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1. A regionális politika alapjai
1.1. A területrendszer jellemzői
A gazdaság és a társadalom térben szerződik. Minden gazdasági egység és
tevékenység valamilyen térbeli pontban találhatók, ott, ahol a telepítés döntését meghozó szereplők a működéshez a legkedvezőbb feltételeket tekintettek biztosítottnak. A termelési tényezők, a tőke, a munka, a technológiai
ismeretek térben nem egyenletesen és arányosan oszlanak el, hanem éppen
ellenkezőleg egyenetlenül és aránytanul. Vannak a térben olyan pontok,
ahol a termelési tényezők erőteljesen koncentrálódnak, így gazdasági agglomerációk alakulnak ki. A létrejöttük oka lehet gazdasági (a gazdasági
tevékenységek egymás mellettisége, kölcsönös kapcsolatai csökkenti a határköltségeket), következhet a történeti feltételekből, a földrajzi helyzetből,
az igazgatási feladatok koncentrációból, a társadalmi viszonyok jellegéből,
a környezeti adottságokból. Más térségekben a termelési tényezők egyes
elemei jelennek meg, s azok koncentrációja is alacsony, mérsékelt. Okainak hasonlóak, mint az előző esetében, ám ezek egymást nem erősítették,
hanem ellenkezőleg gyengítették, így a területi egység vonzásából egyre
csak veszít, nem magához szívja, ellenkezőleg taszítja a termelési erőforrásokat, azok kombinációját.
A térben tehát különböző adottságú területrendszerek váltják egymás,
más és más termelési tényezőkkel, amelyek mobilnak tekinthetők, térben
elmozdulhatnak, vándorolhatnak, egy pontból, a másikba áramolhatnak.
Az áramlás ösztönzője, annak kiváltója a területi egység, vagy értelmezésünk szerint területrendszer, annak jellemzői, sajátosságai, nemcsak a gazdasági alrendszert alkotó tényezők, hanem az össze többi, együttesen.
Mitől rendszer a tér egy pontjában található területi egység?
A rendszer szemlélet onnan adódik, hogy a termelési tényezők önmagukban nem képesek működni, azok funkcionálásához számos feltétel,
körülmény, adottság szükséges. A gazdasági egység termeléséhez infrastruktúrát igényelnek (pl. telephelyek, azok rendszere), kommunális hálózatokat működtetnek (pl. közművek; gáz, víz, csatorna, villany; informatika,
közlekedés), intézmény rendszereket alakítanak ki (pl. egészségügyi, oktatási, kulturális létesítmények), települési szolgáltatásokat üzemeltetnek (pl.
közszolgáltatás, közrend, közbiztonság).
Az emberek munkaerőt alkotják, akik közösségekben élnek. A közösség
együttese a társadalom, ahol az ismeretek, a kapcsolatok, a kultúrák alakul-
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nak ki, megőrződnek, tovább élnek, változnak, s ezek jellege, mértékei
térségekben, és településenként különböző lehet.
A térbeli pont, a település, amely természeti és művi környezetben található. A
természeti feltételek egyben az emberi lét körülményeire hatnak, azt számos esetben determinálják. Míg a művi környezetet az ember teremtette
meg, részben a természet megváltoztatásával, igényeihez alakítva, részben
elődeitől örökölte, így a közössége múltjának értékeit is képviselik.
Mindezekhez kapcsolódik a szabályozás, amit politikai intézményrendszer végez el. Az emberi közösség tagjai szabályokat alkotnak a rendszer több
alkotójának, így a gazdaság működéséhez, a környezet igénybevételére, a
társadalmi kapcsolatok alakítására. A szabályokkal, törvényekkel garantálható a társadalom, a közösség biztonsága, s a kívánatos életfeltételek megteremtése.
A politika a közösség, vagy többségi tagjai által meghatározott jövőbeli
állapot megteremtését célozza meg, s abban megjelölt élet minőség elérésére stratégiákat dolgoz ki. A közösség biztonság, valamint az életfeltételek
közösségi szinten garantált mértéke érdekében, valamint a jövőbeli kívánatos célok eléréséhez a megtermelt javak egy része elvonásra kerül, majd a stratégiában meghatározott elvek alapján aztán elosztásra.

G = gazdaság T = társadalom K = környezet
P-I = politika, intézményrendszer — kapcsolatok

1.1. ábra. A területrendszer alkotói és elhelyezkedése a térszerkezetben
Forrás: saját szerkesztés
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A területrendszer tehát a tér egy pontjában, vagy azok valamilyen elv alapján
lehatárolt halmazában, a régióban régió található gazdasági, társadalmi (közösségi), környezeti és intézményi (politikai) tényezők összessége. Ezek a
tényezők az adott tér pontban, vagy azok valamilyen elv alapján lehatárolt
halmazában, azaz a régióban már eltérő mértékben, nagyságban, valamint
más és más, különböző egymás közötti relációban találhatók. A területrendszerek sajátossága, hogy két egyforma egység nincs, mindegyik eltér valamiben a másiktól, ez által válik sajátossá és egyedivé. Viszont területrendszer elemeiből típusok, valamilyen elv alapján azonosságokat mutató csoportok alakíthatók ki. A típusok alapján egy földrajzilag lehatárolható térben (pl. ország, országcsoport) azonos jellemzőket mutató terekre bontható, azaz létrehozható a térszerkezet. A térszerkezet és a régió nem mindig
azonos, míg az első lehatárolásában a tudományos szempontok, addig a
másik megállapításában a történelmi, településhálózati, gazdasági tényezők
mellett a politikai tényezők is befolyást gyakorolnak (1.1. ábra).
A területrendszerek között vannak olyanok, amelyekben a rendszeralkotó tényezők mindegyiknek magas koncentrációját figyelhető meg, s a
belső kapcsolataik erősek és sokoldalúak. Ezeket centrumoknak, központok
nevezzük. Míg az ellenkezők jellemzőkkel bírok is megtalálhatók területrendszerekben. Vagyis, ahol gyengék, vagy hiányosak az alkotó tényezők,
alrendszerek, azok eltérő súllyal találhatók meg, illetve egymás közötti
kapcsolataik gyenge, nem kimutatható. Ezeket perifériáknak nevezzük.
A periféria nem azt jelenti, hogy minden tényezőben, alrendszerben
korlátos a nevezett területrendszer, csupán egyben, vagy néhányban. Az
adott gazdasági, társadalmi értékrend alapján tekinthetők csupán hiányosnak,
ellátatlannak, kapcsolat nélkülinek, míg más megítélés alapján viszont már
ellátott, vagy értékes sajátosságokat mutathat.
1.1.1. Beavatkozás a területrendszerbe

