az úgynevezett előcsatlakozási alapok a 
tagságra való strukturális felkészülést szolgálják.

Mindezek mellett a Bizottság javaslatában szerepelt, 
hogy a korábbi 6 célkitűzés helyett csak 3 célkitűzés le-
gyen. A 3 célkitűzésből kettő regionális és egy horizon-
tális. 

Az 1. Célkitűzésbe tartozó régiókban a verseny-
képesség növelése, a 2. Célkitűzésbe tartozó régi-
ókban a gazdasági tevékenységek diverzifikálása 
a legfontosabb cél. Az új 3. Célkitűzés nem regionális 
program, hanem a másik két célkitűzésbe nem tartozó 
régiókban a munkaerőpiac – az oktatási, a szak-
képzési és a foglalkoztatási rendszerek – moder-
nizálását támogatja.

Az új 1. Célkitűzés magában foglalja a régi 1. és 6. 
Célkitűzést és átmeneti jelleggel az 1. Célkitűzésből ki-
kerülő régiókat a monetáris unió hatásaira való tekin-
tettel.  Az egy főre jutó támogatásokat a következő mu-
tatók alapján allokálják, osztják fel az egyes tagállamok 
között: a strukturális probléma súlyossága, a munka-
nélküliség nagysága, az ország konjunkturális helyze-
te, a regionális prosperitás. Erre a célkitűzésre fordítha-
tó a Strukturális Alapok költségvetési előirányzatának 
69,7%-a, ami tartalmazza az átmeneti helyzetben lévő 
régiók támogatására szánt 4,3%-ot is. Azok a NUTS II. 
régiók tartozhatnak bele az 1. Célkitűzésbe, amelyek-
ben az egy főre jutó GDP vásárlóerő paritáson szá-
mítva, az utolsó három év átlagában a közösségi átlag 
75%-a alatt volt. Ide lettek besorolva a földrajzilag leg-
távolabbi - a négy francia tengeren túli megye, (Gua-
deloupe, Martinique, Réunion, Francia Guyana), a spa-
nyol Kanári-szigetek, valamint a Portugáliához tartozó 
Azori-szigetek és Madeira – és azok a NUTS-II régiók, 
amelyek 1995 és 1999 között Ausztria, Finnország és 
Svédország csatlakozási szerződése alapján a 6. Célki-
tűzésben lettek lehatárolva.

Az új 2. Célkitűzés magában foglalja a régi 2. és 5. 
Célkitűzéseket. Az Unió lakosságának csak 18%-a tar-
tozhat ezen célkitűzésbe. Ezt a 18%-ot kell 2006-ig az 
előbb felsorolt célkitűzések által 1999-ben támogatott 
területek népessége arányának harmadára csökkenteni. 
A 18%-on belül 10% az ipari területeken, 5% a rurális 
térségekben, 2% a nagyvárosi régiókban és 1% a halá-
szattól függő területeken élő népesség aránya. A Struk-
turális Alapok támogatásainak 11,5%-át költik ezen cél-
kitűzésre 2000-2006 között, ami 22,5 milliárd euró.

Az új 3. Célkitűzés az egyetlen horizontális célki-
tűzés. Ez magában foglalja az oktatási, képzési és fog-
lalkozatási rendszerek és politikák támogatását az elő-
ző két célkitűzésen kívüli területeken. Ez a célkitűzés a 
Strukturális Alapok költségvetési előirányzatainak ma-
ximum 12,5%-át, 24 milliárd eurót használhatja fel.
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A Közösségi kezdeményezésű programok szá-
mát 13-ról 4-re csökkentették és a Strukturális Ala-
pokból való részesedésüket 9%-ról 5%-ra mérsékelték. 
Ezen belül is legalább 2,5% az INTERREG-III progra-
mokra adható. A régi-új programok a következők:

•  INTERREG-III, ami a határokon átnyúló együtt-
működéseket támogatja, folytatja tevékenységét.

• LEADER-III, ami a vidékfejlesztést támogatja és
•  EQUAL, ami a korábbi EMPLOYMENT program 

feladatait veszi át.
•  URBAN, ami a válságban lévő városi régiók támo-

gatására szolgál 
A Strukturális Alapok kiadásainak 1%-a fordítható 

innovatív kezdeményezésekre. (1. táblázat)

Az új tagok számára hozzáférhető támogatá-
sokat Európai Tanács a bővítés költségeit fedező ki-
adások között tünteti fel. Ezek közé tartoznak az új ta-
gok mezőgazdaságának támogatása, a struktúra poli-
tikát szolgáló műveletekre fordított kiadások, a belső 

politikákra fordított kiadások és az adminisztráció 
megnövekedett költségei. (2. táblázat)

A Strukturális Alapokról szóló további döntések 
és intézkedések célja a támogatások nagyobb koncent-
rációja, a Strukturális Alapok pénzügyi irányításának 
javítása, a működési előírások és az adminisztráció 
egyszerűsítése. A Strukturális Alapok támogatásainak 
nagyobb koncentrációja azért szükséges, hogy az azok-
ra leginkább rászoruló régiókat támogathassák. A tá-
mogatások célja, hogy hozzájáruljanak a Közösség ré-
gióinak harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható 
gazdasági fejlődéséhez, az emberi erőforrások fejleszté-
séhez, a foglalkoztatás növeléséhez, a környezet védel-
méhez és javításához, az egyenlőtlenségek felszámo-
lásához. Mindezek mellett a gazdasági és társadalmi 
kohézió, amit az Alapok kiadásainak nagyobb koncent-
rációjával kívánnak erősíteni. A Strukturális Alapok, az 
Európai Unió 15 jelenlegi tagállama által igénybe ve-
hető, forrásainak nagyságát 213 milliárd euróban hatá-
rozta meg. (3. táblázat)

2. táblázat
Az új tagok felvétele miatt megjelenő plusz kiadások a közös költségvetésben

Forrás: www.europa/eu/int/comm/council/ :Presidency Conclusions. Berlin European Council 24 and 25 March 1999.

Alapok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mezőgazdaság, SAPARD 520 520 520 520 520 520 520
Kohéziós eszközök, ISPA 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040
Strukturális eszközök, PHARE 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560
Összesen 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120

1. táblázat
Az Előcsatlakozási Alapok költségvetése 2000–2006 között

Millió euró, 1999-es árakon

Forrás: www.europa/eu/int/comm/council/ :Presidency Conclusions. Berlin European Council 24 and 25 March 1999.

2002 2003 2004 2005 2006
Mezőgazdaság 1600 2030 2450 2930 3400
Strukturális Alapok 3750 5830 7920 10000 12080
Belső politikák 730 760 790 820 850
Adminisztráció 370 410 450 450 450
Összesen 6450 9030 11610 14200 16780
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Meghatározták a Strukturális Alapok működése so-
rán alkalmazandó közösségi támogatási rátákat. Az 1. 
Célkitűzés esetén a közösségi támogatás aránya maxi-
mum 75%, de minimum a közkiadások legalább 50%-a. 
A közösségi részfinanszírozás felső határa 80%-ra nő-
het, ha a támogatott régió a Kohéziós Alapból is támo-
gatást kaphat és 85%, ha mindezek mellett még ráadá-
sul földrajzilag periférikus helyzetű régióról van szó. A 
2. Célkitűzés esetén a Közösségi részfinanszírozás ará-
nya minimum 25% és maximum 50%.

2.2.2. A közös költségvetés elfogadása utáni lépések
A közös költségvetés elfogadásával egy időben történik 
a kiadási oldalt meghatározó rendeletek többek között a 
Strukturális Alapok szabályozásáról szóló Tanácsi rendele-
tek végleges elfogadása. Az ebben a csomagban elfogadott, 
a Strukturális Alapok általános szabályairól szóló rendelet 
konkrétan és az adott időszakra vonatkozóan meghatároz-
za a támogatható területek kiválasztásának kritériumait és 
a támogatható régiókban élő népesség maximális nagy-
ságrendjét. A 2000–2006 közötti közös költségvetés ke-
retszámait és a Strukturális Alapok új szabályozását 1999. 
március 26-án fogadták el az Európai Tanács ülésén.

A tagállamoknak ezt követően 4 hetük volt arra, 
hogy a támogatási kritériumok alapján kiválasszák a 
támogatandó régióikat. E régiók listáját a Bizottság elé 
kell terjeszteni jóváhagyásra.

A Bizottság választja ki jogerősen a támogatandó 
régiókat és az 1. és a 2. Célkitűzésbe tartozó régiók lis-
táját a közösség hivatalos lapjában illetve a Strukturális 
Alapok általános szabályairól szóló rendelet mellékle-
teként teszi közzé. 

A támogatásra jogosult régiók listájának véglegesí-
tése után a tagállamoknak illetve a régióknak 4 hó-
napjuk van arra, hogy az általuk elkészített fejlesztési 
terveket a regionális politikáért felelős főigazgatóságra 
benyújtsák. 

2.3. Egységes Programozási Dokumentum 

Az Egységes Programozási Dokumentum, Single 
Programming Document, SPD megszületését két 
ok eredményezte. 

A Bizottság egyszerűsíteni akarta a számára kisösz-
szegűnek számító támogatások elfogadásának rendjét, 
azáltal, hogy a programozás több fázisát egyesítő terve-
zési dokumentumokat hozott létre. 

A másik ok, hogy a Közösség erősíteni kívánja a de-
centralizációt és a régiók szerepét a területfejlesztés-
ben, amire kiválóan alkalmasak azok a programok, 
amik csak egy-egy régióra szólnak. Ekkor a fejlesztési 
program célterületének nagysága miatt nem érdemes a 
központi kormányzatnak magára vállalnia a fejlesztési 
célok és prioritások meghatározását, az érdekek egyez-
tetését és a programok kivitelezését, hanem azt az érin-
tett régióra lehet bíznia. Ha hazánk területén csak a 
Dél-alföld tartozna az 1. Célkitűzésbe, akkor az adott 
régiónak kellene saját magának a programozás vala-
mennyi részét – tervezés, finanszírozás, végrehajtás, el-
lenőrzés – elvégeznie. Ez indirekt módon viszont azt 
feltételezi, hogy a régió rendelkezik saját hatáskörökkel, 
felelősséggel és forrásokkal. Tehát Egységes Programo-
zási Dokumentumot a támogatott régiók közül az tud 
készíteni, amelyik rendelkezik a közösségi programok-
ban való részvételhez szükséges kompetenciával, olyan 
törvényileg is meghatározott saját forrásokkal, amelyek 
számára lehetővé teszik a saját erőre építő részvételt a 
programban.

Ha a tagállamok, illetve a régióik által beadott do-
kumentumokat tekintjük, akkor azt lehet mondani, 
hogy az Egységes Programozási Dokumentum alkal-
mazása tekinthető általánosnak és a Közösségi Támo-
gatási Kereté kivételnek. A Közösség szubszidiaritásra 
vonatkozó elveinek, a területfejlesztés decentralizáci-
ójának inkább megfelel az Egységes Programozási Do-

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2006
Strukturális programok 32045 31455 30865 30285 29595 29595 29170
Strukturális Alapok 29430 28840 28250 27670 27080 27080 2660
Kohéziós Alap 2615 2615 2615 2615 2515 2515 2510

3. táblázat
A Strukturális Alapok kiadásainak nagysága 2000–2006 között

Millió euró, 1999-es árakon

Forrás: www.europa/eu/int/comm/council/ :Presidency Conclusions. Berlin European Council 24 and 25 March 1999. 
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kumentum, ahol a régiók állítják össze saját fejlesztési 
terveiket és vállalnak kötelezettséget, mint a Közössé-
gi Támogatási Keret. Az Egységes Programozási Do-
kumentum sajátossága viszont, hogy a 3. Célkitűzés-
be tartozó foglalkoztatási akcióprogramok kivételével 
csak egy-egy NUTS II illetve NUTS III régióra vonat-
kozik. A programot összeállító régiónak csak a saját ér-
dekei figyelembevételével kell összeállítani a fejlesztési
programjait és nem kell a szomszédos régiókhoz iga-
zodnia. Ezért az Egységes Programozási Dokumentum 
az olyan, az ugyanabba a Célkitűzésbe sorolt régiók-
tól elszigetelt kis területű és népességű régiók, mint az 
ausztriai Burgenland, a holland Flevoland, a belgiumi 
Hainaut, számára alkalmas programozási dokumen-
tum és eljárás. 

Egészen más a helyzet, amikor egy-egy egész or-
szág, vagy annak egybefüggő jelentős része tartozik 
ugyanabba, többnyire az 1. Célkitűzésbe. Ebben az 
esetben a szomszédos régiók által külön-külön elké-
szítendő programok nemcsak a programozási eljárás-
ban részt vevő dokumentumok számát növelnék meg, 
hanem a támogatott régiók közötti kölcsönhatások fi-
gyelmen kívül hagyása miatt a területfejlesztési forrá-
sok nem a leghatékonyabb felhasználásához vezetné-
nek. A Közösségi Támogatási Keret általában egy-egy 
országra vagy legalább 10 millió fős népességet ma-
gukban foglaló régiók csoportjára vonatkozik. Ez nem 
egyszerűen csak a támogatott régiók programjainak 
összeadásából adódik, hanem egy olyan program, ami 
figyelembe veszi a fejlesztési programoknak a célré-
giókra gyakorolt hatását, a régiók közötti túlcsorduló 
hatásokat, a régiók, a tagállam és az Unió érdekeit. Ha 
egy egész ország tartozik az 1. Célkitűzésbe, vagy na-
gyon jelentős számú népesség, akkor mindenképpen 
indokolt, hogy legyen a regionális programozásban 
egy olyan szint, egy olyan dokumentum, amelyben 
nem csupán az egyes régiók és a Közösség érdekei je-
lennek meg, hanem a nemzeti szint is.

A Strukturális Alapok általános szabályozása sze-
rint, ha egy fejlesztési tervben a közösségi hozzájárulás 
mértéke nem haladja meg az 1 milliárd eurót, akkor 
Egységes Programozási Dokumentum formájában le-
het benyújtani a fejlesztési programokat. Akkor is ezt 
lehet tenni, ha a 2. és a 3. Célkitűzésbe tartozó régió 
fejlesztési programjáról van szó, illetve, ha egy régió az 
átmeneti vagy kilábaló fázisban van és az alapján kap-
hat támogatást. Az Egységes Programozási Dokumen-
tum elkészítése és az Unióhoz való beterjesztése a tá-
mogatásra jogosult régió feladata. A gyorsabb közös-

ségi döntéshozatal érdekében a régió nem terjeszt be 
külön regionális fejlesztési tervet, hanem egyből olyan 
programozási dokumentumot terjeszt be, ami már fi-
gyelembe veszi a közösségi politikák céljait és követel-
ményeit. Ekkor meg lehet spórolni több olyan érdek- és 
tervegyeztető tárgyalási fordulót és ezek eredményeit 
tükröző programozási dokumentumok elkészítését, 
amik a regionális, a nemzeti és a közösségi célokat és 
érdekeket hangolják össze több szakaszban. Az Egysé-
ges Programozási Dokumentumokat a közösségi társ-
finanszírozás korlátozott nagyságú összege miatt nem
kell olyan (al)programokra, mint például az Operatív 
Programok, bontani, amelyek újabb közösségi döntése-
ket igényelnek. Az Egységes Programozási Dokumen-
tumokat elegendő prioritásokra, intézkedésekre bon-
tani, amiket már csak Programkiegészítés formájában 
kell elfogadtatni a Közösséggel. 

Az Egységes Programozási Dokumentumoknak tar-
talmazniuk kell az alábbi fejezeteket:

1. A jelenlegi helyzet leírása, a célok és a szükséges 
stratégia meghatározása 

2. A végrehajtás prioritásai és a tervezett intézkedé-
sek leírása

3. Előzetes pénzügyi terv   
4. A végrehajtáshoz szükséges intézkedések 
5. A források felhasználásának ellenőrzése 

2.4. Nemzeti Fejlesztési Terv 

A fejlesztési tervet a Strukturális Alapok általános sza-
bályozásának (1260/1999. EK Tanácsi rendelet) értel-
mében az 1. Célkitűzésbe tartozó régiók kötelesek ké-
szíteni akkor, ha a Közösségi támogatás nagysága meg-
haladja az 1 milliárd eurót. Valamennyi új tagállam 
számára kötelező a Nemzeti Fejlesztési Terv elkészítése, 
az 1. Célkitűzésbe tartozó területeikre. Magyarország és 
Lengyelország esetében ez az ország egész területét je-
lenti. Csehország és Szlovákia esetében viszont a fővá-
rosok, a rendkívül magas egy főre jutó GDP-jüknek kö-
szönhetően már nem tartoznak bele az 1. Célkitűzésbe. 
Itt a 2. és a 3. Célkitűzésbe tartozó régiók esetében álta-
lános szabály szerint Egységes Programozási Dokumen-
tumot kell készíteni, amik viszont nem részei az adott 
ország Nemzeti Fejlesztési Terveinek. A Kohéziós Alap-
ból finanszírozott projektek viszont a támogatott ország
területén bárhol lehetnek, függetlenül attól, hogy a pro-
jektnek telephelyet adó régió melyik célkitűzésbe tar-
tozik. Így bár azokat is a Nemzeti Fejlesztési Terv prog-
ramjaival együtt kell feltüntetni a tervekben, mégsem 
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illeszkednek szorosan az NFT-hez. Magyarországon a 
politikai viták közepette érdekes következményei lehet-
nek annak, ha Budapest önállóan Egységes Programo-
zási Dokumentum révén pályázhatna közösségi támo-
gatásokra az ország többi részére a kormány által készí-
tendő Nemzeti Fejlesztési Tervtől függetlenül.  

A közösségi szabályozás viszont nem deklarálja, hogy 
a fejlesztési tervet illetve a Közösségi Támogatási Kere-
tet kinek is kellene elkészítenie: a NUTS II régióknak 
vagy a tagállamoknak? Azon tagállamok esetében, ahol 
az egész ország a támogatott területek közé, illetve ezen 
belül is az 1. Célkitűzésbe tartozik, ott a tagállamok, de 
a Közösség számára is olcsóbb illetve egyszerűbb eljá-
rás, ha a tagállam egészére vonatkozó egyetlen Közös-
ségi Támogatási Keretet készítenek. Az egyszerűbb, ke-
vesebb dokumentumot tartalmazó és emiatt kevesebb 
döntést igénylő eljárást más okok is indokolttá teszik. 
Ha az egész ország elmaradott és emiatt támogatott, 
akkor a közösségi transzferek célja legalább annyira az 
ország egészének felzárkóztatása, mint a régióé. 

A fejlesztési programoknak elegendő csupán a helyi 
problémákra, megoldandó kérdésekre - munkahelyte-
remtés, vidékfejlesztés, környezetvédelem, helyi szak-
emberképzés, helyi vállalkozások fejlesztése - fókuszál-
niuk és nem kell az országos hatáskörű feladatokat tá-
mogatniuk.

Azokban a tagállamokban, ahol az ország egésze el-
maradott, ott az alacsony jövedelemtermelő képesség 
miatt általában minden a versenyképességet, a gazda-
ság teljesítményét, a foglalkoztatottságot befolyáso-
ló külső és belső, makro- és regionális szintű tényezőt 
– kommunikáció, környezetvédelem, emberi erőforrá-
sok, gazdasági tevékenységek, innováció, közigazgatás 
stb. – fejleszteni kell. Az ország egészének elmaradott-
sága szükségessé teheti az olyan projektek elfogadását 
és megvalósítását, amik sem a földrajzi elhelyezkedé-
sük, sem hatásaik miatt nem regionalizálhatók.

A Nemzeti Fejlesztési Terv, mint programozási doku-
mentum, rögzíti a tagállam jelenlegi helyzetét és az or-
szágon belül megfogalmazódott fejlesztési elképzelé-
seket, programokat. Szerkezete és tartalma függ az or-
szág jelenlegi helyzetétől és a tervezés során az ország 
közigazgatásán belül kialakult munkamegosztástól. Az 
semmiképpen nem jelenthető ki, hogy az Unió csak a re-
gionális programokra vagy csak az ágazati programok-
ra épülő Nemzeti Fejlesztési Terveket preferálná. Annyit 
azonban érdemes megjegyezni, hogy a jelenlegi progra-
mozási időszakban a Kohéziós Alap által is támogatott 
országokban a regionális operatív programok súlyának 

növekedése figyelhető meg. Viszont nincsen általános
szabály arra vonatkozóan, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Tervnek, illetve a Közösségi Támogatási Keretnek hány 
százalékát kell kitenniük a regionális operatív progra-
moknak. A végső soron kialakuló arány a központi kor-
mány és a régiók közötti munkamegosztást tükrözi. En-
nek kialakítását azonban a szubszidiaritás elvének alap-
ján a következő lépésekben érdemes elvégezni:

•  Az ország jelenlegi állapotának, fejlettségének 
meghatározása, erősségeinek és gyengeségei-
nek feltárása önmagához és az Unió vagy a jelen-
legi tagjelöltek átlagához viszonyítva. Ez meghatá-
rozza országos szinten a fő fejlesztendő irányokat, 
ágazatokat, a fejlődés lehetőségeit.

•  A következő lépésben az országos állapotfelmé-
rés, helyzetleírás mintájára a régiók, megyék és 
a kistérségek helyzetét kellene leírni, illetve az 
országon belüli regionális különbségeket.

•  A következő lépés az országos célok meghatáro-
zása. A Nemzeti Fejlesztési Terv legfontosabb célja 
az egy főre jutó GDP EU átlaghoz való közelítése és 
ennek kell alárendelni az ágazati és a regionális cé-
lokat, a prioritásokat, az intézkedéseket.

•  Az országos célok meghatározását egy előzetes or-
szágos keretterv elkészítésének célszerű követnie, 
aminek az elérendő általános gazdasági és társadal-
mi célokat, a tervezett intézkedések lehetséges al-
ternatíváit és a közreműködő partnerek tervezési 
feladatait kellene tartalmaznia. 

•  Az előzetes országos keretterv után az intézkedések 
alternatíváinak kidolgozása a következő feladat, 
amit az ágazati felelős minisztériumok és a régiók 
dolgoznának ki. 

•  A kidolgozott alternatív intézkedések, projek-
tek szelekciója a költséghatékonyság elve, a vár-
ható hatások nagysága alapján a szubszidiaritás fi-
gyelembe vételével. 

•  A Nemzeti Fejlesztési Terv és alprogramjainak el-
fogadása, a projektek listáinak véglegesítése a kor-
mány részéről. A projektek terveinek részletes ki-
dolgozása a minisztériumok részéről.

•  A Nemzeti Fejlesztési Terv végleges elfogadása a 
Parlament által.

A Nemzeti Fejlesztési Terv elkészítésnél figyelem-
be kell venni, hogy az ennek keretében rendelkezésre 
álló források is korlátozott nagyságúak, tehát nem le-
het minden fejlesztési vágyálmot megvalósítani belő-
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le. Mindenképpen szükséges az országos és a regioná-
lis célokat és a költséghatékonyságot is figyelembe véve
a tervezett projektek szelekciója ahhoz, hogy az adott 
nagyságú forrásból a legnagyobb hatást el lehessen érni 
úgy, hogy a hatásai egész ország területén érzékelhetők 
legyenek. A Nemzeti Fejlesztési Terv, mint programozá-
si dokumentum a tagállam tárgyalási pozícióját rögzíti 
a Strukturális Alapok támogatásainak elnyeréséért folyó 
tárgyalásokon. Az NFT leírja azon fejlesztési elképzelé-
sek összességét, amiket a tagállam meg akar valósítani 
az adott programozási időszakban, aminek olyan elemei 
is lehetnek, amit esetleg a közösségi társfinanszírozástól
függetlenül is meg akarnak valósítani. Nincsen előírva 
ugyan, de célszerű, ha a olyan, országon belüli munka-
megosztást tükröz, ami a programozás későbbi szaka-
szaiban a megfelelően kiválasztott programozási doku-
mentumok struktúrájában érvényesülhet.

A Nemzeti Fejlesztési Terv első része tartalmazza a 
jelenlegi helyzet leírását,

- az 1. Célkitűzés esetén a fejlettséget jellemző disz-
paritások, fejlettségi rések és fejlődési potenciál bemu-
tatásával,

- a 2. Célkitűzés esetén a gazdasági és társadalmi át-
alakulás meghatározó folyamatainak bemutatásával és

- a 3. Célkitűzés esetén a tagállam által az emberi 
erőforrások fejlesztésére és a foglalkoztatásra vonatko-
zóan folytatott politikát.

A dokumentum tartalmazza a felhasználni tervezett 
és a korábban kimerített fejlesztési pénzügyi erőfor-
rásokat és a előző programozási időszakban tett 
lépéseket és azok várható vagy már ismert eredmé-
nyeit.

A második rész magában foglalja a célkitűzések el-
érésének előzetes stratégiáját, a fejlesztések, a régió 
fenntarthatóság követelményeinek megfelelő átalakí-
tásának, és az emberi erőforrások fejlesztésének kivá-
lasztott prioritásait. A fejlesztési tervnek a 3. Célki-
tűzés esetén tartalmaznia kell a tagállamnak az Euró-
pai foglalkoztatási stratégia végrehajtására vonatkozó 
tervét és azzal összhangban kell állnia.

A harmadik rész összegzi a Strukturális Alapok, 
az Európai Beruházási Bank és más nemzetközi 
pénzügyi intézmények tervezett vagy számba veendő 
pénzügyi hozzájárulásait. Ezeket kiegészítendő fel-
tünteti a tervezett teljes finanszírozási táblában az or-
szágos állami és magán forrásokat valamennyi priori-
tás esetére lebontva.

A Nemzeti Fejlesztési Tervekben megfogalmazott cé-
lok konkrétabb megismertetése miatt érdemes áttekin-
teni a Visegrádi országok NFT-inek céljait és struktú-
ráit. (4. táblázat)

2.5. Közösségi Támogatási Keret 

A Közösségi Támogatási Keret, Community Support Fra-
mework, CSF, az 1. Célkitűzésbe tartozó országok és régi-
ók számára a programozás legfontosabb dokumentuma, 
a regionális programozás alfája és omegája. A Közössé-
gi Támogatási Keret a megalkotásakor összegződnek a 
Nemzeti Fejlesztési Tervben megfogalmazott országos 
célok, stratégiák és a különböző közösségi politikákból 
következő feladatok, amelyek a támogatott ország fejlesz-
tési programját orientálják. A felülről jövő – top-down 
– közösségi politikák, ezen a szinten ütköznek az alulról 
jövő tagállami és regionális kezdeményezésekkel. A tag-
állam által előterjesztett finanszírozási források összege
és a Bizottság által jóváhagyott közösségi hozzájárulások 
nagysága dönti, hogy a prioritásokból mi valósulhat meg. 
A Közösségi Támogatási Keret a tagállam Nemzeti Fej-
lesztési Tervének alapján készített és a Bizottság által jó-
váhagyott dokumentum, amely tartalmazza a cselekvési 
programok stratégiáját és prioritásait, a speciális célokat, 
a Strukturális Alapok és más szervezetek hozzájárulását. 
A Közösségi Támogatási Keret végösszege a tagállam ál-
tal benyújtott Nemzeti Fejlesztési Terv prioritásai alap-
ján a Bizottság által megállapított közösségi hozzájárulás 
nagyságának és feltételeinek ismeretében alakul ki a tag-
állam és a Közösség közötti tárgyalások során. 