A területrendszerek között tehát különbségek vannak, így a térszerkezet
nem egyenletes, azokban centrumok és perifériák váltják egymást, a térszerkezet eltérő. A piacgazdaság teremti meg a változatos felszínt, annak működése révén jönnek létre a térbeli különbségek, értékelődnek különböző
módon a területrendszer elemei, illetve azok halmazai, a régiók.
Szükséges beavatkozni a térszerkezetbe, annak különbségeit, eltéréseit a
modern államok korrigálni, központi intézkedésekkel befolyásolni kívánják, ennek okait foglaljuk össze a következőkben.
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A piac nem tökéletes, a termelési tényezők térbeli egyenetlen elosztása ellentmondásokat teremt. Az egyenetlenség következtében a bizonyos pontokon és azok szektoraiban nem teremtődnek meg a piaci verseny feltételei, területrendszeren kívüli hatások érvényesülése, a termelési tényezők
korlátozott mobilitása következik be és elégtelen piac transzparencia.
Mindezek akadályozzák a piac működését, a térszerkezet minden pontján
történő maradéktalan megjelenését és érvényesülését.
Térbeli kiegyensúlyozatlanság tapasztalható, éppen a területrendszer gazdasági alrendszerének alulértékelése következtében. A javak és szolgáltatások
nem mindegyike mobil, illetve a területrendszerben megjelennek olyan
tényezők, amik a mozgást, az szabad áramlást akadályozzák. A régiók közötti egyensúlytalanságok alakulnak ki, az egyik fejlettebb, mint a másik,
hiszen a tőkejavak az agglomerációs előnyöket koncentráló centrumokba
áramlanak a nagyobb határhaszon reményében. Közben a perifériákon
foglalkozatási feszültségek keletkeznek. Szükséges tehát a központi szabályozó rendszernek, az államnak a beavatkozása a területi különbségek mérséklésére, vagy csökkentése érdekében.
A gazdasági térbeli koncentrációja szükségszerűen magával hozza, hogy a
centrumokban a munkaerő, s azt gazdasági egységként megjelenítő háztartások sűrűsödjenek. Ennek a sűrűsödésnek az eredménye lehet, hogy miközben a gazdaság és a háztartások is élvezik a teljes hasznát a koncentrációnak több negatív külső eredmények (kedvezőtlen agglomerációs hatások) keletkeznek (pl. környezeti károk, túlterhelt infrastruktúra, közszolgáltatások kapacitás hiánya stb.). A külső hatások, eredmények következtében a gazdasági egységek és a háztartások nem az összgazdasági, hanem
annál alacsonyabb költségekből részesülnek. Mindezek aztán tovább növelhetik az agglomerációk vonzását, népesség koncentrációját. Szükséges
tehát beavatkozni, valamilyen módon szabályozni a területrendszer nagyságát,
annak koncentrációinak növekedését fékezni.
Akkor is be kell avatkozni a térszerkezet alakulásába, ha tökéletes a piac
működése. Hiszen nemcsak gazdasági, hanem gazdaságon kívüli ún. társadalmi célokat határoznak meg a közösség, amiknek egésze, vagy nagyobbik
része nem érvényesül a térszerkezet bizonyos típusaiban. A modern piacgazdasági viszonyok között ilyen célok lehetnek a nemzetbiztonsággal (pl.
határ menti régiók), a környezetvédelemmel, az elosztással és ellátással (pl.
nem elfogadható jövedelem különbségek, létminimum biztosítása), a társadalmi esélyekkel (pl. szociális felzárkózás, helyzetbe hozás) kapcsolatosak.
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Vannak azonban ellenzői az állami, közösségi regionális politikának, a
területrendszer működésébe történő beavatkozásnak.
Első érvként hozzák fel, hogy hagyni kell a piacgazdaságot, annak a saját
szabályozó folyamatai szerint működni, meg fogják oldani a problémákat,
előbb, vagy utóbb kiegyenlítődnek a regionális különbségeket. Ennek bekövetkezése azonban inkább hosszú távon és nagyon lassan történik meg, ami
csak fokozza a társadalomi feszültségeket, viszont azok megjelenése már
akadályozza a gazdaság működését, így a beavatkozások elengedhetetlenek.
Másodszor kérdésként merül, hogy a területrendszerek megváltoztatható-e?
Azokat stabilnak tekintjük, hiszen hosszútávon alakulnak ki, tartósan őrzik
jellemzőiket, egyes alrendszereik és azok alkotó tényező nehezen alakulnak
át, változnak meg.
Egy nehézipari gazdasági körzetben a termelői infrastruktúra, a munkaerő képzettsége, a gazdasági kapcsolatok a domináns iparág jellemzőit
hordozták magukon. Az ágazati válsággal összeomló területrendszer átalakítása időt igényel és nagyon költséges, hiszen a változtatások, az új ágazatok telepítése az alrendszerek, és tényezők egész sorának átalakítását követelik meg. Ehhez nem elég magának a lokális, regionális piacnak a befolyása, hanem központi kormányzati beavatkozása nélkül nem lehetséges. A
valóságban a támogatások mellett nagy kitartást kíván meg a szerkezetváltás, ami nem jellemzi a központi kormányzatokat, hiszen azok gyors és
látványos eredményeket óhajtanak. Inkább a helyi politikai szereplők érdekeltek a szerkezetváltás következetes megvalósításában, bár ahhoz sok
esetben éppen a folyamatos forrásokkal nem rendelkeznek.
A területi kutatások is ludasak harmadik ellenérvben, mivel elhangzik,
hogy nem határozták meg az optimális területrendszert, de nem kellően feltárt
a regionális fejlődést meghatározó tényezők jellemzői, azok valós hatásainak bemutatása és mérése. S nem ismertek, bizonyítottak a külső, így az
állami beavatkozással a területi fejlődésre gyakorolt területi mértéke, jellege,
időbeli alakulásának törvényszerűségei.
1.2. A regionális politika célrendszere
Regionális politika célja a területrendszer tudatos alakításával hozzájárulni a
társadalompolitikai célok megvalósításához. A modern demokráciák elemi célja a
béke, a biztonság, a jólét, az igazságosság garantálása. Ezek a célok a politikai rendszerek jellegétől, azok megjelenési és szemléleti módjától függetlenül általánosan léteznek, s magukban a területrendszerekben természetszerűen érvényesülnek.
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A tudatos befolyásolás döntően és elsődlegesen a regionális gazdaságszerkezetre vonatkozik, annak érdekében, hogy a nemzetgazdaság szerkezete másként alakuljon, mint a piacgazdasági folyamatok alapján történhetett volna. A beavatkozások egyik oldalról gazdaságpolitikai tartalmúak, másik oldal viszont a területrendszer működésére hatnak, annak körülményeit és
feltételeit kísérelik meg átalakítani. Ennek következtében a regionális politika
több mint a területi gazdaságszerkezet alakítása. Magában foglalja
• a termelési tényezők (munkaerő, tőke) telepítését, megújítását; ezzel
tekinthető regionális gazdaságpolitikának,
• azok működési tereinek (hálózati rendszerek, intézmények) megváltoztatását; ezzel tekinthető szektorális, vagy horizontális politikák területi
érvényesülésének;
• s a beavatkozások következtében a területi erőforrások (adottságok,
kapcsolatok) aktivizálását; ezzel tekinthető a helyi fejlesztési politikának.
A regionális politika a következő négy alapvető célt valósíthat meg, ezek közül az első kettő kimondottan gazdasági jellegű, a továbbiak társadalmi és
politika jellegű, illetve gazdaságon kívüliek.
A növekedési cél alatt azt értjük, hogy a területrendszerek között a termelési tényezők olyan térbeli elosztása alakuljon ki, amivel nemzetgazdaság
outputjának maximális szintje teremthető meg. A növekedésbarát regionális politika tehát a mobil termelési tényezők régiók közötti eloszlását befolyásolja. Teszi ezt annak érdekében, hogy a termelési tényezők a legkedvezőbb térbeli helyeken működjenek, s ezzel az ottani erőforrások gyarapodjanak (outputok), valamint megjelenésükkel újabb erőforrások (inputok)
jelenjenek meg.
Az output hatás rövidtávon jelentkezik, hiszen a telepítéssel növelhető a
megtermelt javak mennyisége, ami javítja a termelési tényezők térbeli eloszlását. Míg a szerkezeti hatás hosszútávon érvényesül azzal, ha a régióban
új termelési tényezők telepednek meg, s ez által az outputok egy tartós és
stabil növekedést eredményeznek, s ennek okán újabb termelési tényezők
jelenhetnek meg.
A stabilitás, fenntarthatósági célnak azt tekintjük a területrendszerben, ha
bekövetkeznek a rövid távú konjunkturális és a hosszú távú strukturális
hatások, akkor a területi válságok elkerülhetők, vagy a kialakulásuk veszélye
csökkenthető. A stabilitás nemcsak a gazdasági szerkezetben, illetve termelésben értendő, hanem a foglalkoztatásban, a munkahelyek kínálata és kereslet közötti összhangban, de érvényesülni kell az életkörülményekben,
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azokat befolyásoló gazdasági feltételekben. A regionális politika nem törekedhet a társadalmi és politika stabilitás biztosítására, mert céljai és eszközei nem erre predesztinálják, ám a gazdasági környezet biztonsága nagyban
hozzájárulhat a társadalmi viszonyok rendezett és folyamatos fejlődéséhez.
A kiegyenlítő, jóléti célja a regionális politika abban határozható meg,
hogy megteremtődjön a feltétele, egyrészt a térbeli különbségek kiegyenlítődésének (kiegyenlítési hatás), másrészt az ország minden lakosa a területi
elhelyezkedésétől függetlenül azonos, vagy közel azonos életfeltételekhez,
azok ellátásának körülményeihez jusson (jóléti, ellátási hatás). A piacgazdaság viszonyai szükségszerűen megteremtik azt, hogy egyes régiók gyorsabban fejlődnek, az ott élők életkörülményei kedvezőbbek lesznek, míg
más régiókban ennek ellenkezője következzen be. A regionális diszparitásokat, amik a jövedelmi és az életkörülményekben, meglévő különbségekben
határozhatók meg a területi egységek között, politikai intézkedésekkel,
azaz központi állami beavatkozásokkal lehet mérsékelni. A regionális politika célja nem a gazdasági fejlettségi szintek azonossága a területrendszerek között, hanem azok egyenértékűségi feltételeinek biztosítása.
A környezeti cél a regionális politikában, abban határozható meg, hogy a
területrendszerek természeti állapota a gazdasági beavatkozások hatására ne
romoljon, a környezetállapota megóvásra és fejlesztésre kerüljön, a művi és
épített környezet értékeinek folyamatos megtartása mellett. A környezeti
fenntarthatóság figyelembevétele nélkül nem történhet semmilyen beavatkozás a területrendszerbe. A környezet minőségének megóvása nemcsak a
társadalmi célnak tekinthető, hanem egyre fontosabb gazdasági tényezőnek
is. A természet és környezetbarát termelés új gazdasági tevékenységet indukál, de új fogyasztói piacokat nyithat meg. Számos elmaradottnak tekintett
térség éppen a megóvott természeti környezet következtében értékelődik
fel, a megváltozott gazdasági és társadalmi igények alapján.
1.2.1. Konfliktusok a célok között