A Közösségi Támogatási Keretet a rendelkezésre álló 
összes hozzájárulás ismeretében, az előre megjelölt pri-
oritások és a végrehajtás módja, helye, felelőse szerint 
több különböző részprogramra lehet bontani. A rész-
programok formájukat tekintve lehetnek 

•  regionális Operatív Programok, OP, amik egy-egy 
régió fejlesztésének programjai;

•  Multiregionális Operatív Programok, MOP, amik 
lehetnek egy-egy ágazat – turizmus, vasút, energia-
gazdálkodás – régiókhoz nem köthető fejlesztésé-
nek feladatai;

•  Közösségi Kezdeményezésű Programok, CIP, (EQU-
AL, INTERREG, LEADER, URBAN) amik az egész 
Közösség számára kiemelt jelentőségű standard 
programok; 

•  kiemelt projektek, major project, MP, amik nagy 
beruházási összegű projektek;
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szempont Lengyelország Csehország Szlovákia Magyarország
NUTS II 
régiók száma

16 7 3 7 

NFT 
célja

Az ország 
versenyképességének 
javítása

Versenyképességen 
alapuló fenntartható 
fejlődés

2006-ra az ország egy 
főre jutó GDP-jét az EU 
átlag 50%-a fölé emelni

Hosszú cél:
életminőség javítása
Rövid távú: felzárkózás

célok száma 5 alcél 4 átfogó cél 4 cél 3 specifikus cél
1.cél hosszútávú GDP-

növekedés elősegítése
gazdasági fejlődés 
feltételeinek 
megteremtése,

Ipar és szolgáltatások
Versenyképes-ségének 
növelése

versenyképes gazdaság

2. cél foglalkoztatás és képzés 
szintjének emelése

munkaerő 
képzettségének,
versenyképes-ségének és 
mobilitásának fejlesztése

Humánerőforrás 
fejlesztése

humán erőforrások jobb 
kihasználása

3. cél Lengyelország 
bekapcsolása az európai 
információs és 
közlekedési infrastruktu
rálishálózatokba

Környezetvédelem Mezőgazdasági termelés 
hatékony növelése a 
vidéki népesség 
életminőség javítása

jobb minőségű 
környezet,
kiegyenlített regionális 
fejlődés elősegítése

4. cél magas hozzáadott 
értéket termelő 
szektorok arányának 
növelése

k i e g y e n s ú l y o z o t t 
regionális fejlődés

Kiegyensúlyozott 
regionális fejlődés 
támogatása

5. cél a régiók és 
önkormányzatok
részvétele Lengyelország 
fejlesztésében

prioritások 5 prioritás 6 prioritás 4 prioritás 4 prioritás
1. vállalkozások verseny- 

képességének javítása
ipari és vállalati verseny-
képességnövelése

Az ipar és szolgáltatások 
versenyképes-ségének 
növelése

termelőszektor 
versenyképes-ségének 
javítása

2. humán erőforrás 
fejlesztése, foglalkoztatás 
fejlesztése

Infrastruktúra fejlesztése Foglalkoztatottság 
növelése a képzett és 
rugalmas munkaerőre 
építve

Foglalkoztatott-ság 
növelése és az emberi 
erőforrás fejlesztése

3. b e r u h á z á s o k , 
kiegyensúlyozott fejlődés, 
területi
kohézió megteremtése

humán erőforrás 
fejlesztése

Agrár- és vidékfejlesztés jobb infrastruktúra és 
tisztább környezet

4. mezőgazdasági és 
halászati struktúra 
átalakítása

környezet védelme Közlekedés, környe-
zetvédelem és helyi 
infrastruktúra fejlesztése

a regionális és a helyi 
potenciál erősítése

5. régiók fejlesztése, egyes 
területek leszakadásának 
megelőzése

mezőgazdaság, 
vidékfejlesztés

6. turizmus fejlesztése
OP-k száma 6 13 4 5

4. táblázat
A Visegrádi Négyek Nemzeti Fejlesztési Terveinek összehasonlítása

A táblázatot Schmidt Katalin szerkesztette.



42 FA LU  VÁ R O S  R É G I Ó  2 0 0 4 / 3

•  kerettámogatások, Global Grant, GG, amik kisösz-
szegű támogatások strukturált közvetítésére alkal-
masak;

•  vidékfejlesztési terv, rurális térségek speciális prob-
lémáinak megoldására.  

A Közösségi Támogatási Keret tartalmazza a fejlesz-
tési célokat, mennyiségeket, a várható fejlődés leírását, 
összevetve a jelenlegi helyzettel, a prioritások adaptá-
lását a közösségi támogatások formáihoz, az országon 
belüli munkamegosztáshoz és a fejlesztési programok-
hoz, a program elkészítése és kivitelezése közben az 
előrejelzések, megfigyelések és az értékelések folyama-
tát, a támogatás formáját, a pénzügyi terv küszöbszá-
mait, a támogatás teljes összegét és forrásait, a támo-
gatások időtartamát. A Közösségi Támogatási Keretet 
szerkezete a következő:

• A jelenlegi helyzet leírása
• Stratégia és prioritások
• A tervezett alprogramok értékelés bemutatása
• Pénzügyi terv
•  A Közösségi Támogatási Keret végrehajtására vo-

natkozó intézkedések

2.6. Operatív Program

Az Operatív Program, Operational Program, 
OP, a Közösségi Támogatási Keretnek a Bizottság által 
jóváhagyott végrehajtási programja, amely tartalmazza 
azokat az intézkedéseket, amelyek az elfogadott prio-
ritások és többéves program alapján végrehajtásra ke-
rülnek, továbbá a Strukturális Alapok által nyújtott tá-
mogatások finanszírozási formáit. A végleges Operatív
Programokat csak a Közösségi Támogatási Keret jóvá-
hagyása, elfogadása után lehet kidolgozni. Az Operatív 
Programokat lehet a Közösségi Támogatási Keret által 
lefedett régiókra – vertikálisan felülről lefelé – kidol-
gozni, de lehet a kijelölt prioritások alapján tematiku-
san – horizontálisan is – összeállítani. Maximális idő-
tartama nem haladhatja meg a Közösségi Támogatási 
Keretét. Az Operatív Programok tartalmazzák a kitű-
zött prioritások elérése érdekében teendő intézkedések 
leírását, a program intézkedéseinek végső hasznát és 
kedvezményezettjeit, a tervezett intézkedések szelek-
tálásának finanszírozási alapjait, a program nyilvános-
sá tételének módját. 

2.7. Kiemelt projektek 

Azok a projektek tartoznak ide, amelyek költségvetése 
akkora, hogy a Strukturális Alapok támogatása megha-
ladja az 50 millió eurót, illetve, amelyek jól körülhatá-
rolható gazdasági hatásokkal rendelkezik és technikai-
lag egy-egy nagy projektben jelennek meg. A Bizottság 
számára az alábbi adatokat tartalmazó programot kell 
benyújtani ezekkel a projektekkel kapcsolatban: 

- a végrehajtásért felelős testület vagy szervezet, a be-
ruházás jellege és annak leírását, 

- a pénzügyi finanszírozás nagysága, a projekt léte-
sítési helye,  pénzügyi költség-haszon elemzést, kocká-
zatelemzést, a társadalmi költség és a társadalmi ha-
szon bemutatásával,

- a gazdasági megvalósíthatósági tanulmányt, piac-
elemzést és a projekt megtérülésének elemzését,

- a projekt megvalósításának menetrendjét,
- a projekt közvetlen és közvetett hatásait a foglal-

koztatásra,
- környezetvédelmi hatástanulmányt, beleértve a 

környezeti károk elkerülésének lehetőségét is,
- az állami támogatások nagyságát és a közösségi 

versenyjoggal való kompatibilitásukat,
- a termelő beruházások esetén az elemzésnek tar-

talmaznia kell azon piac felmérését, amelyre az adott 
vállalkozás termelni fog, beleértve piaci konjunktúra 
feltárását, és a projekt megtérülési mutatóit,

- infrastrukturális beruházás esetén, a projekt előre-
látható hatását a régió átalakulására és fejlődésére, al-
kalmazva a Közösség közbeszerzésről szóló szabályait,

- a Strukturális Alapok hozzájárulásának hatását más 
projektekre,

- pénzügyi tervet, amely feltünteti a Strukturális Ala-
pokból és más Közösségi forrásokból várható összes 
pénzügyi forrást.

2.8. Kerettámogatások

A Kerettámogatások – Global Grant – kisösszegű kifi-
zetések decentralizált irányítású keretprogramjai. A Bi-
zottsággal való megegyezés alapján a tagállam vágy más 
döntéshozó testület dönthet úgy, hogy megfelelő köz-
vetítő – ideértve a helyi önkormányzatok, regionális 
fejlesztési testületek vagy más nem kormányzati szerve-
zetek – megbízásával, akik a támogatások menedzse-
lésében és végrehajtásában részt vesznek, helyi fejleszté-
si ösztönzőket támogat. A közvetítőnek, akinek rendel-
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keznie kell a szükséges garanciákkal és adminisztrációs 
kapacitásokkal, jelen kell lennie, vagy képviseltetnie kell 
magát abban a régióban, ahol a köz érdekében fog tevé-
kenykedni és amelyben a tervezett intézkedések gazda-
sági és társadalmi hatásai jelentkeznek majd. A kerettá-
mogatások odaítéléséről a Strukturális Alapokat vezető 
testületek döntenek az Operatív Programok, illetve az 
Egyszerűsített Programozási Dokumentumok elfogadá-
sáról szóló döntések keretében. Felhasználásáról pedig 
a felügyelő testület és a közvetítő állapodik meg. A kö-
zösségi kezdeményezésű programoknál a Bizottság és a 
közvetítő közvetlenül állapodik meg.

2.9. Program kiegészítés 

A Program kiegészítés a regionális programozás utolsó 
fázisa, aminek az elfogadása szükséges a közösségi tá-
mogatások kifizetéséhez. Leglényegesebb része a finan-
szírozási terv, mert ha azt rosszul tervezik, akkor a ked-
vezményezett nézhet szembe komoly nehézségekkel a 
finanszírozás területén.

2.10. Vidékfejlesztési program

A vidékfejlesztési programot a Közösség valamennyi, 
az 1. Célkitűzésen kívüli régiójára össze lehet állítani, 
ahol mezőgazdasági termelés is folyik. A vidékfejlesz-
tési program célja a mezőgazdaságból élők támogatása, 
pótlólagos jövedelemforrások biztosításával.

2.11. Közösségi kezdeményezések

A közösségi regionális politika, mint a közösségi struk-
turális politika része, szerepet vállal a Közösség előtt 
álló akadályok leküzdésében. Számos olyan probléma 
megoldásában vesz részt a Strukturális Alapok felhasz-
nálásával a Közösség, amelyek több országot érintenek, 
a Közösség számára kiemelkedő fontossággal bírnak és 
amelyek kívül esnek a hagyományos regionális politi-
ka témakörén. E feladatok megoldására hozták létre a 
Közösségi Kezdeményezésű programokat. Ezeket nem 
minden esetben kezdeményezik felülről. Van, hogy 
alulról, az önkormányzatoktól vagy más érdekképvise-
leti szervektől jövő elképzeléseket karolnak fel. 

 
2.11.1. INTERREG
Az INTERREG programnak 1994-1999 között há-
rom fő területe volt: a IIA a határokon keresztül nyúló 
együttműködéseknek, a IIB az energiahálózatok kiegé-

szítésének, és a IIC a térbeli tervezésben való együtt-
működések kialakításának támogatása. 

2.11.2. LEADER
A LEADER program a vidékfejlesztés innovatív eszkö-
ze volt és maradt. Célja a vidéki vagy agrártérségek in-
novációs képességének növelése a vidéki régiók helyi 
kezdeményezéseit és civil társadalmát erősítő progra-
mok révén.

2.11.3. EMPLOYMENT – EQUAL
Az EMPLOYMENT tulajdonképpen három, egymás-
sal párhuzamosan működő Közösségi kezdeményezés, 
CIP gyűjtőneve. E három program a NOW, a HORI-
ZON és a YOUTHSTART.

A NOW program a nők egyenlő munkavállalási esé-
lyeinek biztosítására törekszik. 750 projektet társfinanszí-
rozott. Ezek célja volt a nők munkahelyekre történő felvé-
telének és saját vállalkozásaik indításának támogatása.

A Horizon program csökkent munkaképességű 
emberek munkaerőpiacra történő visszaintegrálását 
tekinti céljának. Csökkent munkaképességűeknek szá-
mítanak a rokkantak és olyan emberek is, akik támo-
gatására a tagállamoknak nincsenek kidolgozott prog-
ramjaik, mint például a drogfüggők, a bevándorlók, a 
menekültek, a hajléktalanok és a társadalom marginá-
lis csoportjai. Támogatja, hogy olyan szektorokban te-
remtsenek állásokat, amelyek nagy növekedési poten-
ciállal rendelkeznek.

A Youthstart feladata a 20 éven aluliak és a szak-
képzettség nélküliek integrálása a munkaerőpiacba a 
szakképzés hatékonyságának javításával, a különböző 
szakképzési formákhoz való hozzáférés növelésével és 
személyes motiváltság és ösztönzés növelésével. 

Az EMPLOYMENT program folytatása 2000-től az 
EQUAL, amely egyesíti a három korábbi alprogramot 
és egyszerűsíti, áttekinthetővé teszi a program szabá-
lyozását. A program prioritásai a következők:

- a munkaerőpiac nemzetközi trendjeinek megfelelő 
intézkedésekhez szükséges nemzetközi együttműkö-
dési formák és partnerség kialakítása,

- innovatív jellegű intézkedések meghonosítása,
- a szakképzési és foglalkoztatási rendszerek haté-

konyságának és átláthatóságának javítása,
- a foglalkoztatási programokban érdekelt nemzeti, 

regionális és helyi szereplők, partnerek közötti együtt-
működési formák kialakítása a tervezés, a végrehajtás 
és az ellenőrzés területén,
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- az emberi erőforrások fejlesztésére irányuló közös-
ségi politika fejlesztésében való közreműködés,

- a programok céljainak rugalmas tervezése módsze-
reinek kialakítása, olyan esetekben, amikor a tervezés 
első szakaszában nem látható körülmények lépnek fel.  

2.11.4. URBAN
Az URBAN program 1992-ben indult három kísérleti 
programmal és 1994-ben indult Közösségi kezdemé-
nyezésként, Community Initiatives. A három kísérleti, 
pilot, program céljai a következők voltak:

•  társadalmi problémákkal küzdő régiók gazdasági 
fejlesztése;

•  környezetvédelmi értékek és a gazdasági célok ösz-
szekapcsolása;

• a történelmi centrumok gazdasági újjáélesztése.

Az URBAN program, olyan közösségi támogatás, 
amely az elhagyott városi területek integrált fejleszté-
sére irányul. Az integrált megközelítés tartalmazza a 
városi területek gazdasági, társadalmi, környezetvédel-
mi problémáinak megoldását az infrastruktúra, a rossz 
lakásállomány felújításával együtt.

3 . ELŐ CSATL AKOZ ÁSI  AL APOK

3.1. A Phare-program Magyarországon  
1990–2000 között

Az Európai Közösségek Tanácsa 1989 decemberében 
indította a Poland Hungary Assistance for the Reconst-
ruction of the Economy, PHARE, elnevezésű prog-
ramját. A Phare feladata a rendszerváltó közép-európai 
országokban a piacgazdaság valamint a demokratikus 
politikai berendezkedés intézményei kiépítésének tá-
mogatása. A rendszerváltást és modernizációt a Kö-
zösség komplex fejlesztési programokhoz nyújtott 
katalizátorjellegű céltámogatással kívánta elősegíte-
ni. Magyarország és az Európai Unió Bizottsága 1990. 
szeptember 3-án kötötték meg a Phare program fel-
használásáról szóló Keretmegállapodást. Ez szabályoz-
za a támogatás odaítélésének, illetve felhasználásának 
általános jogi, pénzügyi és adminisztratív kérdéseit, va-
lamint a fogadó ország jogait és kötelezettségeit. A Pha-
re program jelenleg az eredetileg támogatandónak ítélt 
Magyarország és Lengyelország mellett ma már továb-
bi 11 országot részesít támogatásban. A Phare program 
jelenleg az eredetileg támogatandónak ítélt Magyaror-
szág és Lengyelország mellett ma már további 11 orszá-
got részesít támogatásban. 