A regionális politika gyakorlati megvalósulása ebben a többváltozós célrendszer történik, ami nem mindig vezet a célok és azok eszközei között
harmóniát, összhangot, hanem a valóságban inkább az antinómia, a konfliktusok, ellentmondások a jellemzőek.
A célkonfliktusok abban keresendők, hogy a célokat megjelenítő alrendszerek és elemek számos esetben csak egymás kárára telepedhetnek meg,
vagy fejlődhetnek a területrendszerben. Nem arról szól a regionális politika, hogy minden célnak együttes és egyszerre kell érvényesülnie, hanem a
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részleges célharmóniák kombinációját tekinthetjük kedvező megoldásnak, a
politika sikerének. Elvileg persze nem elképzelhetetlen, hogy a termelési
tényezők térbeli elosztásával elérhető a stabilitási, a kiegyenlítési, jóléti és
környezeti célok maradéktalan megvalósulása, ám ezen célharmónia terheit nemzetgazdaság növekedése viseli.
A növekedési célok és a stabilitási hatás konfliktusa abból következik, hogy
a számos esetben gazdasági szerkezet megóvására, vagy gyors kezelésére
irányulnak a regionális politika intézkedései. Nem minden esetben lehet
egy területi nagyvállalatot stabilizálni, annak piaci helyzetét megvédeni
állami beavatkozásokkal, segítségekkel. Erre számtalan példát láthattunk a
rendszerváltozás utáni ágazati válságok kezelésében (pl. ózdi kohászat
megmentésére tett kísérletek). A területrendszer gazdaságába nem integrált
ágazatok megtelepítése ugyan rövidtávon oldhatják a foglalkoztatási feszültségeket, de nem stabilizálják tartósan a rendszert, abban nem, vagy
csak késve indítanak el agglomerációs hatásokat (pl. bérmunkára épülő
telepítések). A példák jelzik, hogy a regionális politikai beavatkozások
ugyan rövid távon stabilitást eredményezhetnek, de a nemzetgazdasági
növekedést nem idéznek elő.
A kiegyenlítési és a növekedési célok szintén konfliktusba kerülhetnek egymással. A tőke határhaszna a gazdasági centrumokban, agglomerációs magterületeken magasabb, mint a periférikus térségekben, így aztán nem mindegy, hogy éppen a korlátozott támogatási források időszakában ezek a régiók milyen jellegű és nagyságú fejlesztésekbe részesülnek. Alapvető regionális gazdaságtani célnak tekinthető, hogy az agglomerációban a gazdasági
optimumokat kell megcélozni a területi támogatásokkal, miközben a kiegyenlítési cél éppen azt ösztönzi, hogy a periférikus térségeket fejlesszük.
Példát nyújt a magyar regionális politika a kilencvenes évek elején,
amikor a periférikus helyzetű keleti régiókban jelentős forrásokat invesztált a közüzemi infrastruktúra fejlesztésére (telefon, gázhálózat kiépítése).
Ezek regionális hatása kimondottan gyenge volt, sőt azok kihasználtsága
alacsony maradt a gazdasági egységek betelepülése elmaradt és a lakosság
fogyasztás szerkezetében sem következett be jelentős változás. Így a nemzetgazdasági hatás negatív volt, bár a politikai szinten demonstrálni lehetett az elmaradott térségekkel való gondoskodást. Ezen időszak még arra
is példa, hogy a Magyarország nyugati térségeiben, azok gazdasági központjaiba a külföldi befektetések letelepedésének támogatása megvalósult,
s azok fokozatosan – inkább hosszabb távon – számottevő nemzetgazdasági hatást tudtak elérni (pl. Audi, Suzuki letelepítése).
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Jelzik a magyar példák egyrészt a konfliktusok jellegét és tartalmát regionális politikai döntések hatására, de érzékeltetik, hogy milyen fontos a
különféle szakpolitikák kombinációja a nemzetgazdasági növekedés, illetve
a területi fejlődés szempontjából.
1.3. A regionális politika alapelvei
A regionális politika alapelveit kívánjuk egyszerűen és praktikusan járhatunk el, hiszen az Európai Unió által kialakított elveket és gyakorlatot érdemes
követni.
Már az Európai Közösség alapításának dokumentumai is kitérnek arra, hogy
a piacaikat egyesítő országok térségeinek fejlettsége között különbségek
vannak, aminek a mérséklése szükséges. A közösség ennek megfelelően
különféle támogatásokban részesítette az elmaradottnak tekintett régiókat,
így a hetvenes, nyolcvanas években döntően Európa déli, mediterrán perifériáit. Az európai gazdaság egységesülését akadályozták a regionális különbségek.
Hiszen elsőként a termékek és szolgáltatások nem juthatnak el mindenhová, így a verseny korlátozottá válik, másodikként a szegényebb régiókból a
népesség a nagyobb gazdasági centrumokba áramlik, ami számos gazdasági és társadalmi problémát vet fel és végül – de nem utolsó sorban – a
különféle területi egységek más-más sajátossága a gazdaság számára is új
mozgástereket, kínálati elemeket teremthetnek, amelyek szintén hozzájárulhatnak a piacok kiszélesítéséhez.
A területi különbségek kezelése a tagállamok szintjén kezdődött el a hatvanas években. Az európai országok felismerték, hogy a magánberuházásokhoz állami támogatásokat kell nyújtani az elmaradott térségekben, s
ezzel lehet ösztönözni az ipartelepítést, valamint jelentős központi hozzájárulással a térségek elérhetőségét javítani (közlekedési és távközlési hálózat). A hetvenes évek közepétől jelentkező költségvetési egyensúly zavarok
miatt aztán csökkentek a nemzeti szintű területfejlesztési támogatások,
továbbá számos probléma jelentkezett az állami eszközök felhasználásában, azok tényleges területi hatásainak számbavételében.
A Közösség a nyolcvanas évek végén létrehoz egy központi alaprendszert
(Strukturális Alapok 1, 1989-től működik) a területi különbségek egységes elveken
történő mérséklésére, ami bázisát jelenti a kilencvenes évek elején kidolgozott
A Közösségi Strukturális Alapok, az Európai Területfejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap, az Európai Mezőgazdasági Útmutató és Garancia Alap összehangolt működtetésen alapul.
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közösségi szolidaritást és kohéziót meghirdető politikának. Ennek, már a
gazdasági és politikai uniót szem előtt tartó célkitűzésnek a szerves része
az, hogy a harmonikus európai integráció felé kell terelni az elmaradott,
hátrányos helyzetű térségeket is, s ehhez ki kell egészíteni a tagállamok
által nyújtott területi támogatásokat, egyben alkalmazva a területfejlesztés
egységes, az egész közösségre érvényesítendő elveit és technikáit.
Az 1993-tól megnyíló belső határok újabb problémát vetettek fel a
hátrányos helyzetű térségekben. Számítani lehetett arra, hogy azok a régiók nyernek a javak, a tőke, és a munkaerő szabad áramlásán, amelyeknek
gazdasága kedvezőbb helyzetben van. Az egységes európai piac törvénye tehát
szükségessé tette a tagország régiói közötti gazdasági és társadalmi kohézió megteremtését. A kohézió az Unió egyik legfontosabb célkitűzésévé
vált, mivel a Maastrichti Szerződésben megfogalmazott gazdasági és monetáris unió csak a gazdasági konvergencia (árstabilitás, árfolyam és kamatlábak összehangolása, stabil állami költségvetés) elvárásainak alapján működhet, ami viszont megköveteli a regionális különbségek oldását, a térségek versenyhelyzetének fokozását. Az Unióban tehát kidolgozásra került
az egységes regionális politika a következő alapelvekkel.
1.3.1. Szubszidiaritás és decentralizáció

A döntéseket és a végrehajtást arra a szintre kell helyezni, amely a legnagyobb átlátással és kompetenciával rendelkezik a feladat megvalósításához. A
magasabb szintű szerv nem intézkedhet olyan esetben, amikor az adott
célkitűzést eredménnyel az alacsonyabb szinten el lehet érni.
A szubszidiaritás és decentralizáció az elsődleges alapelve az Unió regionális politikájának, hiszen ezzel nemcsak azt érheti el, hogy a helyi szintek felelőssége növekedjék, hanem azt is, hogy minél több lokális akarat és
elképzelés (igény), s egyben erőforrás jelenjen meg, kerüljön aktivizálásra. A helyi, térségi kompetencia erősítése persze azért fontos, hogy a nemzeti
szint, vagy szintek szerepe mérséklődjön, lényegében azok átléphetők legyenek. A fejlesztési programokban a regionális politika tényleges egységei
kerüljenek egymással közvetlen kapcsolatba. A nemzeti szint majd egy
másik összefüggésben, a finanszírozásban jelenjen meg és ott segítse a
területi egységeket, azok céljainak megvalósítását.
1.3.2. Partnerség

A partnerség együttműködést jelent, amely során a célkitűzésektől az intézkedések megvalósításáig, a különféle szintek (EU, ország, terület-régió,
település) és szereplői között folyamatos kapcsolat és kommunikáció zajlik.
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A partnerség elve arra épül, hogy a területi egységek, azaz a régiók és a
települések működése, fejlesztése csak akkor valósulhat meg – s egyben
akkor érvényesülhet a szubszidiaritás elve –, ha a szereplők folyamatosan
és rendszeresen kommunikálnak, közöttük célorientált kapcsolatok alakulnak ki. Az együttműködésnek vertikális metszete, hogy az Unió, a tagországok, azok régiói, annak egységei, a települések a célkitűzéseket és azokra épülő terveiket az ottani szereplők (gazdasági, társadalmi) bevonásával
közösen dolgozzák ki. Az alsó szint kezdeményező szerepe érvényesüljön,
míg magasabb szinten már a regionális és a nemzeti funkciókból következő orientáció és koordináció jelenik meg. Fontos metszete a vertikális
együttműködésnek még a térségi kapcsolatok, azaz a régió és régió, valamint a település-település viszonylatok is (pl. transznacionális térségi
együttműködések, határ menti térségek együttes fejlesztése, s ezekben a
vonatkozásokban a települések, vagy a kisebb térségek együttes fejlesztése,
közös jövőbeli kapcsolatok kidolgozása).
Az Unióban a területfejlesztés vonatkozásában az elsődleges kedvezményezett a régió, a regionális szint. Fontos tehát, hogy a régió és annak
alkotói egységei – település, kistérségek, gazdasági és társadalmi aktorok –
között a partnerség miként érvényesül. Kedvezőtlen esetben például éppen a megvalósító település akadályozhatja, vagy éppen korlátozhatja a
regionális célok érvényesülését, s egyben a támogatások fogadását.
A horizontális együttműködés azt jelenti, hogy a helyi, térségi szereplők együtt alakítsák ki jövőképüket, annak megvalósítás programjait és
azok intézkedéseit, nem beszélve az ellenőrzésről, az eredmények regisztrálásáról. Az aktív vertikális és horizontális együttműködés egyik fókuszpontja éppen a fejlesztést fogadó régió lehet. Hiszen közvetíthet a résztvevők között (elképzelések gondozása, azok kidolgozása, fejlesztési koncepció ápolása), verseny semleges lehet (nem gazdasági egység, illetve a
település érdekeket semlegesítheti), ugyanakkor döntnökként is felléphet a
megvalósítók között (regionális közbeszerzés, vagy a fejlesztések elosztása), éppen a közösségi érdekek (választott képviselet esetén beszámolási
kötelezettséggel) határozott érvényesítésével.
A partnerség elv gyakorlati megvalósítása nem egyszerű. Ennek oka,
hogy egyrészt a tervidőszak elején kell a terveket elkészíteni, azaz a szereplőknek saját stratégiákkal kell ahhoz rendelkezni, hogy egy hosszabb és
egyre hosszabb időszakot át tudjanak látni. Másrészt az ország egészére,
vagy annak egyes régióira vonatkozó tervet lehet készíteni, amikben a különféle szereplők részvétele más és más lehet. Így például Írországban a
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területi tervek lentről felfelé, majd újra le, illetve ágazatokra bontva készülnek, Görögországban ágazatokra és egyben régiókra vonatkozóan is
dolgoznak ki terveket, míg Spanyolországban csak régiókra készülnek területfejlesztési stratégiák. Az országok nagy szabadságot élveznek tehát a
területfejlesztési tervezésben, a prioritások közötti arányok alakításában, a
nemzeti fejlesztési programnak operatív programmá történő lebontásában,
sőt ezen túl alprogramok meghatározásában, vagy éppen konkrét fejlesztési projektek kijelölésében.
A partnerség elv érvényesülésében meghatározó, hogy a vertikalitás
rendszere folyamatosan működjön, azaz a régió, az ország és az Európai
Unió Bizottság együttműködése, éppen a folyamatos egyeztetések révén
megvalósuljon. Az elv tartalmazza azt is – s ez lényegében a horizontális
működést garantálja –, hogy a programokért felelős szervek folyamatosan
közzéteszik a programról nyert információkat, hogy azt a közvélemény,
egyben a többi területi szereplő is megismerje, a teljesítést ne áttételesen
tudja meg, hanem közvetlenül.
1.3.3. Programozás

A fejlesztési stratégiák partnerségen alapuló kidolgozása, ezek megvalósításának egyértelmű célkitűzés rendszere, a fejlesztések egymásra épülése, időbeli ütemezése jelenti a programozást.
A programozás elve az Unió regionális politikájában azt szolgálja, hogy
ne egy-egy projektet (azaz egy-egy létesítményt, egy-egy akciót) támogassanak,
hanem a területrendszer egészének, vagy annak meghatározott alrendszere
fejlődését befolyásoló célkitűzéseket, vagy azok sorozatát. A fejlesztési
stratégia tartalmazza a szereplők által kitűzött jövőbeli célok rendszerét, amiben megjelennek a magasabb területi egységek elképzelései is, így a regionális és a nemzeti szintek. A területfejlesztési stratégia számára olyan célrendszert kell kidolgozni, amely „fent” a makrogazdaság prioritásaihoz
kapcsolódik, míg „lent” a területi egység, így a régió fejlesztési elképzeléseit jeleníti meg.
A stratégia, fejlesztési célkitűzésekből áll, amikhez programok rendelhetők, mint a megvalósítás konkrét elemei, objektumai. A programok aztán materializálhatók, hiszen meghatározhatók például a létesítmények, az
érintett szervezetek, mindezekhez hozzárendelhetők a megvalósítók (kivitelezők), a források (finanszírozók), s kimutatható, hogy milyen területi
hatások, eredmények érhetők el a megvalósítással (monitoring). A programozás tehát egy célorientált folyamat, amiben a lépések szigorú sorozata követi egymást
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a célkitűzéstől a megvalósításig. Ez a rendszerezés és rendszerezettség lehetőséget nyújt a források alapos áttekintésére, koordinálására, azok időbeli
ütemezésére, s a felhasználási szakaszhoz kapcsolódó ellenőrzésekre.
1.3.4. Koncentráció és addicionálás