A sokféle Phare programot négy nagy csoportba 
oszthatjuk:

Szektor Összesen Magyarország
Közigazgatás, közintézmények, civil társadalom, demokratikus intézmények 872,9 84,3
Mezőgazdaság 476,8 94,5 
Oktatás, képzés, kutatás 983,3 136,4
Környezetvédelem, nukleáris biztonság, fogyasztó védelem 740,6 104,7 
Humanitárius segély, élelmiszersegély 213,9 0
Infrastruktúra, energia, közlekedés, távközlés 1920,2 125,8
Magánszektor, privatizáció, szerkezetátalakítás, KKV, pénzügyi szektor 1297,7 195,9
Területfejlesztés 1094,9 81,4
10 tagjelölt ország összesen 7948,4 864
Albánia 493,1 -
Bosznia-Hercegovina 282,3 -
Macedónia 167,3 -
Phare 13 összesen 8890,9 864

5. táblázat
A Phare segélyek ágazati megoszlása 1990 és 1998 között

Forrás: CEC: Towards greater economic integration
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• országprogramok, Country Programmes;
•  határ menti együttműködési programok, Cross-

Border Cooperation Programmes, CBC;
•  Közösségi programok, Community Programmes, 

CIP;
•  több kedvezményezettnek szóló programok, Multi-

Beneficiary Programmes, MBP;
•  több országnak szóló programok, Multi-Country 

Programmes, MCP;
• horizontális programok, Horizontal Programmes.

A legjelentősebb különbség azonban abban van az 
egyes csoportok között, hogy a programok prioritásait 
maga a támogatott ország vagy a Közösség határozza-
e meg? Az országprogramok és a határ menti együtt-
működések, CBC programok, esetében a támogatan-
dó területek, prioritások és intézkedések kiválasztása a 
kedvezményezett országok joga. Ezzel szemben a Mul-
ti-Beneficiary és a Közösségi kezdeményezésű prog-
ramok esetében a Közösség dolgozza ki a programok 
prioritásait és tartalmát és a tagjelölt országok választ-
hatnak, hogy részt kívánnak-e venni a programokban. 
A Közösségi kezdeményezésű programok a tagállamok 
számára lettek összeállítva a Közösség egészét érintő 
kihívásokra válaszolandó. Itt a tagjelölt országok kísér-
leti jelleggel, de a tagokkal azonos elbírálás alá esve ve-
hetnek részt a programokban. A Phare a programban 
való részvételhez szükséges belépődíj kifizetéséhez já-
rul hozzá. A többi program viszont csak a tagjelölt és a 
három balkáni országra vonatkozik. Ezen Phare prog-
ramok hatálya az Európai Unió és a Független Államok 
Közössége között elhelyezkedő országokra terjed ki. (5. 
táblázat)

3.1.1. Phare országprogramok
A legtöbb támogatás, az összes támogatás 80–85%-a, a 
Phare ország programokon keresztül érkezett a támoga-
tott országokba. A hazai országprogramba tartozó prog-
ramok nem teljes körű rövid ismertetése következik:

A gazdaság fejlesztését és a szerkezet átalakítá-
sát szolgáló programban a legnagyobb összegű támo-
gatást – 81 millió ECU – a privatizáció lebonyolítása 
és az ehhez kapcsolódó vállalati reorganizációs prog-
ramok kapták. A támogatások nagyobb része a külföldi 
szakértők szakmai segítségnyújtását, kisebb mértékben 
kedvezményes pénzügyi konstrukciók révén a vállalati 
beruházásokat finanszírozta.

69 millió ECU támogatást ítéltek meg a kis- és kö-
zépvállalatok fejlesztésére. Ezt az összeget a Magyar 

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kezeli és továbbítja a 
hazai kis- és középvállalkozások felé.

A mezőgazdaság fejlesztéséhez 94,5 millió ECU tá-
mogatást kért Magyarország. A mezőgazdaság fejlesz-
tésének nem a legtőkeigényesebb, hanem leginkább 
multiplikátor hatású kulcsterületeire kértek támoga-
tást.

A Phare által is támogatott területfejlesztési prog-
ramok 1993-ban kezdődtek. Az akkor 10 millió ECU 
támogatás három fő célja:

•  a területi szemlélet meghonosítása, tanulmányok 
készítése révén, a kormányzati döntéshozatalban 
és a területfejlesztési törvény előkészítése;

•  a területfejlesztés intézményi hátterének – Megyei 
Területfejlesztési Tanács – feállítása kísérleti jelleg-
gel Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyékben;

• településközi kapcsolatok fejlesztése.

A két kísérleti régió (megye) 5–5 millió ECU támo-
gatást kapott a kísérleti jellegű területfejlesztési prog-
ramjára. 

Az Európai Unió PHARE területfejlesztési program-
jának általános céljai az alábbiakban összegezhetőek: 

• a regionális együttműködés megerősítése, 
•  az EU Strukturális Alapok elveinek megismertetése; 
•  készségfejlesztés a célrégiókban a regionális straté-

giába illeszkedő programok meghatározása, terve-
zése, megvalósítása és monitoringja terén; 

•  magánvállalkozások, állami, nem kormányzati és 
önkéntes társadalmi szervezetek közötti partner-
kapcsolatok és együttműködések kialakulásának 
elősegítése; 

•  hozzájárulás a célrégiók fejlődéséhez regionális je-
lentőségű programok megvalósításának elősegíté-
sén keresztül; 

•  megfelelő állami források és döntéshozatali mecha-
nizmusok regionális szintre történő decentralizálá-
sának ösztönzése, a folyamat tesztelése. 

A területfejlesztési PHARE program keretében meg-
fogalmazott fejlesztési célkitűzések:

•  Ipari szerkezetátalakítás: keretében támogatták 
a hagyományos ipar válsága által sújtott - borsodi 
és a pécsi - térségek, másrészt az iparhiányos térsé-
gek fejlesztését.
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•  Munkaerőpiaci elemek, humán erőforrás fej-
lesztésének keretében cél a tartós munkanélküli-
ség kezelése, a szakoktatásnak és a felsőfokú képzés-
nek a gazdaság szükségleteihez igazodó fejlesztése.

•  Vidékfejlesztés (rurális térségek fejlesztése) 
célja az elmaradott térségekben a mezőgazdasági 
tevékenység diverzifikációjának és a falusi terüle-
tek fejlődésének, növekedésének elősegítése.

Az infrastruktúra fejlesztését szolgáló első Pha-
re projekt 1992-ben indult 2 millió ECU támogatással, 
amit a közlekedési jogharmonizáció előkészítésére, a 
közlekedéstervezés támogatására, képzésre oktatás-
ra fordítottak 23 kisebb projekt keretében. E projektek 
keretében többek között az árak és eljutási idők figye-
lembevételével forgalom előrejelzési modellt dolgoztak 
ki. Az intézkedések az első három fázisban 10-10 mil-
lió ECU támogatást szétosztva rendkívül szerteágazóak 
voltak: 

•  Az első fázisban a környezetgazdálkodás és oktatás 
szintjének emelése, a levegő szennyezettségét és a 
víz minőségét mérő monitoring hálózatok kiépítése 
a későbbi környezetpolitikai döntések megalapozá-
sa érdekében, a veszélyes hulladékok kezelése és el-
helyezésének megoldása, az épületek energia-meg-
takarítását célzó kísérleti beruházás;

•  A második fázisban a gazdasági fejlődésből szár-
mazó károk enyhítése helyett a megelőzés érdeké-
ben a környezetpolitika szakmai megerősítése kör-
nyezetbarát tömegközlekedés kerettervének és a 
hulladékgazdálkodás jogi és intézményi hátterének 
kidolgozása, a levegőszennyezettség mérésének to-
vábbi korszerűsítése;

•  A harmadik fázisban a Központi Környezetvédelmi 
Alap felállítása történt és az alappal együttműködve 
16 önkormányzati és vállalati projektet támogattak, 
amik a települések szennyvízének elvezetésére épül-
tek, illetve az energiatakarékosságot szolgálták; 

•  A 4. fázisban az EU csatlakozás került előtérbe, emi-
att támogatták a környezetvédelmi felügyelőségek 
laboratóriumainak felszerelését és az önkormány-
zati beruházások támogatásának folytatását is;

•  Az ötödik fázisban a középtávú környezetvédelmi 
stratégia kidolgozása és egy a Balatonra tervezett 
fejlesztési program kapta meg a közösségi támoga-
tásokat.

Az oktatás, kutatás, foglalkoztatás területein is 
számos Phare program indult, melyek közül a támo-
gatások nagyságrendje miatt is kiemelkedik a TEM-

PUS program, melynek költségvetése Magyarországon 
meghaladta a 80 millió ECU-t. A TEMPUS rendhagyó 
jellegű program volt, mert kiadásait 100%-ban a Kö-
zösség finanszírozta és nem a Phare ügyekért felelős
Főigazgatóság volt a irányítója, hanem az oktatásért fe-
lelős főigazgatóság.

3.1.2. A magyar Phare-CBC programok
1995-től Ausztria uniós tagságának kezdetétől van le-
hetősége Magyarországnak arra, hogy külső szereplő-
ként részt vegyen az Európai Unió INTERREG prog-
ramjában. A magyar-osztrák határ mentén fekvő 
NUTS III szintű régiók – Győr-Moson-Sopron, Vas és 
Zala megyék Magyarországon, Burgenland tartomány 
Ausztriában – közös fejlesztési programokat dolgoz-
hattak ki és valósíthattak meg. Ausztria oldaláról a 
határ menti együttműködést az INTERREG forrásai-
ból finanszírozzák, magasabb egy főre jutó támogatást
adva az osztrák oldalnak, mint amit a magyar szerep-
lők megkaphatnak. Burgenlandot, az 1. Célkitűzésbe 
tartozó vidéki jellegű régióról lévén szó a Strukturális 
Alapok és a CAP is támogatják. A magyarországi olda-
lon lévő megyéket csak a PHARE CBC programja, ami 
lényegesn kisebb egy főre jutó támogatást jelent.

3.1.3. A Phare Multi-Beneficiary Programok
A Phare Multi-Beneficiary programjait azon felada-
tok elvégzésére állították fel, amelyek egy-egy közös 
projekten belül több országot is érintenek kedvezmé-
nyezettként. A programokat a Bizottság központilag a 
tagállamokkal partnerségben irányítja a tervezési és 
a végrehajtási fázisban is. Az egyes programok szaba-
don választhatók a kedvezményezett országok által és 
az éves országprogramok keretébe illeszthetők. A prog-
ramok prioritásait és támogatásainak területét a tagál-
lamoktól függetlenül a Bizottság határozza meg a tag-
jelölt országok számára.

3.1.4.  A Phare és a Közösségi kezdeményezésű prog-
ramok

A Közösségi programokból eredendően a tagállamok 
részesülhettek, azonban az Európai Tanács 1993-as kop-
penhágai csúcstalálkozóján döntés született arról, hogy 
az integrációs felkészülés érdekében egyes közösségi 
programokhoz a társult közép-kelet európai országok is 
csatlakozhatnak. A programokban való részvételüknek 
– az Agenda 2000 szerint – azt a célt kell szolgálniuk, 
hogy megismerjék az Unió politikáit és munkamódsze-
reit a csatlakozásra való felkészülés jegyében.
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Valamennyi program esetén szükséges a részvevők 
bizonyos saját hozzájárulása is. A Phare források sze-
repe különösen fontos a programokhoz szükséges saját 
forrás előteremtésében, hiszen azokat a saját erő része-
ként lehet elszámolni.

Magyarország jelenleg több programban vesz részt, 
melyek a következők: Socrates II, Leonardo da Vin-
ci II, Youth program, Kultúra 2000, Health Promotion 
(egészségmegőrzés), Combating Cancer (rákellenes 
program), Fight against Drugs (kábítószer elleni harc), 
AIDS Prevention (AIDS elleni küzdelem), Equal Op-
portunities (egyenlő esélyek férfiak és nők részére a
munkaerőpiac feltételeiben), SAVE II. (energiahaté-
konyság elősegítése), SME (kis- és középvállalati fej-
lesztési program), 5. Kutatási és Technológiafejlesztési 
Keretprogram, Life III. (környezetvédelmi program), 
Fiscalis (indirekt adózással foglalkozó tisztviselők kép-
zése), Media II.

3.2. A PHARE program új orientációja

Az EU-csatlakozási folyamat előrehaladtával a Pha-
re program szerepe is többször változott. A Phare első 
reformja 1993–1994-ben történt meg. Addig a Phare 
legtöbbször csak technikai segítségnyújtást finanszíro-
zott. Ezen programoknak a célja a rendszerváltás során 
az ország helyzetének feltárása és a jövőre vonatkozó 
stratégiai programok szakmai megalapozása volt. A kis 
összegű támogatást használtak fel műszerek beszerzé-
sére, de legtöbbször akkor, ha a helyzetfeltárás megkö-
vetelte a műszeres méréseket, mint például a környe-
zetvédelemben. A támogatott projektek nagy száma és 
ebből adódó szétaprózottsága csökkentette a Phare tá-
mogatásoktól remélt fejlesztő hatásokat. További nega-
tív tényező volt, hogy a külső szakértők nem ismerték 
kellően az itteni viszonyokat és a szakmai segítségnyúj-
tás színvonala többnyire elmaradt a kívánatostól. 

Új helyzetet teremtett az Európai Tanács 1993-as 
koppenhágai ülése, amely elfogadta a tagjelölt orszá-
gok csatlakozásának kritériumait: 

•  az intézményrendszer stabilitása, a demokrácia biz-
tosítása, a törvények betartása, az emberi jogok és a 
kisebbségi jogok tiszteletben tartása;

•  működő piacgazdaság, az EU piacán belüli verseny-
képesség;

•  a közösségi jogrendszer átvételének és alkalmazá-
sának képessége. 

A Phare program Új Orientációját a Bizottság 1998-
ban vezette be és ettől kezdve a Phare programok a ko-
rábbiaktól eltérően nem csupán kereslet által vezérel-
tek, hanem a csatlakozásra való felkészülést szolgálják, 
accession driven.

2000-től még hangsúlyosabbá válik a PHARE csatla-
kozást előkészítő szerepe, mert a fő prioritása a magyar 
közigazgatás felkészítése lesz a csatlakozás utáni köve-
telményekre. A konkrét támogatási célok, projektek kije-
lölése a Csatlakozási Partnerség dokumentum és a Kö-
zösségi Vívmányok átvételét szolgáló Nemzeti Program 
alapján történik. Mindkettő a csatlakozásig Magyaror-
szág által teljesítendő főbb jogi és intézményi harmoni-
zációs feladatokat rangsorolja. A Csatlakozási Partnerség 
dokumentumát a Bizottság „országvéleménye” alapján 
az Unió készítette el, a Nemzeti Programról a nemzeti 
prioritások alapján a magyar kormány döntött. 