A Közösség által nyújtott pénzügyi támogatást az adott országnak, vagy
területi egységnek, annak szereplőinek ki kell egészíteni, saját hozzájárulás
biztosításával, s egyben a támogatásokat azon régiókban kell felhasználni,
ahol a legnagyobb az elmaradottság. A támogatásokat be kell illeszteni a
Közösségnek a tervidőszakra meghatározott támogatási rendszerébe, annak elveinek érvényesítésével.
A fejlesztés pénzügyi erőforrásait az Unió teljes egészében nem biztosítja, ahhoz a területi szinteknek, vagy éppen a területfejlesztés szereplőinek hozzá kell járulnia, azaz saját forrásokra is szükség van, a támogatások
kiegészítésre szorulnak. A regionális politika támogatási rendszere nem azt
jelenti, hogy az adott ország területfejlesztési támogatási rendszerét az
Európai Unió forrásai helyettesítik, fordítva csupán azokat kiegészítik. A
tagországoknak a regionális politika támogatási rendszerét a korábbi szinten kell tartani, és általában elvárás, hogy az adott program finanszírozásának legalább a felét a tagország vállalja. A kevésbé fejlett országok esetében a hozzájárulás mértéke minimum 20%-ot tesz ki.
A társfinanszírozás közvetlenül a tagországok költségvetését érinti, viszont a közösségi támogatások bevételként a régiókban jelennek meg. A
nemzeti költségvetést terhelik tehát a támogatásokkal együtt jelentkező
hozzájárulások, míg a bevételi oldalt csak követetten és lényegében hoszszabb távon befolyásolják (a GDP növekedés hatására meginduló adóbevételek csak évek múlva jelentkezhetnek). Mindez azt ösztönzi, hogy a
helyi, térségi szereplők is gondoskodjanak a saját forrásaik felhasználásáról, éppen azok koordinált hasznosítása érdekében.
A cél tehát kettős: összefogni (koncentrálni) az adottságokat, ugyanakkor ezzel is hozzájárulni a fejlesztési célkitűzés megvalósításához, mérsékelni egyúttal a
párhuzamosságokat, csökkenteni a pazarlást, az elaprózottságot. A másik
követelmény, hogy szükséges kialakítani olyan területi egységeket 2, amelyek
2 Az Unióban a területi egységeket öt szinten hierarchikusan osztályozzák (NUTS-rendszer). Az első három szint – NUTS1 (nagyrégiók), NUTS2 (régiók), NUTS3 (megyék) – a
regionális szint, és két lokális szint – NUTS4 (kistérségek), NUTS5 (települések) – működik. E szintek közül a NUTS2, NUTS3 és NUTS4 szint jelenhet meg a fejlesztések
kedvezményezetteiként.
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azonos, vagy nagyon hasonló problémákkal rendelkeznek (pl. alacsony
jövedelmi szint, magas munkanélküliség stb.). Ezzel elérhetők, hogy statisztikailag is meghatározhatók azok a területek, amelyek a legkedvezőtlenebb helyzetben vannak, ahová a forrásokat koncentrálni kell, egyben
aztán regisztrálhatók a beavatkozások következményei, eredményei.
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2. A regionális politika fejlődési
szakaszai és az állami politikák
jellege
A politikai intézményrendszerben a regionális politikát egyre meghatározóbb tényezőjének kell tekinteni. Nem lényegtelen, hogy hol helyezkedik el
a különféle politikák között, azokkal milyen viszony, kapcsolat és egymásra
épülés következik be. Mindezt természetesen befolyásolják a különböző
szemléletű állam és gazdaságpolitikák, mert eltérő hangsúlyt adnak a regionális kérdések kezelésének. A fejezet első részében a regionális politika
fejlődési szakaszait tárgyaljuk, különös figyelemmel a modern (klasszikus)
és posztmodern politikák összehasonlítására. A második részben bemutatjuk a regionális politikát a különféle állami fejlesztési ideológiákban, azok
közpolitikai rendszereiben. S végül a harmadik részben azt vizsgáljuk, hogy
milyen esélye van, lehet a regionális politika további decentralizációjának.
2.1. A moderntől a posztmodernig
A regionális fejlődés alapvető kérdése, hogy milyen tényezők befolyásolják
az egyes régiók növekedését, illetve mely elemekből következik más régiók
hanyatlása. A regionális elemzések mindegyike rámutatott arra, hogy a
területi fejlődést nem lehet egy, vagy néhány tényezővel megmagyarázni,
ahhoz az elemek egész sorozatának és azok együttes hatásrendszerének
vizsgálata szükséges.
A fejlődést hordozó tényezők egyik csoportját – s egyben a klasszikus
regionális növekedési elméletek kidolgozásának alapját – a régióban rendelkezésre álló termelési tényezők alkotják. Ezek iránti kereslet és kínálat a
piacgazdaság változó viszonyai között fel-, illetve leértékelhetnek térségeket. A termelési tényezők hagyományos szemlélete úgy, mint a tőke, a
munkaerő, a technikai haladás, tartalmában jelentősen átalakult. Részben
az egyes csoportok jellemzői módosultak, azokban a hangsúlyok megváltoztak, illetve területi szintű megjelenésük is változott. Ennek megfelelően
az elemzési szempontok is színesebbek lettek, egyben bővítették a regionális gazdaságtan módszertanát, vizsgálati rendszereit, de magának a tudományos diszciplínának a tartalmát 3 is.
Nem kívánunk részletesen foglalkozni a regionális rendszerek megismerési folyamatának változása és a regionális gazdaságtan fejlődése közötti összefüggésekkel, de azt leszö3
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A tőke térbeli terjedésénél meghatározó szerepet játszik a globalizáció következtében a külföldi befektetések hatása a regionális fejlődésre. Annak
vizsgálata, hogy a külföldi befektetések milyen elemekre épülnek a területi
gazdaságban és azok, milyen fejlesztési folyamatokat indítanak el. A helyi
gazdaság beruházásainak hatása is sokoldalú értékelésre ad lehetőséget,
hiszen a belső fejlesztések átgyűrűző (multiplikátor) hatásaitól kezdve,
azok együttműködésén, kooperáció alakításán át egészen a lokális és regionális piac formálásáig számos tényezővel hozzájárulhat a regionális növekedéshez.
A munkaerőnek mint termelési tényezőnek a regionális gazdaságra kifejtett hatása is számos összefüggésben érvényesül. A migrációs folyamatokat
erősítő, vagy gyengítő területi hatások éppen úgy izgalmasak, mint a képezettségből, a termelési és tevékenységi ismeretekből következő meghatározottságok, vagy éppen a képzési intézmények által motivált területi fejlődési folyamatok.
A technikai haladás, az innovációk hatását a regionális fejlődésre döntően
az innovációk térbeli terjedésével elemezhettük, vizsgálva azt, hogy az
újdonságok kialakítására, milyen tényezők hatnak, azok diffúzióját mik
ösztönzik, vagy fékezik, illetve a különféle területi struktúrák miként reagálnak az újdonságokra, azok terjedésére.
A termelési tényezőkön alapuló hagyományos regionális gazdasági növekedés elemzések mellett a nyolcvanas években egyre több új tényezőnek a
feldolgozása történt meg (2.1. ábra). Ezek a vizsgálati szempontok arra
helyezték a hangsúlyt, hogy a gazdasági egységek szervezete, a termelésitechnológiai rendszerei és kapcsolatainak a megváltozása, új regionális
fejlesztési tényezőket alakíthat ki. Továbbá a kutatások felismerték, hogy a
regionális szerkezetekben találhatók olyan gazdaságon kívüli adottságok, amik
éppen ezen új szervezeti, működési rendszereknek a kialakulását szorgalmazzák, vagy éppen fékezik. A regionális szerkezetnek tehát vannak belső
sajátosságai, amik a működést és a fejlődést hordozó elemek nagy számából, azok kombinációjából, illetve több szinten kialakított különféle hálózataikból következnek.

gezzük, hogy a klasszikus elemzési rendszer megújítása éppen az egyes termelési tényezőknek az újszerű térbeli megjelenésének tanulmányozásával történt meg. Mindez magának a tudományterületnek is a fejlődését eredményezte, szemben azokkal a nézetekkel,
amelyek a válságról, a megújítás hiányáról beszélnek.
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2.1. ábra. A regionális növekedés fontosabb elméletei
Forrás: Rechnitzer J. 2006.

A gazdasági egységek szervezetének és működésének, regionális összefüggéseinek elemzését – mint a regionális fejlődés elemzésének egyik új irányzatát – lényegében az ösztönözte, hogy keresni kellett azokat a faktorokat,
amik a magas szintű (ún. high-tech) iparok letelepedését, azok térben történő megjelenését és terjedését befolyásolta. A high-tech iparok telephely
választása lényegében felrúgta a Weber, Lösch, Isard klasszikus telephelyelméleteit, azokkal a lokációjukat már nem lehet magyarázni.
Megjelennek olyan gazdaságon kívüli tényezők, mint a rendelkezésre álló
munkaerő, annak képzettsége, termelési ismeretei, a különféle szolgáltatások, a lakókörnyezet minősége, a kedvező közlekedési kapcsolatok (pl.
repülőterek, főutak, kikötők, logisztikai központok), vagy egyetemek, kutatóintézetek. A regionális fejlődést tehát nem lehet elválasztani a gazdasági egységek
jellegétől, azok tevékenységének korszerűségétől, azaz az egységek piaci
versenyképességétől.
A gazdasági szervezetek mérete is befolyással lehet a regionális fejlődésre.
A kis- és középvállalkozások telephelyválasztása, azok működéséből következő megújítási lehetőségek, az innovációk fogadásának üteme, az
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együttműködéseik jellege részben formálhatják a helyi gazdaságot, másrészt a high-tech iparokhoz kapcsolódva növelhetik az agglomerációs hatásokat, s ezzel szélesíthetik egy adott térségben rejlő gazdasági előnyöket.
A regionális gazdasági növekedés további mozgatórugója – mint a területi fejlődés elemzésének másik új irányzata – a régiók adottságaiban, annak
egységeinek miliőjében keresendő. A lokális miliő alatt – megkülönböztetve azt
a fizikai környezettől – azt értjük, hogy a gazdasági adottságok és az azokat megjelenítő szervezetek és együttműködések mellett, létezik a területi
egységeknek egy sajátos politikai-társadalmi-kulturális feltételrendszere is, ami
befolyásolja e gazdasági tényezők működését, versenyképességét.
A lokális miliő részének tekintendők többek között:
• a lokális és regionális piacok (pl. fogyasztási sajátosságok, jövedelmek
nagysága, a jövedelemtermelő képesség, megélhetés költségei, a helyi
kormányzatok piacbefolyásolása), az életminőség,
• a munkaerő minősége,
• a társadalmi kapcsolatok,
• a településkörnyezet,
• a kulturális szokások,
• a helyi-regionális fejlesztéspolitika és más további „puha” tényezők.
A területi szint sajátosságai, egyediségei éppen ezekben a miliőelemekben
foghatók meg, s alakításuk befolyásolja a regionális növekedést.
A regionális növekedés a gazdasági fejlődés meghatározó elemévé vált
a fejlett piacgazdaságban, de az állam-szocialista tervgazdaságokban is. A
közpolitika részeként megjelenik a regionális politika, mint a területi folyamatok alakításának és befolyásolásának célirányos rendszere.
A modern piacgazdaságok regionális politikájának alapvető célja, hogy az
erőforrások hatékony működését biztosítsa, valamint a regionális szerkezetben meglévő különbségeket kiegyenlítse, s ezzel lényegében mindenki
számára azonos – vagy legalábbis közel azonos – életfeltételeket, illetve
azok lehetőségét biztosítsa (Brösse, u. 1982). A politika tehát együtt kívánja kezelni a gazdasági célt, azaz a termelési tényezők megfelelő, gazdasági
szinten elfogadható hasznosítását, másrészt pedig megkíséreli érvényesíteni a szociális biztonságot, vagy annak valamiféle közelítő feltételét garantálni
– éppen a jóléti állam alapelvei következtében – a népesség számára.
Mindezeket szolgálja a területi kiegyenlítés vagy arányos fejlődés elvének

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalom

Vissza

◄

23

►

Regionális politika

A regionális politika fejlődési szakaszai és az állami politikák jellege

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalom

Vissza

◄

24

►

kimondása, valamint annak a gazdaságpolitika eszköz- és intézményrendszerében történő megjelenítése.
A területi kiegyenlítés vagy arányos fejlődés a neoklasszikus közgazdaságtan
egyensúly elméletének a regionális folyamatokra történő alkalmazására vezethető vissza (Richarson, h.w. 1973). Ennek értelmében a tőke, a munka és
az információk (technológiai ismeretek, innovációk) szabadon áramolnak,
s azok folyamatosan kiegyenlítik egymást az egyes régiókban, az adott
feltételek mellett 4. A termelési tényezők bármelyik eleme, ha az egyik régióban túlsúlyba jut, éppen a kedvezőbb gazdasági feltételek következtében,
akkor a másik régióban – éppen a hiány következtében - kereslet jelentkezik iránta, ennek hatására az felértékelődik, s megkezdődik átáramlása a
célrégióba. Az egyes régiók között tehát elméletben egy folyamatos kiegyenlítés zajlik le, ami a régiók működésének, egyben a gazdaságaik kiegyenlítéséhez, s lényegében az egész nemzetgazdaság – hiszen azt regionális gazdaságok összességeként foghatjuk fel – egyensúlyához is vezet.
A termelési tényezők kihasználásában az egyes régiók között a valóságban jelentős különbségek vannak, vagy éppen a térségi piacon lévő monoés oligopóliumok számos gazdasági ágazatban akadályozzák a tőke korlátlan áramlását. A tőke és munkaerőmozgása sem magyarázható a bérszínvonal és a tőkehozadék eltérő különbségeivel. A munkaerő migrációja
nem egyszerűen a reálbérekben meglévő különbségekből következik, hanem olyan kiegészítő tényezőktől függ, mint a munkahely kínálata, annak
szerkezete, a létfenntartási költségek nagysága, a városiasodás foka, a lakásárak, a bérleti díjak, vagy éppen a szabadidő eltöltésének lehetőségei.
Egyre fontosabbá válik a társadalmi pozíciók elérhetősége, vagy az eltérő
kultúrák növekvő konfliktusai, mint arra a regionális fejlődés új hajtótényezőinél utaltunk.
A neoklasszikus elmélet egyáltalán nem veszi figyelembe a regionális
fejlődés meglévő kumulatív- és szinergiahatásokat, így a skálahozadékot, az
agglomerációs hatásokat, vagy éppen helyi erőforrások felértékelődését,
esetleg a munkaerő képzettségében meglévő különbségeket. Ezek a tényezők döntően a fejlettebb térségekbe terelik a beruházásokat, hiszen a di-

A feltételek a teljes foglalkoztatottság, a verseny szabadsága, a termelési tényezők akadálytalan áramlása, a régiók közötti szállítási költségek elhanyagolható mértéke, az összes
régióban közel azonos a termelés szerkezete, az egyes termelési tényezőket a határértékük
alapján értékelik a piacon, a bérszínvonal és a tőke hozadékának nagysága a termelési
tényezők felhasználásának mértékétől függ.

4
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namikus térségekben nagyobb tőkehozadékot lehet realizálni (Rechnitzer
J. 1994).
A területi különbségek tehát tartósan fennmaradnak, lényegében nem kiegyenlítésről, hanem lassú, időben kitolódó regionális közelítésről lehet
csupán szó a nemzetgazdaságok területi egységei között. A politika hangzatos ideológiai dimenziója tehát a kiegyenlítés, a különbségek felszámolása. A realitás az, hogy ezek tartósan megmaradnak, ugyan szerkezetük
folyamatosan átrendeződik, megváltozik. A területiség sajátossága maga a különbség, vagy pontosabban a másság fennmaradása s megtartása. Nem lehet
azonos szintre hozni egy domináns ipari térséget egy turisztikai régióval.
Természetesen szükséges összehasonlítást tenni (pl. GDP nagysága, foglalkoztatás szintje, munkanélküliség, alapvető infrastrukturális ellátottság
stb.), azonban ezek a viszonyítások egy általános, vagy kívánatos fejlettségi
szinthez mért elhelyezkedések, nem tükrözik kellően a területi adottságokat, azokat a belső sajátosságokat, amik hordozzák a fejlesztés lehetőségeit, a regionális stratégia elemeit.
A regionális politikák az ötvenes évektől a kiegyenlítésre helyezték a
hangsúlyt éppen a területi fejlődés egysíkú értelmezése következtében. A
„felülről lefelé” irányuló közelítés célja az volt, hogy a központi kormányzatok a régiók közötti redisztribúció módszerével a termelési tényezőket a gyorsabban fejlődő régiókból átirányítsák az elmaradott térségekbe. Ennek a politikának a megvalósítására szolgáltak a nagy ipari projektek telepítése a problémás térségekbe, de voltak korlátozó intézkedések a fejlett térségekben (pl.
az ipartelepítések ellenőrzése, engedélyezési eljárások bevezetése, az állami
iparok és szolgáltatások kitelepítése), emellett határozottan támogatták a
problémás térségek tőkevonzását (pl. a közlekedési és kommunikációs infrastruktúra kiépítése, munkaerő képzése, számos pénzügyi eszköz: adókedvezmények, hitelkamat támogatás stb.).
Benko (1992) a II. világháború utáni gazdasági növekedést két tényezőre vezette vissza. Egyrészt az állami beavatkozásoknak tulajdonítható (a gondviselő állam, a vállalkozó állam), amely a keynesi alapelvek alapján specifikus témákban, így többek között a területi fejlesztésekben is határozottan
támogatta a gazdasági tevékenységeket. Másrészt a nemzetközi kereskedelem
felszabadulásának, ami elősegítette az innovációk térbeli terjedését, s ezzel
térben kitágította a haladó technikai ismeretek és termékek megjelenését.
A közel harminc éves növekedés a hetvenes évekre megtört, hiszen az
innovációs beruházások és a technikai fejlődés elérte a kívánt állapotot.
Benko tanulmányában Kondratyev gazdasági cikluselmélete alapján vezeti
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le a gazdasági növekedést, s annak regionális összetevőit. A hetvenes
években fedezik fel ismét, és nagy előszeretettel alkalmazzák 5 a regionális
folyamatokban is a Kondratyev-ciklusokat. Az addigi négy ciklus után Schumpeter vállalkozási elmélete alapján, éppen nyolcvanas évek elején következik be az ötödik ciklus, s azzal magyarázható a regionális fejlődés új elemeinek megjelenése, s egyben a területi politika jellegének és módszereinek
megváltozása (Rechnitzer J. 1993).
A korszakváltás jellemzését a fordista tömegtermelésből levezett indusztriális ideológia, állam, munka, termelés és térszemlélet, valamint az azt felváltó posztfordista vagy posztindusztriális gazdaság-társadalom kép alkotóit, s
annak az előzőkben jelzett meghatározóinak szembeállításával illusztráljuk.
Az 2.1. táblázat összefoglalóját adja a korszakváltásnak, egyben az új
Kondratyev-ciklus mindazon tényezőinek, amelyek a területi politikát befolyásolják, s meghatározzák. A társadalomkép (ideológia, valamint azt érvényesítő állam), illetve működési rendszerek (termelés, munka) egyértelműen
illusztrálják, hogy a regionális politika mennyire kötődik a gazdaság egészének fejlődéséhez (Bartke I. 1994; Faragó L. 1994), s alapvetően –
mondhatni döntően – a gazdaságfejlesztést szolgálja.
A hetvenes évek végére egyértelművé vált, hogy a fordista termelést felváltja a posztfordista rendszerek, de ezek kapcsán az állami irányítás, a vállalati
szervezés és piaci kapcsolatok éppen úgy megváltozik, mint a munkavilága.
A modern vagy klasszikus regionális politika kemény bírálatot kapott, ennek
főbb elemei a következők voltak (Stöhr 1989):
• A mennyiségi növekedés előtérbe állítása (munkahelyek száma, munkanélküliség csökkentése, épített utak hossza, kapacitások nagysága), minták, modellek adaptálása a fejletlen régiókban, azok belső adottságainak elhanyagolása.
• Társadalomi, ökológiai tényezők elhanyagolása, azokat nem vették figyelembe a fejlesztések telepítésénél, a stratégiák kidolgozásánál.
• A munkaerő és a tőke mobilitásának ösztönzése, amit tőkejuttatásokkal, letelepedéssel valósították meg, nem törekedtek a szerkezeti elemek megtartására.
A regionális növekedés elméletek egyik iskolájának tekinthetők a Kondratyev-ciklusra
épülő fejlődési vizsgálatok (Hall, 1981; Marshall, 1987.). A hosszúhullám elmélet nem
volt képes tisztázni az innovációs fejlődés lokalizációs meghatározóit, azaz miért egyes
centrumokban, vagy terekben (pl. Szilícium-völgy, Boston 128-as út) koncentrálódtak az
újdonságok, de értékes leírásokat adott a regionális fejlődés új jelenségeiről.