A PHARE új célrendszere ennek megfelelően a prog-
ram-előkészítés során a döntéshozatal centralizációját, 
a források koncentrálását és a projekt-előkészítés javí-
tását tűzi célul. A végrehajtás területén a túlbürokra-
tizáltság csökkentése, a szükségtelen késedelmet oko-
zó eljárások és előírások kiküszöbölése, az intézmény-
rendszer további decentralizációja, hatékonyságának 
javítása kapott prioritást. Hosszabb távú célként meg-
fogalmazódott a Phare program fokozatos közelítése a 
strukturális alapok rendszeréhez, ami a kedvezménye-
zett államok számára a korábbinál nagyobb önállósá-
got, egyúttal azonban több feladatot és nagyobb fele-
lősséget is jelent. A Phare ugyanakkor a jövőben csak 
a szakmai-pénzügyi előkészítési fázisán már túljutott, 
azonnal indítható projekteket támogat.

A csatlakozásig hátralévő időben Magyarország a 
Phare programból várhatóan továbbra is részesedik. 
Az országkeretből évente átlagosan 96 millió ECU tá-
mogatásra számít a Csatlakozási Partnerség dokumen-
tumban, illetve a közösségi jog átvételét célzó Nemze-
ti Programban meghatározott intézményfejlesztési és 
beruházási projektek finanszírozásához. A Phare prog-
ram korábbi feladatainak egy részét 2000-től kezdődő-
en kiegészíti:

•  az ISPA (Instrument for Structural Policies for 
Pre-Accession), ami a közlekedési infrastruktúra és 
környezetvédelmi beruházások támogatására vala-
mint a Kohéziós Alap majdani forrásainak igénybe-
vételéhez szükséges programozási technikák elsajá-
títatására hivatott;

•  a SAPARD (Special Accession Programme for Ag-
riculture and Rural Development), amit a mezőgaz-
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dasági és vidékfejlesztési célokra lehet felhasználni, 
illetve meg lehet tanulni az Európai Mezőgazdasági 
Orientációs és Garancia Alap forrásainak igénybe-
vételéhez szükséges technikákat.

A Phare program célja továbbra is a közösségi vív-
mányok átvételét és alkalmazását szolgáló intézmény-
fejlesztési és beruházási programok támogatása, de 
2000-től kezdődően a korábbinál nagyobb teret kap a 
gazdasági és társadalmi kohézió támogatása, azaz az 
EU Strukturális Alapjai támogatásainak igénybe véte-
lére való felkészülés, elsősorban „regionális fejlesztési 
minta” programok megvalósítása révén. 

Az intézményfejlesztési programok 30%-os rész-
arányt képviselnek az éves Nemzeti Programban: 

•  twinning programok, amit már az épülő regionális 
igazgatási szinteken is igénybe lehet venni, és

•  a szakértői segítségnyújtás keretében lehet ezeket 
továbbra is igénybe venni. 

A beruházási projektekre a Phare program 70%-a 
használható fel, az ISPA és SAPARD által nem támoga-
tott területeken - áruk szabad áramlásának biztosítása 
(szabványosítás), bel- és igazságügyi területek, határát-
kelés, foglalkoztatás és szociálpolitika, egészségügy, ok-
tatás, energiaszektor. De a legnagyobb hangsúlyt Phare 
programban a területfejlesztés, a gazdasági és szoci-
ális kohézió javítása kapta. A gazdasági és társadalmi 
fejlesztések nagy részében a Strukturális Alapokra való 
felkészülés jegyében a Phare 2000 eljárásai közelítenek 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai 
Szociális Alap programozási gyakorlatához, eljárásai-
hoz. Ennek célja a Közösségen belüli regionális prog-
ramozási módszerek gyakorlati bevezetése és a Struk-
turális Alapok fogadására való intézményi felkészülés 
támogatása. 

A Phare program keretében a területfejlesztésre for-
dítható források azonban továbbra is csak korlátozott 
nagyságúak. Ezért a területfejlesztési beruházási prog-
ramokat a forráskoncentráció elvének megfelelően 
kezdetben csak a dél-alföldi, észak-alföldi és észak-ma-
gyarországi régiókban lehetett elindítani. Az EU Bizott-
sága jelen program keretében az alábbi célokhoz illesz-
kedő projekteket támogatja:

•  a termelő szektor szerkezet-átalakítása
•  a humán erőforrás fejlesztése
•  az üzleti infrastruktúra fejlesztése

A támogatott projekteknek illeszkedniük kell az EU 
számára benyújtandó Előzetes Nemzeti Fejlesztési 
Tervhez és az abban megfogalmazott nemzeti prioritá-
sokhoz.  A Phare program keretében támogatott régiók 
elkészítették az előzetes regionális fejlesztési terveket, 
amik a megvalósítandó regionális operatív programok 
alapját képezik. Ezeket a regionális operatív programo-
kat a Regionális Fejlesztési Tanácsok irányítják majd.

A Phare 2000 programhoz illeszkedő integrált regioná-
lis programok kiterjesztéséről döntött a magyar kormány. 
Ennek célja, hogy a Strukturális Alapok fogadására való fel-
készüléshez valamennyi magyarországi régió számára azo-
nos feltételeket kell teremteni. Ezért a Phare támogatásban 
nem részesülő régiókban is ki kell dolgozni és meg kell va-
lósítani a Strukturális Alapok szabályozásának megfelelő 
kísérleti programokat. Ezeknek a programoknak a végre-
hajtásához szükséges forrásokat a Phare által támogatott 
régióknak juttatott forrásokhoz hasonló nagyságrendben 
a 2001. évi állami költségvetésből biztosítják.

A Strukturális Alapok által társfinanszírozott progra-
mokban alkalmazott programozási eljárások gyakorlati 
megvalósítása érdekében az elkészített regionális fejlesz-
tési programokat végre is kell hajtani. A felkészülés fontos 
állomása volt az Előzetes Nemzeti Fejlesztési Terv kidol-
gozása és megvalósítása, ami a mára már elkészült Nem-
zeti Fejlesztési Terv illetve a Közösségi Támogatási Keret 
programozásának a modellezése. Ez utóbbiak 2001-től 
kezdődtek. A Phare támogatások hazai társfinanszírozá-
sát ebben a programban a területfejlesztési célelőirányzat 
regionálisan decentralizált keretéből biztosítják.

3.3. A PHARE program szabályozása  
2000–2006 között

A támogatások odaítéléséről az EU Bizottság dönt a fo-
gadó ország javaslata és a brüsszeli Phare Management 
Committee ajánlása alapján. A források rendelkezés-
re bocsátására, egyes konkrét segélyprojektek megin-
dítására vonatkozó elkötelezettséget a Bizottság az ún. 
Pénzügyi emlékeztetőkben vállalja. Ezek rögzítik a szó-
ban forgó programok költségvetését, a végrehajtásért 
felelős intézményeket, a program céljait, a konkrét pro-
jektek tartalmát, azok – a szükséges társfinanszírozást
is tartalmazó – költségbecslését, valamint a végrehajtás-
sal, ellenőrzéssel és értékeléssel kapcsolatos rendelkezé-
seket. A különféle pénzügyi memorandumok közül leg-
fontosabbak az évente készülő ún. Országprogramok. A 
programokkal kapcsolatos szakmai és adminisztrációs 
feladatokat a kedvezményezett ország látja el. A fogadó 
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kormány a segély megfelelő felhasználásáért teljes szak-
mai és anyagi felelősséggel tartozik. 

A programokhoz kötődő szakmai feladatok – prog-
ramok megtervezése, tenderkiírások elkészítése – a 
kedvezményezett intézmények feladata lesz. Admi-
nisztrációs teendőkkel csak azok a kedvezményezett 
intézmények – mezőgazdaság, területfejlesztés, közle-
kedés, környezetvédelem – foglalkoznak majd, melyek-
nél e funkció kiépítésére és fenntartására a különböző 
csatlakozás előtti és utáni Strukturális Alapok kezelésé-
hez is mindenképpen szükség lesz. 

A PHARE működését a 3906/1989. sz. EK Tanácsi 
rendelet és módosításai szabályozzák és rögzítik azon 
alapelveket, amik mellett az EU támogatást nyújt a ked-
vezményezett országok számára.

A Nemzeti Programok az egyes országokkal törté-
nő megállapodás alapján évente kerülnek kialakításra, 
amiken belül a PHARE támogatás a Csatlakozási Part-
nerségben megfogalmazott célokra koncentrál. A Csat-
lakozási Partnerség egységes keretbe foglalja a Bizott-
ság Magyarországról készített országjelentése alapján 
megfogalmazott prioritásokat, az ezek megvalósításá-
hoz szükséges pénzügyi eszközöket és a támogatás fel-
tételeit. A legfontosabb prioritás az Acquis Átvételének 
Nemzeti Programja, ami magában foglalja az ország-
nak a koppenhágai kritériumok teljesítésére és az ac-
quis átvételére vonatkozó kötelezettség vállalásait. 

A kedvezményezett országok által igényelt támoga-
tások hosszú listáját a tagjelölt ország terjeszti elő mi-
nisztériumainak javaslatai alapján a Bizottság részére 
Keretterv és a hozzájuk kapcsolódó projekt fiche-ek
formájában. A Project fiche: standard projekt űrlap,a
PHARE program keretében alkalmazott tervezési do-
kumentum.

A hosszú lista szelekciója után kerül összeállításra a 
rövid lista, ami alapján dönt a támogatások odaítéléséről 
az EU Bizottság a fogadó ország javaslata és a brüsszeli 
Phare Management Committee, Menedzsment Bizott-
ság ajánlására. A Menedzsment Bizottság a tagállamok 
képviselőiből áll és a Bizottság delegálja az elnökét.

A források rendelkezésre bocsátására, egyes konkrét 
segélyprojektek megindítására vonatkozó elkötelezettsé-
get a Bizottság az ún. Pénzügyi emlékeztetőkben, Memo-
randumokban vállalja, ami a PHARE Keretmegállapodás 
aláírását követő, az EU Bizottság és a kedvezményezett 
ország között miniszteri szinten aláírt dokumentum. 

A Pénzügyi Memorandum rögzíti az EU Bizott-
ság és a PHARE országok együttműködésének általá-
nos szabályait és feltételeit, a benne foglalt programok 

költségvetését, a végrehajtásért felelős intézményeket, 
a program céljait, a konkrét projektek tartalmát, azok 
– a szükséges társfinanszírozást is tartalmazó – költ-
ségbecslését, valamint a végrehajtással, ellenőrzéssel 
és értékeléssel kapcsolatos rendelkezéseket, a techni-
kai, adminisztratív és jogi kereteket. Az éves országos 
programot tartalmazó pénzügyi memorandum az Or-
szágprogram. A programokkal kapcsolatos szakmai és 
adminisztrációs feladatokat a kedvezményezett ország 
látja el. A fogadó kormány a segély megfelelő felhasz-
nálásáért teljes szakmai és anyagi felelősséggel tarto-
zik. Ennek felelős vezetője a Nemzeti PHARE Koor-
dinátor, aki a kedvezményezett ország PHARE Prog-
ramjának hivatalos képviselője. Rendszerint miniszteri 
vagy államtitkári pozíciót tölt be, a Kormány nevezi ki 
és a Bizottság számára első számú kapcsolattartó sze-
mély program átfogó stratégiája, politikák és progra-
mozás vonatkozásában.

A Pénzügyi Memorandum elfogadása után kezdőd-
het a konkrét projektek kidolgozása.

A Bizottság által megítélt támogatások a Pénzügyminiszté-
riumban felállított Nemzeti Alapba érkeznek, ami központi 
kincstári szervezet, és amin keresztül az Előcsatlakozá-
si Alapok támogatásai a fogadó intézményekhez eljut-
nak. A Nemzeti Engedélyező Tisztségviselő a kedvez-
ményezett ország közigazgatásának a Nemzeti Alapot 
vezető tisztviselője, aki a PHARE-források pénzügyi 
menedzsmentjéért teljes körű felelősséggel tartozik és 
aki a kifizetéseket engedélyezi.

A Nemzeti Alap a Végrehajtó Ügynökségeknek, Imp-
lementing Agency utalja át a támogatásokat. Ameny-
nyiben a PHARE projekt igazgatására nincsen külön 
Végrehajtó Ügynökség, akkor a Központi Pénzügyi és 
Szerződéskötő Egységen keresztül történik a program 
tendereztetése, a program szerződés megkötése és a 
támogatások kifizetése a végső kedvezményezett szá-
mára. A Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység a 
kedvezményezett ország közigazgatásának a DIS végre-
hajtásáért felelős egysége, amely felelős az intézmény-
fejlesztési és egyéb projektek tendereztetési, szerződés-
kötési eljárásáért, a kifizetésekért.A DIS, a PHARE De-
centralizált Végrehajtási Rendszere, aminek keretében 
irányítja a Bizottság a PHARE program végrehajtását. A 
DIS célja, hogy – a megvalósítható keretek között, foko-
zatosan – a Bizottság és a tagjelölt országok együttmű-
ködése, a kompetenciák megoszlása ahhoz hasonlóan 
alakuljon, ahogy a jelenlegi tagországok és a Bizottság 
közötti együttműködés a Strukturális Alapok felhasz-
nálása terén funkcionál.
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A Phare Program keretében, nyilvános pályáztatást kö-
vetően az Európai Unió Bizottsága a Program elemeit ké-
pező egyes szektorokra keretszerződést köt. Ezek a szek-
torális keretprogramok jelentik alapját az egyes projektek 
kiírásának, feladatai meghatározásának, a tendereztetési 
eljárásoknak. A feladat-meghatározás célja, hogy a tende-
reztetés fázisában utasításokat és iránymutatást adjon az 
ajánlattevők részére arra vonatkozóan, hogy milyen jelle-
gű ajánlatot kell benyújtaniuk. Ez szolgál a projekt meg-
valósításának alapdokumentumaként is. 

A programokhoz kötődő szakmai feladatok – progra-
mok megtervezése, tenderkiírások elkészítése – a kedvez-
ményezett intézmények feladata. A programokhoz kap-
csolódó intézményépítéssel csak azok a kedvezményezett 
intézmények – mezőgazdaság, területfejlesztés, közleke-
dés, környezetvédelem – foglalkoznak majd, melyeknél e 
funkció kiépítésére és fenntartására a Strukturális Alapok 
kezelése miatt mindenképpen szükséges lesz. 

A Program Engedélyező Tisztségviselő a ked-
vezményezett ország egy adott szektor-programjának 
vagy a szektorprogram egy részének a Decentralizált 
Végrehajtási Rendszer keretében történő megvalósítá-
sáért felelős képviselője. A Pénzügyi Memorandumban 
meghatározott intézmény nevezi ki. A kormány képvi-
seletében felelős a program sikeres végrehajtásáért, a 
források gazdaságos, költséghatékony felhasználásáért 
és a megfelelő pénzügyi menedzsment biztosításáért. 

A szektorális programok, projektek végső formában 
történt kidolgozását és elfogadtatását követően lehet 
megkezdeni a pályázatok meghirdetését, a támogatá-
sokra vonatkozó döntéseket és a közbeszerzési eljárások 
lebonyolítását. Itt megkülönböztetik: az áruk, eszközök 
megvásárlását; szolgáltatások megrendelését; az építke-
zési beruházásokat és a különleges konstrukciókat.

A programok végrehajtása a megvalósításról szóló 
záró jelentéssel, a pénzügyi elszámolással fejeződik be. 

A PERSEUS a Program Engedélyező, a Delegáció 
és a Bizottság közötti pénzügyi adatáramlást biztosí-
tó rendszer. Használata kötelező. Célja, hogy lehetővé 
tegye a költségvetési keretek, megkötött szerződések 
és kifizetések alakulását, általános áttekintést nyújt a
program előrehaladásáról és megkönnyíti a pénzügyi 
adatok a Bizottságtól történő fogadását és a Bizottság 
számára történő továbbítását.  

3.4. AZ ISPA szabályozása

A PHARE programot, Pologne, Hongrie Aide á la 
Restruction Économique, 1999-ben kiegészítették az 

ISPA, Instrument for Structural Policies for Pre-Ac-
cession, és a SAPARD, Special Action Programme 
for Pre-Accession Aid for Agricultural and Rural 
Development, alapokkal. Ebben a felosztásban az ISPA 
feladata megegyezik az Unió tagállamai számára ren-
delkezésre álló Kohéziós Alapéval. Tevékenységének 
célja, hogy a csatlakozási partnerségben részt vevő or-
szágok számára az előcsatlakozási stratégia megvalósí-
tásához hozzájáruljon a közlekedés fejlesztése és a kör-
nyezetvédelem területén. Működési területébe tartozik 
Bulgária, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lett-
ország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia és 
Szlovénia. Az ISPA forrásaihoz való hozzáférés feltétele, 
hogy a jelölt országok elkészítsék a saját Közlekedés-
fejlesztési és Környezetvédelmi Stratégiáikat. A továb-
biakban, a programban szereplő projekteket e nemzeti 
fejlesztési stratégiák alapján és azokból választják ki. 

Az Alap működésének alapelvei közé tartozik, hogy 
- a fenntartható fejlődés alapján és céljában te-

vékenykedik, 
- alkalmazza a szennyező fizet elvet,
- a fenntartható fejlődés elve alapján a jelenleginél 

környezet barátabb közlekedési rendszer kiépí-
tése szükséges, 

- a közlekedési infrastruktúra beruházások költségei-
ben a környezetvédelmi költségeket is el kell számolni, 

- minden projekt esetében környezetvédelmi hatás-
vizsgálatot kell végezni. 

Az Alap tevékenysége során igazodik a Közösség 
közlekedésfejlesztési – transzeurópai hálózatok – po-
litikájához, környezetvédelmi akcióprogramjaihoz és 
prioritásaihoz. Az ISPA prioritásai a következők: 

- a gazdasági és társadalmi hasznosság,
- hatékony menedzsment,
- a Csatlakozási Partnerség prioritásai,
- a Közösség környezetvédelmi politikájához való 

hozzájárulás,
- a Transzeurópai Hálózatokhoz és a Közösség közle-

kedési politikájához való hozzájárulás,
- egyensúly a közlekedési és a környezetvédelmi pro-

jektek között,
- közös finanszírozás.

A kiadások 45%-át a környezetvédelem, 55%-át a köz-
lekedési projektek finanszírozására fordítják.A környe-
zetvédelem terén olyan projektek finanszírozhatók,
amelyek illeszkednek a Közösség környezetvédelmi poli-
tikájához és egybeesnek a közösség érvényben lévő, kör-
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nyezetvédelmi akcióprogramjának prioritásaival, illetve 
a kedvezményezett országoknak a Csatlakozási partner-
ség keretében az Unió környezetvédelmi jogszabályai-
nak átvételét és az azokhoz való alkalmazkodást szolgál-
ják. Az ISPA nem támogatja a területfejlesztés szempont-
jából kiemelt régiók fejlesztési programjait, illetve, ha a 
projektek mérete nem haladja meg az 5 millió eurót. Az 
5 millió eurónál költségesebb projekteket az ISPA támo-
gatja. A prioritást élvező beruházások az ivóvíz ellátás 
biztosítása, a szennyvíz-tisztítás, a szilárd hulladék 
kezelése és a levegőszennyezés mérséklése. 

A közlekedés területén azok a projektek támogat-
hatók, amelyek részesei a Helsinkiben meghatározott 
európai közlekedési folyosóknak, illetve hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a nemzeti közlekedési hálózatok kölcsö-
nösen csatlakoztathatók és működtethetők legyenek a 
Transzeurópai hálózatokkal és az azokhoz való hozzá-
férés biztosított legyen.

Más szóval a nemzeti közlekedési hálózatokat al-
kalmassá kell tenni a Transzeurópai hálózatokba való 
beépüléshez. A projektek támogatásának szempontjai 
közé tartozik, hogy mekkora a projekt mérete és jelle-
ge. 5 millió eurónál kisebb összegű projekteket az ISPA 
csak kivételes esetekben támogathat. Ha a projekt ré-
sze a TINA, Transport Infrastructure Needs Assesment 
korridornak, vagy ahhoz kapcsolódik, valamint hozzá-
járul a nemzeti hálózatok működésének összehangolá-
sához, akkor az a különböző előcsatlakozási alapokból 
csak az ISPA által támogatható. A regionális és a gaz-
daságfejlesztési programok keretében tervezett közle-
kedési beruházások alapvető finanszírozási forrása vi-
szont a PHARE. Hasonló a helyzet a határmenti együtt-
működést szolgáló közlekedési beruházásoknál, ami a 
PHARE CBC feladata.

Az ISPA támogatja:
- előtanulmányok készítését, ha azok a tervezett in-

tézkedések végrehajtásának szükségességével foglal-
koznak,

- technikai jellegű támogató intézkedések, beleért-
ve a különböző akciókhoz szükséges információkat és 
azok közreadását,

- a közösségi támogatások hatásainak becsléséről ké-
szülő összehasonlító tanulmányok elkészítését,

- azon intézkedések és tanulmányok elkészítése, 
amelyek hozzájárulnak a projektek előkészítéséhez, 
monitoringjához, ellenőrzéséhez és értékeléséhez, erő-
sítve és biztosítva azok koordinációját és összhangját a 
Csatlakozási Partnerséggel,

- azon intézkedések meghozatala és tanulmányok el-
készítése, amelyek biztosítják a projektek irányításának 
és végrehajtásának hatékonyságát. 

A Kohéziós Alap támogatásainak aránya elérheti a 
közszféra által biztosított források 85%-át a projektek be-
ruházási költségein belül. A támogatási ráta megállapítá-
sánál figyelembe veszik az adott tagállam társfinanszíro-
zói képességét is. Ezek a támogatási ráták csökkenthetők 
ott, ahol beruházások eredményeként bevétel keletkezik. 
Ilyen beruházások azok az infrastrukturális projektek, 
amelyek használatáért közvetlenül fizetni kell, a termelő
beruházások a környezetvédelmi szektorban, vagy azok, 
amelyeknél a szennyező fizet elvet érvényesítik.

A támogatások formái: az elfogadott programok rész-
finanszírozása,a nemzeti támogatások kiegészítése,a kö-
zösség és a tagállam megállapodása alapján a végső fel-
használók közvetítőn keresztüli segélyezése, az alkalmas 
projektek részfinanszírozása, a tanácsadók támogatása. 

A támogatott projekteknek elég nagynak kell lenniük 
– más szóval el kell érniük a kritikus nagyságot – ah-
hoz, hogy a támogatott területen – környezetvédelem, 
közlekedés – mérhető, szignifikáns javulást eredmé-
nyezzen. Ezért a támogatott projektek költségve-
tésének alsó határa 5 millió euró. 

A benyújtandó tervekhez szükséges adatbázis 
részei a következők:

• Gazdasági értékelés.
• Tervezett ütemezés.
• Előzetes jelentés.

A Bizottság döntését a benyújtott pályázatokról a be-
nyújtást követő három hónapon belül kell meghozni, 
amit a Közösség hivatalos lapjában, az Official Journal
of the European Communities-ben kell közzétenni. A 
Bizottság a projekt költségvetéséhez való teljes hozzá-
járulásról dönt, amit az egyes évekre kell lebontani. 

A projektek befejezését követően hat hónapon belül 
kell elkészíteni a záró jelentést, és a Bizottságnak el-
küldeni. Minden naptári évet követő három hónapon 
belül kell az éves jelentést a Bizottságnak elküldeni. 

A monitoring végrehajtására külön bizottságot kell 
felállítani, amelynek tagjai a kedvezményezett ország, 
a Közösség részéről a Bizottság, az Európai Beruházá-
si Bank és ahol szükséges a helyi és a regionális önkor-
mányzatok képviselői. Minden naptári évet követő há-
rom hónapon belül kell az éves értékelést a Bizottságnak 
elküldeni. A projektek befejezését követően hat hónapon 



52 FA LU  VÁ R O S  R É G I Ó  2 0 0 4 / 3

belül kell elkészíteni a záró értékelést és a Bizottságnak 
elküldeni. A monitoring célja, hogy a program speciális 
céljának megfelelő, a projekt eredményességének méré-
sére alkalmas fizikai és pénzügyi mutatókat kiválassza
és azok alapján folytasson elemzéseket. A mutatószá-
mok összehasonlító vizsgálatát kell elvégezni a végrehaj-
tott intézkedések, az eredeti tervekkel és célkitűzésekkel 
kapcsolatban. A program megvalósításának folyamatát 
kell vizsgálni a megoldandó problémák és a menedzs-
ment oldaláról. A záró értékelés célja, hogy a felhasznált 
erőforrások hasznosításának hatékonyságát és a támo-
gatások hatásait vizsgálja a végrehajtás, az irányítás és 
azon tényezők oldaláról, amelyek az eredmények hiá-
nyát okozhatják. Az ISPA forrásait azonban kiegészíthe-
tik olyan nemzetközi pénzügyi intézményektől, mint az 
EBRD, EIB, Világbank, származó források, amelyek fel-
használásában az elmúlt években a közép-európai orszá-
gok elég komoly tapasztalatokra tehettek szert.

3.5. A SAPARD szabályozása 

A SAPARD program, Special Action Programme for 
Pre-Accession Aid for Agricultural and Rural Deve-
lopment, a harmadik előcsatlakozási program, amely 10 
csatlakozásra váró közép-európai ország támogatásá-
ra szolgál. A SAPARD célja a mezőgazdaság és a vidék 
fejlesztése, támogatásai lényegében a közös agrárpoliti-
kára való felkészülést szolgálják a csatlakozásig hátralé-
vő időszakban a 10 közép-európai tagjelölt országban. A 
Közösségi támogatásnak a csatlakozási partnerség ke-
retében hozzá kell járulnia a közös agrárpolitikával és a 
hozzá kapcsolódó részpolitikákkal kapcsolatos közössé-
gi jog átvételéhez és az ahhoz történő alkalmazkodáshoz, 
valamint a mezőgazdaság és a vidéki területek fejlesztési 
prioritásainak és speciális problémáinak megoldásához. 

A közösségi programoknak a nemzeti programokat 
ki kell egészíteniük és hozzá kell járulniuk azokhoz. Az 
együttműködésben a közösség részéről a Bizottság, an-
nak illetékes főigazgatóságai, a jelölt országok, a prog-
ramban érdekelt önkormányzatok, valamint a gazda-
sági és szociális partnerek vesznek részt. Az együttmű-
ködés magában foglalja az előkészítést, a végrehajtást, 
a finanszírozást, az előzetes értékelést, a monitoringot,
valamint a megvalósításra elfogadott intézkedések érté-
kelését. A kedvezményezett országoknak az általuk be-
nyújtott tervekben prioritást kell biztosítaniuk a piaci 
hatékonyságot javító, a minőségi és egészségügyi szab-
ványokat betartató, a vidéki területeken új munkalehe-
tőségeket teremtő és a környezet védelmére hozott in-

tézkedésekkel összefüggő intézkedéseknek. A közösségi 
támogatás a csatlakozási partnerségben ajánlott, illetve 
a közösségi jog átvételével összhangban álló feladatok-
kal, a Társulási szerződésben meghatározott intézkedé-
sekkel, a közös agrárpolitika céljaival, különösen a kö-
zös piaci intézményekkel és strukturális intézkedések-
kel összhangban álló intézkedéseket finanszíroz csak.  

A SAPARD program elsősorban a magánszektor és a 
helyi önkormányzatok kezdeményezéseiből megvaló-
suló beruházásokat támogatja az Európai Mezőgazda-
sági Garancia és Orientációs Alap előcsatlakozási alap-
jaként, ugyanakkor nem különíti el annak orientációs 
és garancia részét.

A SAPARD program alapján az alábbi célok támo-
gathatók az agrárgazdaság fejlesztésének területén 
az idevonatkozó közösségi jogszabályok figyelembevé-
telével:

- Mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásá-
nak és értékesítésének támogatása.

- Gazdálkodó szervezetek támogatása.
- Farmer gazdaságokat és azok management-jét tá-

mogató szolgáltatások felállítása.
- Termelői csoportok támogatása.
- A mezőgazdasági termékek közösségi szabványok-

nak – származási bizonyítványok, higiéniai, környezet-
védelmi, egészségügyi – való megfelelésének biztosítá-
sa. Konkrétan ilyen projekt lehet az állat-egészségügyi 
laboratóriumok felállítása.

- A mezőgazdasági termelés olyan eljárásainak tá-
mogatása, amelyik összhangban van a környezetvéde-
lem és a vidéki táj megőrzésének követelményeivel.

- Talajjavítás és termőföldek újraparcellázása. A táj-
képpel és a természetes környezettel összhangban a 
szántóföldi- és erdőparcellák újratagosítása

- A föld- és az ingatlan-nyilvántartás felállítása és 
naprakésszé történő tétele.

- Szakképzés javítása. 
- Mezőgazdasági vízkészlet-gazdálkodás, az öntöző-

rendszerek és víztározók javítása, felújítása, racionáli-
sabb vízfelhasználás ösztönzése, csatornahálózat javí-
tása és felújítása.

- Erdészeti tevékenységek: telepítés, újratelepítés, fa-
kitermelő eszközök vásárlása, a közös agrárpolitika re-
formjával összhangban állóan az erdőségek fejleszté-
se és kitermelése, erdészeti termékek értékesítésének, 
marketingjének finanszírozása.

A vidékfejlesztés témakörében a fő cél a vidéken 
élő népesség helyzetének stabilizálása, folyamatosan 
fenntartható foglalkoztatásuk biztosítása. A vidék fo-
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galmának, meghatározásának változása természetesen 
maga után hozta a vidékfejlesztés céljainak, beavatko-
zási eszközeinek megváltozását is. A vidék a 2. Célkitű-
zés kiválasztási kritériumai szerint az a terület, ahol a 
népsűrűség a 100 fő/km2 alatt van és csökkenő a népes-
sége vagy a közösségi átlag legalább kétszerese a mező-
gazdaságban foglalkoztatottak aránya.