5
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2.1. táblázat. A fordizmustól a posztfordizmusig
Fordizmus

Posztfordizmus

Ideológia
– fogyasztói társadalom
– az egyénekre épülő társadalom
– modernizmus
– posztmodernizmus
– szocializáció
– individualizáció
– szerkezeti változások
– sajátosság és alkalmazkodás
Állam
– szabályozás
– dereguláció és újra szabályozás
– merevség
– rugalmasság
– központosítás
– decentralizáció
– nemzetközi stabilitás
– nemzetközi instabilitás
– a piac közvetett szabályozása (ár- és bérpolitika) – a piac közvetlen szabályozása (közös parancsok)
– az innovációt és a K+F tevékenységet a vállal– az innovációt és a K+F tevékenységet az állam
kozások finanszírozzák
finanszírozza
– közös tanácskozások
– elkülönülés és individualizáció
– gondoskodó állam (a javak társadalmasítás)
– liberális állam (a közös javak privatizációja)
Munka
– a munka vertikális szervezése
– a munka horizontális (munkacsoportonkénti)
– specializáció
megszervezése
– bürokratikus hierarchia
– sokoldalúság
– egyedi feladatok
– a személyes előreheladás rendszere
– egységesített fizetés
– összetett munkakörök
– rövid fejlődés
– személyre szabott fizetés
– a munkások felelősségének alacsony foka
– hosszú fejlődés
– foglalkoztatottsági biztonság
– a felelősség magas foka (kölcsönös felelősség)
– változó foglalkoztatottsági biztonság
Termelés
– tömegtermelés
– termelés kis mennyiségekben
– szabványosítás/uniformizáltság
– rugalmas termelés/változatosság
– vertikális integráció (néha horizontális)
– vertikális integráció
– készlet halmazok és jelentős tartalékok
– tartalékok hiánya
– a termelés export ellenőrzése
– a minőség integrált ellenőrzése
– a termelés a rendelkezésre álló erőforrásokhoz – a termelés az igényekhez igazodik
igazodik
– a stratégiai tervezés, termelés hosszú távú alakí– a költségek csökkentése a fizetések ellenőrzésével tása
Tér
– a regionális munkaerőpiacok homogenizációja
– helyi munkaerőpiacok diverzifikációja (a piac
(a piacok térbeli megosztottsága)
társadalmi megosztottsága)
– funkcionális térbeli decentralizáció
– agglomeráció és térbeli koncentráció
– a társadalmi terek használatának polarizációja
– az (urbánus) tér társadalmi szelektív felhígulása
Forrás: Benko, G. 1992.
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• A fejletlen régiók forrásainak lefölözése, így a természeti erőforrások kihasználása, az olcsó munkaerő és a kedvező, erősen támogatott beruházások, de üzemeltetési költségekből jelentkező extraprofit kivonása.
• Egyoldalú gazdasági szerkezet (egy vállalat egy város) következtében a
munkaerő rugalmatlanná vált a képzés, szerkezetváltás iránt. A munkahelyet stabilnak tekintette, a szerkezeti válság súlyos foglalkoztatási
és szociális problémákat okozott.
• A gazdasági egységek irányítása a centrumokba koncentrálódott, a humanware (emberi erőforrások, azokból felépült tudásrendszerek, a menedzsment tapasztalatok) nem voltak a perifériákon, leépültek.
• A fejletlen régiók egyre nagyobb igényt támasztottak a központi fejlesztési
források iránt, illetve a külső források (befektetők, bevándorlók) letelepítésére.
• A lecsengő, életciklusában, piacában lépülő termelés, tevékenység kihelyezése
történt meg a perifériákra fejlesztés gyanánt. Mindez a termelést konzerválta, akadályozta az innovációkat, azok megtelepedését.

2.2. ábra. A regionális politika főbb irányai
Forrás: Heintel 2006 alapján saját szerkesztés
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• A „nagyrendszerek” kiemelt támogatást kaptak, így nem csak a gazdaságban, hanem a közszolgáltatásokban is.
• A gazdaság (vállalati irányítás, támogatások) és a politikai döntéshozatal
mérete (erősen hierarchizált szerkezetek) növekedett, egyre nehezebbé vált
az intézményrendszer átláthatósága.
• A regionális adottságok elhanyagolása, a központból irányított regionális
politika nem számol a területrendszer adottságaival.
• A központi állam dekoncentrált szervezetekkel végeztette a regionális fejlesztéseket, így inkább az ágazati programok érvényesülnek, mint a területi
szemléletű fejlesztések.
• A regionális politikák irányai a posztfordista termelési rendszerekben
megváltoznak. Már nem a vállalatok, a mikrogazdaság, vagy az infrastruktúra, a gazdasági környezeti feltételeinek a támogatása lesz a jellemző, ha nem az innovációk terjedésének segítése, az emberi erőforrások
fejlesztése, vagy a térbeli termelési együttműködések, a hálózatok alakítása (2.2. ábra).
2.2. táblázat. A modern és a posztmodern regionális politika
főbb meghatározói
Jellemzők
Alapvető irányultság
Stratégia jellege
Szervezeti forma
Szemléletmód
Főbb fejlesztési irányok

Modern
Dichotom/kettősség
(fejlett/elmaradott)
Regionális növekedés
Centralizált, államilag irányított és
támogatott
Interregionális újraelosztás
Anyagi tőke
Növekedés (mennyiségi tényezők)
Feldolgozóipar
Projektek
Néhány nagyvállalat és projekt

Beavatkozási területek

Földrajzilag lehatárolt probléma
térség
„Tervezett” növekedési centrumok

Posztmodern
Többoldalú (különböző regionális
szerkezeti hiányosságok)
Regionális innováció
Decentralizált, lokális és regionális
szint szerepe meghatározó
Belső regionális források mobilizálása
Információ, innováció, technológia
Flexibilitás (minőségi elemek)
Szolgáltatások, ágazatok közötti
kapcsolatok
Programok
Kis- és középvállalkozások és programok sokasága
Gyorsan változó, folyamatosan
alakuló probléma térség
„Spontán” helyi forrás mobilitás

Forrás: Stöhr, 1989.
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A változás tehát bekövetkezett a regionális politikában, ennek az új,
posztmodern politikának az elemeit összehasonlítva a klasszikussal mutatja a 2.2. táblázat. A modern regionális politika alapvető irányultsága a kettősség, a fejlett és elmaradott térségek közötti különbségek felszámolása, addig az új szemlélet a területi szerkezetekben meglévő sokszínűség érvényesítése, illetve belső elemeknek megújítása, különbözőségeinek egyedi kezelése.
A posztmodern regionális politika iránya viszont az átfogó, regionális növekedéssel szemben a térségi megújítás sokszínű rendszereinek kiépítése, ami
több mint növekedés, hiszen a területrendszer elemeinek és működési
mechanizmusainak átalakításáról, megújításáról van szó.
Külön kiemelendő a modern regionális politikában, hogy a felülről lefelé
(top down), a központilag meghatározott és a központból irányított cselekvésekben, beavatkozásokban jelenik meg, míg a posztmodern szemléletben már az alulról felfelé (bottom up), a helyi, regionális szereplőktől induló, s
azok által is végrehajtott megoldások érvényesülnek.
A nemzeti szintű regionális politika szükségességét nem lehet kétségbe vonni,
hiszen a helyi, vagy regionális szintek koordinációját meg kell valósítani,
azok nem kerülhetnek ellentmondásba a gazdasági hatékonyság és növekedés országos elképzeléseivel. Továbbá az Európai Unió a regionális
politikában átlépte az országos szinteket, s a közösség egészére vonatkozóan határoz meg elveket, s jelöli meg a támogatások rendszerét.
A fejlesztés irányt adó eljárásai, szemléletmódja a modern regionális
politikának az interregionális újraelosztás (az erőforrás térbeli átcsoportosítása) helyett a belső (endogén) források (regionális gazdasági, szervezeti, társadalmi, környezeti, kulturális tényezők) aktivizálása, azoknak a feltárása és
új mozgástereinek, működési mechanizmusainak kialakítása.
A fejlesztés hordozói az anyagi tőke, azaz tőkeberuházások helyett információ, a tudás, kapcsolatok átadása, s a mennyiségi növekedés helyett a
minőségi szemlélet, s arra épülő rugalmasság feltételei megteremtéséhez való
hozzájárulás. A feldolgozó és tömegtermelő ipar helyett a szolgáltatások minél
szélesebb skálájának megtelepítése, s az ágazatok, a tevékenységek közötti
belső (intraregionális) és külső (interregionális) kapcsolatok hálózatának
megteremtése.
A fejlesztés egy-egy objektuma, a projektek (létesítmények) helyett hoszszabb távon érvényesülő, egymásra épülő projektek rendszere, s azok működtetését is magában foglaló programok támogatása. A kevés nagyvállalat és
az azokat megtestesítő projekt (nagyberuházások) helyett a nagyszámú kis-