A vidékfejlesztésnek a SAPARD által támogatott esz-
közei:

- A gazdasági tevékenységek, a termelési potenciál, 
ideértve a nem mezőgazdasági termelést is, átalakítása, 
diverzifikálása, újrastrukturálása és a megváltozott kö-
rülményekhez való alkalmazkodása, mezőgazdaságon 

Az intézkedések 
ágazati besorolása

Intézkedések 
csoportszáma

Az intézkedés 
csoportok 
megnevezése

Az adott 
intézkedésre 
jutó EU-forrás 
részaránya

Közösségi 
támogatás 
összesen  
2000-2006

Nemzeti 
támogatás 
összesen  
2000-2006

Szükséges saját 
forrás összesen 
2000-2006

Mezőgazdaság
111. Mezőgazdasági 

beruházások
28,3% 75255 25085 234127

113. Szakképzés 1,7% 4710 1570 2093
114. Mezőgazdasági 

termékek 
feldolgozása és 
értékesítése

20,0% 54430 18143 108860

116. Agrárkörnyezet-
védelem

4,2% 11200 3733 0

117. Termelői 
csoportok 
felállítása

7,3% 19502 6501 0

154. Halászati 
termékek 
feldolgozása és 
értékesítése*

0,5%

Mezőgazdaság 
összesen

62,0% 165097 55032 345080

Vidékfejlesztés

1305. Falufejlesztés 9,0% 24000 8000 5629
1307. Alternatív 

jövedelemszerzés, 
tevékenység 
diverzifikáció

15,4% 40980 13660 54640

1308. Infrastruktúra-
fejlesztés

12,0% 31755 10585 10585

Vidékfejlesztés 
összesen

36,5% 96735 32245 70854

Szaktanácsadás 1,5% 3657 1219 0
Összesen 100% 34% 11% 55%

6. táblázat
Magyarország SAPARD terve 2000-2006 között

Forrás: FVM: Magyarország SAPARD terve
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kívüli alternatív gazdasági tevékenységek és jövedelmi 
források fejlesztése, amelyek kiegészítő tevékenység-
ként növelhetik a mezőgazdaságból élők életszínvona-
lát. Többek között ilyen programok lehetnek a falusi tu-
rizmusba történő beruházások, beleértve a szállásadók 
életkörülményeinek javítását, is.

- A helyi mezőgazdasági és erdészeti fejlesztésekkel 
összhangban álló vidéki infrastruktúra javítása és fej-
lesztése.

- A falvak helyreállítása és fejlesztése, a vidéki örök-
ség védelme és megőrzése.

A SAPARD program nagy hangsúlyt helyez azon 
szolgáltató szektorok fejlesztésére, amelyek kiegészítő 
tevékenységek meghonosításával, vagy a mező- és er-
dőgazdasági termékek hozzáadott értékének növelésé-
vel kívánják a vidéken élők életszínvonalát javítani. 

A jelölt országoknak mezőgazdasági és vidékfejlesz-
tési programot kell készíteniük, amely egy vagy két 
stratégiai fontosságú prioritás alapján határozza 
meg a program által támogatható intézkedéseket. A va-
lamennyi jelentkező ország által a Bizottsághoz benyúj-
tandó nemzeti mezőgazdasági és vidékfejlesztési prog-
ramokban foglalt projektek közül választják ki azokat, 
amiket az országos SAPARD programokba illesztenek 
és az által kívánnak részfinanszíroztatni (6. táblázat).

4 . A  STRUKTUR ÁLIS  AL APOK ÉRTÉKELÉSE 

4.1. A Strukturális Alapok monitoringja

A regionális politika monitoringja Magyarországon új 
keletű fogalom, akárcsak a piacgazdaság körülményei-
hez igazodó új területfejlesztési politika. A jól kiépített 
és megfelelő eszközrendszerrel rendelkező monitoring 
nem más, mint a területfejlesztés hatékonyságát javí-
tó döntéstámogató rendszer. A területfejlesztési moni-
toring célja alapvetően nem az, hogy a pénzforgalom 
elszámolását ellenőrizze utólag, hanem az, hogy támo-
gatást nyújtson a fejlesztési programok megvalósítását 
szolgáló ex-ante, on-going és ex-post hatásvizsgála-
tokhoz. A regionális politika alapvetően állami beavat-
kozásokra építő gazdaság- és társadalompolitika, ahol 
kiemelkedő jelentősége van a programok előzetes gaz-
dasági értékelésének, a menetközbeni visszacsatolás-
nak és az elért eredmények utólagos elemzésének. 

A monitoring alkalmazása jelenleg a magyar állam-
igazgatásban és az államháztartásban leginkább azokon 

a területeken használatos, amelyek beruházási program-
jaikat a különböző nemzetközi pénzügyi intézmények 
hiteleinek és az EU Előcsatlakozási Alapjainak támo-
gatásainak felhasználásával társfinanszíroztatják és va-
lósítják meg. A monitoringgal kapcsolatos problémák 
azért is válnak egyre fontosabbá és sürgetőbbé, mert ha-
zánk remélt EU-tagsága idején a Strukturális Alapok tá-
mogatásai igénybe vételének elengedhetetlen feltétele a 
hatékony monitoringrendszer megléte. A magyar társfi-
nanszírozó képesség korlátozott volta, a közösségi támo-
gatások sokrétűsége és eredményorientáltsága, a poten-
ciálisan érintett magyar közigazgatási szervezetek nagy 
száma, a 6–7 éves időtartamú programok információigé-
nye mindenképpen igényli egy egységes államháztartási, 
területfejlesztési monitoringrendszer kiépítését.

A monitoring kiépítésének a kérdése azonban nem is 
olyan egyszerű, ugyanis maga az EU sem rendelkezik kö-
zösségi szintű monitoring szabályozással. A monitoring 
szükségességét előíró cikkelyek megtalálhatóak ugyan a 
közös költségvetés kiadásait szabályozó tanácsi rendele-
tekben és közösségi direktívákban, de magáról a moni-
toring kialakításáról konkrétan nem esik szó ezekben.

4.2. A monitoring folyamata

Annak érdekében, hogy a Strukturális Alapok felhasz-
nálásának hatékonyságát fel lehessen becsülni, szüksé-
ges az előzetes, időközi és utólagos értékelés. Az egyes 
tagállamokban megvalósított intézkedések értékelésé-
nek rendjét az egyes Közösségi Támogatási Keretekben, 
illetve Egységes Programozási Dokumentumokban 
rögzítik. A Közösség szintjén viszont az egész közössé-
gi regionális politika értékelésénél az Unió alapszerző-
dése, az Amszterdami Szerződés az irányadó.

A programozás során az időközi értékelési folyamat 
két típusát különböztetjük meg: a folyamatos, a menet 
közbeni – on-going – és a programozási időszak fél-
idejében esedékes – mid-term – értékelések szakasza-
it. A folyamatos értékelés formája a több éves progra-
mozási időszakokon belül az éves jelentés, ami lénye-
gében pénzügyi és megvalósítási beszámoló, ami nem 
tartalmaz gazdasági és társadalmi hatásvizsgálatokat. 
A mid-term értékelésnek a programok folytatására vo-
natkozóan viszont számos következménye van és ha-
tásvizsgálatok is kapcsolódnak hozzá.

4.2.1. Előzetes monitoring
Az előzetes értékelés célja, hogy alapul szolgáljon a fej-
lesztési terv, illetve a programozási dokumentum elő-
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készítéséhez, amelyeknek bevezető részét képezi. Az ex-
ante értékelés a tervet kidolgozó hatóság feladata. Ez a 
tagország, a régió vagy az érintett szektor erősségeinek 
és gyengéinek az elemzéséből áll, továbbá előre kell je-
leznie a tervezett intézkedések várható hatását. Ezért 
ennek az alfejezetnek a célja, hogy a monitoring, mint 
döntéstámogató eszköz, felhasználásával bemutassa

•  a támogatandó régiók jelen állapotát bemutató 
helyzetleírások jellemzőit, 

•  a célok, prioritások, stratégiák, intézkedések, pro-
jektek és eszközök kiválasztásának módszereit va-
lamint

•  a megvalósított beruházások hatásainak, hatékony-
ságának mérését, mint a tervezés és a megvalósítás 
folyamatára is visszaható tényezőket. 

Az előzetes értékelés, az ex-ante értékelés felada-
ta, hogy a SWOT-analízis alkalmazásával megvizsgálja 
a régió és az érintett szektorok erősségeit, gyengesége-
it, lehetőségeit, a veszélyeztetett pontokat, a fejlesztési 
stratégia és a fő célok összeegyeztethetőségét. Az előze-
tes értékelés tartalmazza a támogatások várható hatá-
sainak értékelését és a támogatások mérhető céljait.

•  erőforrás vagy input indikátorok, amik a költ-
ségvetési forrásokat veszik számba;

•  pénzügyi indikátorok, amik felhasználását a 
monitoring folyamatában, az éves és a záró jelenté-
sekben kell elemezni;

•  az output indikátorok a program tevékenységi 
területével vannak szoros kapcsolatban, általában 
naturális, illetve pénzügyi mutatók;

•  az eredmény jelzőszámok a program megvaló-
sításának közvetlen és közvetett hatásait mérik és 
többek között utalhatnak a megvalósított program 
kedvezményezettje magatartásának, kapacitásai-
nak stb. megváltozására;

•  a hatás jelzőszámok az általános hatások mérésé-
re szolgálnak, ahol a nehézség az egész népességre 
gyakorolt vagy a hosszú távra szóló hatások szám-
szerűsítésében, a megfelelő hatásmechanizmus fel-
tárásában van. 

Az előzetes értékelés azonban nemcsak a tagálla-
mok, illetve a régióik feladata, hanem Közösség Bizott-
ságának is háromévenként jelentést kell készítenie 
az Európai Parlament, az Európai Tanács, a Gazdasági 
és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága részére a 

gazdasági és társadalmi kohézió előrehaladásáról, va-
lamint a Strukturális Alapok, a Kohéziós Alap és az Eu-
rópai Beruházási Bank hozzájárulásairól.

4.2.2. Folyamatos monitoring
Az időközi értékelés, mid-term evaluation felada-
ta, hogy értékelje a program részidős megvalósításának 
eredményeit, összevesse azokat az eredetileg kitűzött 
célokkal, megvizsgálja az eredeti célok fenntartható-
ságát. Értékelik a program pénzügyi irányítását, végre-
hajtását és monitoringját. Az értékelést független szer-
vezet végzi, bár az elkészítéséért a programot irányí-
tó kormányzati szerv – irányító hatóság – felelős. Az 
értékelést a Monitoring Bizottság és az Unió Bizottsága 
kapják meg.

Az éves végrehajtási jelentést, ami a folyamatos, 
on-going, monitoring része, valamennyi naptári évet 
követően hat hónapon belül kell a Bizottsággal elfo-
gadtatni. Ha a támogatás időtartama két évnél rövi-
debb, akkor az utolsó kifizetést követő hat hónapon
belül kell elkészíteni. A Monitoring Bizottságnak be 
kell mutatni és el kell vele fogadtatni, mielőtt a Bizott-
ságnak elküldik. 

4.2.3. Utólagos monitoring
Az utólagos értékelés, ex-post értékelés elvégzése az 
Unió Bizottságának a feladata. Célja, hogy értékelje a 
Közösségi Támogatási Keret egészét, a források felhasz-
nálását, a támogatások hatását és hatékonyságát és az 
eredmények összhangját az előzetes megállapításokkal. 
Az értékeléseknek ki kell térniük mindazon tényezők-
re, amelyek a végrehajtás eredményességét vagy siker-
telenségét okozhatják. Valamennyi Közösségi Támo-
gatási Keretről 2005. december 31-ig a középtávú ér-
tékelés folytatásaként újabb értékelést kell elkészíteni, 
illetve azt kiegészíteni. Ezek az értékelések szolgálnak 
alapul majd 2006-ban a Strukturális Alapok további te-
vékenységéről szóló majdani döntéseknek. Az utóla-
gos értékelés elkészítéséért a Bizottság a felelős, 
amely ennek elkészítésénél számít a tagállamok, illetve 
az irányításért felelős intézmények hozzájárulására és 
közreműködésére is. Az utólagos értékelések lezárásá-
nak végleges határideje a programozási időszak vége 
utáni harmadik év vége.

4.3. A monitoring szintjei
A regionális programozás hatékonyságának az érté-
kelése több szinten folyik. A legelső szint, amikor a 
konkrétan tervezett és a megvalósított beruházások 
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egymáshoz viszonyított arányának összehasonlítása, 
illetve a programok pénzügyi ellenőrzése történik. A 
monitoringnak ez a szintje szabálytalanságok felderí-
tésére, illetve megelőzésére alkalmas, de nem mutat-
ja meg, hogy helyes és hatékony döntés volt-e az adott 
program kiválasztása. 

A kiválasztott program hatékonyságáról, arról, hogy 
valóban szükség volt-e a beruházásra, ez a fajta moni-
toring nem mond semmit. Viszont a területfejlesztési 
programok értékelése kapcsán érdemes a következő 
néhány kérdést feltenni, amik megválaszolása nagy-
ban hozzájárulhat a programok eredményeinek valós 
értékeléséhez:

•  Relevancia: A programok céljai valóban hozzá-
járulnak-e a nemzeti és a közösségi prioritások el-
éréséhez és a szükségletek kielégítéséhez? A prog-
ramoknak a valós társadalmi szükségleteknek a 
közösségi politikák prioritásaival összhangban álló 
kielégítésére kell törekedniük. 

•  Hatékonyság: A program az eredmények elérése 
érdekében hogyan hasznosítja az erőforrásokat?

•  Eredményesség: A program hogyan járul hozzá a 
konkrét és az általános célok eléréséhez?

•  Hasznosság: A programnak volt-e hatása a meg-
célzott csoportok vagy népesség szükségleteinek 
kielégítésére? 

•  Fenntarthatóság: A program befejezése után vár-
ható-e, hogy a fejlesztések eredményei hosszú tá-
von is hozzájárulnak a támogatott régió jólétéhez.

A fenti ábra mutatja, hogy a területfejlesztésben a 
működési programok végrehajtása során az egyes in-
putok felhasználásával, milyen típusú hatásokat lehet 
elérni. A következő ábra viszont a programozási folya-
mat egészében mutatja be az outputok, a speciális hatá-
sok és az általános hatások kapcsolatrendszerét a prog-
ramozási dokumentumok hierarchiájában. 

4.3.1. Konkrét célok, operatív célok
A Strukturális Alapokból származó támogatások pénzügyi 
ellenőrzése a tagország feladata. A Bizottság feladata az EU 
költségvetés végrehajtása, és ennek keretén belül annak 
biztosítása, hogy az egyes tagországok a közösségi alapok 
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A programozás hatásai

Forrás: CEC: The New Programming period 2000-2006: methodological working papers WORKING PAPER 3 Indicators for Monitoring
and Evaluation: An indicative methodology. CEC, Brussel, 2000.
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hatékony és korrekt felhasználását egy zökkenőmentesen 
működő pénzügyi ellenőrzési rendszer keretében bizto-
sítsák. A Bizottság megkövetelheti a tagállamtól, hogy – 
helyszíni kontroll formájában – ellenőrizze az egyes ak-
ciók szabályosságát. Ezeken az ellenőrzéseken a Bizottság 
képviselője is részt vehet. A Bizottság és a tagállam – egy 
bilaterális megállapodás keretében – meghatározhatja 
ezen ellenőrzések módszerét, koordinálhatja az ellenőrzé-
sek ütemezését annak érdekében, hogy azok minél haté-
konyabbak legyenek. Legalább évente egyszer, és minden-
képpen az éves jelentés benyújtása előtt sort kell keríteni 
egy ellenőrzésre. Amennyiben a Bizottság meggyőződött 
arról, hogy a strukturális támogatások felhasználása te-
rén szabálytalanságok történtek, joga van arra, hogy fel-
függessze az időközi kifizetéseket.Erről tájékoztatja a tag-
országot. Amennyiben a szabálytalanságok felszámolásá-
ra öt hónapon belül nem kerül sor, illetve a tagállam nem 
tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy a megfelelő intézke-
déseket megtette, akkor a Bizottság pénzügyi korrekciókat 
foganatosíthat, amelyek végső esetben a közösségi támo-
gatás csökkentését, részbeni vagy teljes felfüggesztését is 
maguk után vonhatják. A közösségi támogatások folyósí-
tását követő legalább három évig – amennyiben a bilate-
rális megállapodás nem rendelkezik másként – a felelős 
nemzeti hatóságoknak minden kapcsolódó dokumentu-
mot meg kell őrizniük a Bizottság számára.

4.3.2. Általános célok, hatások országos szinten 
Az általános célok megvalósulásának és az általános ha-
tások mérésének két szintjét különböztetjük meg: a regi-
onális és az országos szinteket. Az általános hatások vizs-
gálatakor a Strukturális Alapok támogatásainak, mint 
külső transzfereknek a hatását mérik a GDP-re, a beru-
házásokra, a foglalkoztatásra és a bérekre. Ezek a vizs-
gálatok azért is fontosak, mert a regionális politika leg-
főbb céljaként a támogatott régiók egy főre jutó átlagos 
GDP-jének emelését határozták meg és emiatt a megva-
lósított intézkedéseknek ezen mutatókra gyakorolt ha-
tását is meg kell tudni határozni. Az általános hatások 
vizsgálatát a megvalósított projektek jellegétől, ágazati 
besorolásától függetlenül kell elvégezni. Ez annyit jelent, 
hogy a támogatásokat, azok nagyságrendjét aggregált 
adatokban kell vizsgálni. Az ágazatoktól független hatás-
indikátorok a következők: a GDP, a beruházások nagy-
sága, a foglalkoztatás szintje és a munkabérek nagysága. 
Az inputot a nemzeti és a közösségi transzferek pénzben 
mért, illetve a GDP-hez viszonyított nagyságával mérjük. 
Az általános hatás mérése ilyen módon az eredményes-
ség méréséhez áll legközelebb, mert az adott nagyságú 

külső jövedelemtranszfer hatását nézi a GDP-re, a foglal-
koztatásra, a beruházásokra és a bérekre. 

A támogatott ország egészére vonatkozó modellszá-
mítások az egész országot egy pontként kezelik és nem 
veszik figyelembe az országon belüli regionális különb-
ségeket, a belső migrációt. A Strukturális Alapok támo-
gatásait külső transzferekként értelmezik. 

A regionális modellek a közösségi támogatásoknak 
egy-egy régióra gyakorolt hatását vizsgálják. Itt külső 
tényezőként jelennek meg az adott országon belüli te-
rületfejlesztési támogatások és a beruházások is. Az or-
szágos modellekkel ellentétben a regionális modellek 
már számolnak a munkaerő migrációjának kérdésével, 
a beruházások ágazati megoszlásával és a közlekedési 
projektek sajátos hatásaival.

4.3.3. Általános célok, hatások regionális szinten
Az előbbiekben említett makroökonómiai modellek és 
számítási módszerek jól alkalmazhatóak egy-egy ország 
egészének elemzésére, ha a támogatások külső transzfe-
rekként érkeznek az adott országba, de nem alkalmasak 
az országon belüli folyamatok leírására. E folyamatok le-
írásához már másfajta – mikroökonómiai vagy regioná-
lis gazdaságtani – megközelítés szükségeltetik. Az alkal-
mazott modellek, eljárások sokfélék lehetnek, azonban 
mindegyikre igaz az, hogy önmagában csak korlátozott 
érvényességű a folyamatokat magyarázó ereje, ezért az 
igazán árnyalt elemzések elkészítéséhez többféle modell 
alkalmazása is szükséges lehet.

E modellezési eljárások nehézségét az adja, hogy re-
gionális szinten csak korlátozottan mérhetők a gaz-
daság folyamatai: nem ismertek teljes pontossággal a 
GDP adatok, az ágazatok és a vállalatok közötti kapcso-
latok és a más régiókkal folytatott kereskedelem adatai. 
Ráadásul a lehetséges hatások felmérésénél számolni 
kell a régiók közötti nagyobb arányú munkaerő áram-
lás és a beruházások térbeli terjedésének lehetőségei-
vel. A regionális szinten mért eredményeket befolyásol-
ják az állami területfejlesztési célú támogatások és az 
automatikus stabilizátorok. 

Egyelőre még nincsenek általánosan vagy minden-
ki által egységesen elfogadott elemzési módszerek. A 
kiterjedt regionális politikai eszköztárral rendelkező 
Európai Unió is csak most teszi meg a kezdeti lépé-
seket a különböző programozási dokumentumokban 
elvárt gazdasági és társadalmi hatásvizsgálatok egysé-
ges módszertanának és gyakorlatának kidolgozására. 
A Strukturális Alapok szabályozása előírja ugyan re-
gionális szinten is mind az előzetes, mind az utólagos 
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hatásvizsgálatok, a monitoring elvégzését, de annak 
mikéntjére, semmilyen előírást vagy útmutatást nem 
adott.  Az elemzések elvégzéséhez némi útmutatót ad-
nak a független szakértők, kutatók, egyetemi oktatók, 
tanácsadó cégek által elvégzett erősen elméleti hátterű 
elemzésekből a best practice alapján összeállított és az 
EU támogatásával megjelentetett, de nem feltétlenül az 
Unió hivatalos álláspontját képviselő kiadványok.

4.4. A monitoring szabályozása

A monitoring feladata, hogy meghatározott rendsze-
rességgel ellenőrizze a Strukturális Alapok által nyúj-
tott támogatások pénzügyi és gyakorlati megvalósítá-
sának folyamatát és hatékonyságát és az elért hatást a 
kitűzött célokhoz viszonyítva. 

A monitoring ellenőrzi, hogy a tagállamok és a Bi-
zottság által együttesen meghatározott és a Bizottság 
által jóváhagyott prioritások és intézkedések végrehaj-
tása a tervek szerint történik-e? A monitoring eljárást 
meg kell előznie a programok általános és konkrét cél-
jainak kijelölése, az ezek eléréséhez szükséges intézke-
dések és azok várható hatásainak meghatározása. 

A Monitoring Bizottságok feladatai közé tartozik a kü-
lönböző szintű értékelések elkészítésében való részvétel is. 

Az értékelések elvégzése mind a tagállamok, mind a kö-
zösség részéről, a partnerség keretén belül, a programban 
részt vevő testületek feladata. Ebbe beletartozik a program 
szempontjából releváns információk gyűjtése is, hogy az 
értékelés a lehető leghatékonyabb legyen. Az értékelő je-
lentéseket nyilvánosságra kell hozni. Az értékelések elveit 
és folyamatát a Közösségi Támogatási Keretben vagy más 
programozási dokumentumokban is le kell írni.

Az Európai Unió Bizottsága, mint a közösség által 
finanszírozott programok legfelső szintű Monitoring Bi-
zottsága is tevékenyen részt vesz a programok ellenőrzé-
sében, értékelésében és irányításában. Az EU Bizottsága 
azonban önmagában, nagyon sok más feladatköre mel-
lett, nem képes eleget tenni ennek a feladatnak is, ezért a 
Bizottság nevében az illetékes főigazgatóságok járnak el.

A Bizottság nevében eljáró főigazgatóság képviselői-
nek évente találkozniuk kell a programok irányítóival. 
A tagállammal és a program irányítóival együtt áttekin-
tik a program megvalósításának folyamatát és szükség 
esetén, ajánlatot tesznek a program megváltoztatására.

Mindezek mellett a Strukturális Alapok szabályozása 
öt olyan bizottságot sorol fel, amelyek támogatják a Bi-
zottság munkáját. E bizottságok rendszeresen informál-
ják az Európai Parlament munkabizottságait is. Legfon-
tosabb feladatuk, hogy a Bizottság döntéseit előkészítsék, 
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„szakértsék” a regionális politikai ügyekben. Felállításuk 
azt a célt is szolgálta, hogy a Bizottság apparátusától, az 
illetékes főigazgatóságtól független, részben a tagállamo-
kat képviselő testületek is részt vehessenek az operatív 
közösségi döntések előkészítésében és meghozatalában.

A Strukturális Alapok szabályozása szerint minden 
egyes a Közösség által elfogadott Közösségi Támoga-
tási Kerethez, Operatív Programhoz és Egyszerű Prog-
ramozási Dokumentumhoz a programok megfelelő 
irányítása érdekében Monitoring Bizottságot kell fel-
állítani. A Monitoring Bizottságot a programok végre-
hajtásáért felelős testületnek, managing authority, kell 
a partnerekkel egyetértésben felállítania a Bizottság-
nak a program elfogadásáról szóló döntést követő há-
rom hónapon belül. Ennek évente legalább egyszer kell 
üléseznie. A Monitoring Bizottságban szavazati joggal 
rendelkezik a Bizottság képviselője. Vezetője a végre-
hajtásért felelős testület képviselője. Minden olyan 
partner képviselője szavazati joggal rendelkezik, aki 
hozzájárult a program finanszírozásához. A program-
ban részt vevő egyéb partnerek képviselői tanácskozási 
joggal vehetnek részt a Monitoring Bizottság ülésein. 
Ekkor kell értékelni a program előző évi eredményeit 
és a megvalósítás folyamatát. A Közösségi Támogatási 
Keretek ellenőrzése két szinten történik. A felső szint 
a Közösségi Támogatási Keretek Monitoring Bi-
zottsága, amely felelős az egész program végrehajtá-
sáért, az alsó szint az Operatív Program Monitor-
ing Bizottsága. 

A Közösségi Támogatási Keretek Monitoring 
Bizottsága az Európai Unió Bizottságának, az Euró-
pai Beruházási Banknak, a tagállam érintett hivata-
lainak, minisztériumainak, regionális önkormányza-
tainak képviselőiből áll. Évente többször ülésezik, fel-
adatai közé tartozik a Strukturális Alapok támogatásai 
és a nemzeti források felhasználásának koordinálása a 
Közösségi Támogatási Keret prioritásai alapján; a vég-
rehajtás ellenőrzése; rendszeres értékelések készítése 
a CSF által enyhíteni kívánt gazdasági és társadalmi 
problémák, egyenlőtlenségek és a fejlettségbeli különb-
ségek alakulásáról. A Közösségi Támogatási Keretek 
Monitoring Bizottsága részt vesz a Közösségi Támoga-
tási Keret esetleges módosításának, forrásainak és prio-
ritásainak, működési programjainak újrarendezésének 
előkészítésében és az elfogadott módosítások szerinti 
végrehajtásban. A Közösségi Támogatási Keretet csak 
az Európai Unió Bizottsága és az érintett tagállam köz-
reműködésével lehet módosítani.

Az Operatív Program Monitoring Bizottsága 
minden egyes OP-ja  rendelkezik monitoring bizott-
sággal, amelynek feladata a programok végrehajtásá-
nak folyamatos ellenőrzése, 

a céloknak való megfelelés, ütemezések betartása, in-
tézkedések és a CSF prioritások összhangja szempont-
jából, tehát az EU strukturális politika teljesülésének 
oldaláról.  Tagjai: a programokért felelős szakminiszté-
riumok, a pénzügyminisztérium, bizonyos kormányhi-
vatalok, EU Bizottsága, a civil szféra, a megvalósításban 
részt vevő szervezetek, a regionális hatóságok, a szoci-
ális partnerek. Az Operatív Program Monitoring 
Bizottságának feladatai:

• a működési programok végrehajtásának ellenőrzése,
•  a beavatkozások hatékony megvalósításához szük-

séges feltételek megteremtése,
•  a nemzeti törvények és a közösségi direktívák be-

tartásának ellenőrzése,
•  közreműködés a programok esetleges megváltozta-

tásának előkészítésében.

Az irányításért felelős testületnek és a Monitoring Bi-
zottságnak kell kidolgoznia a Bizottságnak a monitor-
ing módszertanára vonatkozó javaslatai alapján azokat 
a fizikai és pénzügyi jelzőszámokat, amelyek alapján ki
lehet tűzni a programok céljait és mérni lehet azok ha-
tékonyságát. A jelzőszámoknak összhangban kell állni-
uk azon támogatások sajátosságaival és céljaival, ame-
lyek hatását mérni akarjuk. Továbbá összhangban kell 
lenniük a régió, vagy az átmeneti támogatásban része-
sülő területek gazdasági, társadalmi helyzetével és kör-
nyezetének állapotával. A monitoring jelzőszámok-
nak olyan jól körülhatárolhatóaknak és mennyi-
ségeket mérőnek kell lennie, hogy: 

•  mérhetővé váljanak a prioritások és intézkedések 
céljai és kölcsönös konzisztenciájuk,

•  a tárgyakban megtestesülő prioritások és intézke-
dések megvalósításának mértéke, eredményei és 
hatásai,

• a pénzügyi terv megvalósításának mértéke.

A pénzügyi és a tárgyi monitoring jelzőszámokat re-
gionális és ágazati bontásban javasolja a Bizottság.

A fontosabb projektek a pénzügyi és egyéb jelzőszá-
mokat tekintve a programok többi részétől elkülönítve 
kezelendők. A monitoring jelzőszámokat a projektek 
sajátosságaihoz kell illeszteni.