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalom

Vissza

◄

30

►

Regionális politika

A regionális politika fejlődési szakaszai és az állami politikák jellege

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalom

Vissza

◄

31

►

és középvállalkozás, illetve azok fejlesztési, megújítási programjai létrehozásának ösztönzése.
A beavatkozás területi egysége szintén módosul. Míg a modern regionális politika egy meghatározott területrendszerben, mint lehatárolt területi dimenzióban (mereven, különféle paraméterek alapján kijelölt elmaradott, vagy ágazati válságtérség) cselekedett, illetve a meghatározott növekedési centrumok fejlesztését ösztönözte. A posztmodern regionális politikában már
változik a beavatkozás területi egysége. A fejlődést hordozó elemek mások
és mások, így azok területi szintje, megjelenése differenciálódik, s már nem csupán a fejlődési pólusok megújítása a cél, hanem a helyi források aktivizálása,
ami egyben kiterjeszti a regionális fejlesztés mozgásterét, s annak térbeli
flexibilitását is lehetővé teszi. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a
problémás térségek háttérbe kerülnek, de azok mellett megjelennek a dinamikus térségek is, azok fejlesztése – más és más hangsúlyokkal –, a regionális politika figyelmébe kerül, ami egyben sikerét, politikai elfogadottságát
is jelentősen növeli.
2.2. Regionális politika a különböző állam
modellekben
A 20. század gazdasági és társadalmi folyamatai alapvetően átalakították a
közösségek gondolkodást és cselekvést. A közösségek egyre nagyobb szerepet
vállaltak, ennek oka, hogy egyrészt növekedtek a jövedelmek, másrészt új
ideológiák jelentek meg, amelyekben a hangsúlyok az egyéni, közösségi
viszonylatokban eltérő súlypontot képviseltek.
A közösségi funkciók gondozását a közpolitikák foglalják össze. Ezek a
közösségi akcióterek cél és cselekvési rendszereket határoznak meg. Olyan funkciókat fognak össze, amiket a piac nem képes kezelni, viszont a közösség
biztonsága, megmaradása és jólétének garantálása érdekében szükségesek a
társadalomnak, annak irányító központjában kezelni.
A közpolitikához tartoznak az ágazati vagy szektorális politikák. Egy-egy
közösségi funkciórendszer gondozását tekintjük szektorális politikának, de
a közpolitikához tartoznak a horizontális politikák is, azaz a közösség új –
eddig nem lévő, vagy más szerepekből szerveződő – funkcióinak gondozása. A horizontális politika lényegében a korábbi ágazati, vagy szektorális
politikák átrendeződése, új, más hangsúlyokkal jelzett megjelenítője.
Ennek megfelelően például az iparpolitika egy klasszikus közpolitika
(szakpolitika), amelynek célja, hogy az ipari termelés feltételeinek javítása, a
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termelési potenciálok fokozása megfelelő közösségi támogatások mellett
történjen meg, egy kijelölt – politikai aktorok által elfogadott – irányban.
Az innovációs politika, mint horizontális politika erősen kötődik az ipari termeléshez, de alakítását befolyásolja az oktatáspolitika, a pénzügypolitika és
döntően a tudománypolitika. Vagyis más politikákból vesz át elemeket,
lényegében célokat és eszközöket, s azokat „átgyúrja” az új funkciók, az új
tevékenységek értelmezési tartományai alapján.
A regionális politika mint a közpolitika egyik alkotóeleme tehát nem szektorális, hanem horizontális politika. A horizontális jelleg azt jelenti, hogy
szinte minden szektorális politikának vannak területi metszetei, valamilyen
módon befolyásolják, hatnak a térszerkezetre, és annak alkotóinak, a területrendszernek az alakulására, jelenlegi és jövőbeli állapotára (2.3. ábra). A
regionális szinten, azaz egy régióban összefoghatók, rendszerezhetők a
szektorális politikák térbeli megjelenései, ám azokat már a területrendszer logikája és összefüggései szerint lehet értelmezi, s egyben alakítani. Mint közpolitika tehát a regionális politika horizontális jellegű, merít az egyes ágazatokból, de
érvényesít más társadalmi, gazdasági és politikai szempontokat céljainak megfelelően, s
így válik aztán egy sajátos, előremutató szakpolitikává.
NEMZET STRATÉGIA
Külpolitika
Biztonságpolitika
Honvédelmi politika

SZEKTORÁLIS POLITIKÁK

Iparpolitika

Agrárpolitika

Közlekedéspolitika

Oktatáspolitika

Foglalkoztatási
politika

Szociálpolitika

Tudománypolitika

.....

REGIONÁLIS POLITIKA

2.3. ábra. A regionális politikák és az ágazati politikák viszonya
Forrás: Rechnitzer 1998 alapján
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A közpolitikák, így a regionális politika alakításában szintén meghatározó
szerepe van annak, hogy az állam szabályozó szerepe milyen szinten és formában
kerül értelmezésre. Ennek az értelmezésnek a tartományait döntően a gazdaság, a társadalom, az állam egymáshoz való elvi viszonya határozza meg,
amelyet a világról alkotott felfogások, mint ideológiák, világszemléletek determinálják.
A jóléti állam eszméje a keynesiánusi gazdaságpolitikából következik,
aminek az a kiinduló pontja, hogy a piaci mechanizmusok nem vezetnek
szükségszerűen az összgazdasági egyensúlyra (Csaba, Tóth 1999). Az államnak be kell avatkoznia a makrogazdasági egyensúly hiányok leküzdése
érdekében, olyan közösségi politikát kell alkalmazni, ami a gazdasági és
részben a társadalmi a folyamatokat szabályozza. Ezek a szabályozások
történhetnek az állami kiadások útján, másrészt a makrogazdasági körforgást befolyásoló eszközökkel, így a monetáris politikával. A jóléti állam
egyensúlyt, stabil fejlődést kíván biztosítani minden szereplő számára, az
esélyegyenlőség csökkentését, a teljes foglalkoztatottságot, az állami szerepek stabilitása és határozott jelenlétével. A regionális politika ebben a közpolitikai dimenzióban az állami politika egyik megvalósítója és elveit, eszközeit
döntően a központba határozzák meg. A klasszikus regionális politika
módszerei kerülnek alkalmazásra, így a termelési erőforrások területrendszeren belüli eloszlásának támogatása, beruházásokkal, telepítésekkel kívánnak befolyást gyakorolni a térszerkezet ellentmondásainak megszűntetésére, mérséklésére. A régiók megjelennek, mint a térszerkezet egységei
azonban nem nyernek önállóságot, inkább a végrehajtásban aktívak, természetesen mérésékelt decentralizáció mellett.
A neoliberális állam minimalizálja a szabályozást, az állami beavatkozást,
a deregulációt és a privatizációt helyez előnybe, engedi a globalizációs hatások érvényesülését. A közpolitika nem kíván mindenbe részt venni, csak
a legfontosabb kereteket alakítja ki, csak a piac nagy, látványos egyensúlytalanságait kívánja korrigálni. Az egyén és a közösségei szabadságát hangsúlyozza, így nagyobb teret az alulról jövő kezdeményezéseknek. A regionális politika ebben a közpolitikai dimenzióban a területrendszert alkotó közösségekből, azaz alulról építkezik. A területrendszerek egyedi elképzelései, fejlesztési irányai határozottan megjelennek, hiszen ösztönzést kap a
regionalizáció, a területi szintek nagyobb önállósága, felelőssége saját jövőjükért. A régiók nagy önállóságot kapnak, ahol a közszolgáltatások új rendszerei
szerveződnek meg, s ebben a regionális politika fontos szerepet játszik.
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A közösségi állam az előző modellnél annyival több, hogy elfogadja a piac és a tőke egyértelmű befolyását, de azt a közösségi rendszerek minél
teljesebb kiépülésével kívánja ellensúlyozni. Tagadja a jóléti állam elveit,
intézményeit és egyensúly javító intézkedéseit, helyette a decentralizációt, a
helyi közösségek szerepét és befolyását hangsúlyozza, illetve támogatja. A
regionális politikában a partnerség új felfogása valósul meg. Ez nem csupán
együttműködést és információ cserét jelent, vagy a területrendszer szereplőinek egyszerű kommunikációját, hanem az alkotó közösségek építését,
amiben az információk, a források, társadalmi, gazdasági támogatások
koncentrálása, összekapcsolása valósul meg a rendszer hatékonyságának
érdekében (Pálné 2003). A kollektív döntések, új hatáskör delegálási szabályok
szerint alakulnak ki, ami egy új típusú több szintű kormányzásban érvényesül. A hálózatok, a partnerség, a program szemléletű tervezés, a menedzsment módszerek alkalmazása a közpolitikában, a közösségi és magán
források összekapcsolása, a decentralizáció vezet el ehhez a több szintű
kormányzáshoz (multilevel-governance). Ebben az Európai Unió, az állami és a
regionális, közösségi szint nem hierarchikus viszonya a jellemző, hanem a
hálózatok, az érdekszövetségek együttműködése.
A decentralizáció kedvezményezettei a régiók, amik sajátos funkciókkal
rendelkeznek, így a regionális politika irányításával és szervezésével, s ennek megfelelően közelebb állnak már a nemzetek közösségéhez, mint a
helyi önkormányzatokhoz. A regionális politika módszerei és menedzsmentje is átalakul, hiszen mérséklődik a bürokrácia, új típusú ügynökségek jönnek létre, amelyek a piaci és közszereplők között helyezkednek el, s az új
kihívásokra új megoldásokat kínálnak.
2.3. Központosított vagy „regionalizált” regionális
politika?
A 20. század végén érzékelhető válik, hogy a regionális szintek megerősödnek,
azok egyre nagyobb befolyást gyakorolnak a nemzeti közpolitikákra. A
kiváltó okok között kell megemlíteni, hogy az állam kormányzásának funkciói és menedzsment technikái megváltoznak (pl. közszolgáltatások egy részének privatizációja, a gazdaság nagyobb decentralizációja), új horizontális
funkció megjelenése (pl. technológiapolitika, információgazdaság, környezetfejlesztés, foglalkoztatás, szociális politika átalakulása stb.), a regionális
mozgalmak megjelenése és felerősödése. Az Európai Unió regionális politikája
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egyre határozottabban érvényesül, de maguk a regionális érdekeket megjelenítő
intézmények is előretörtek a közösségi döntéshozatalban.
Jelentős változások figyelhető meg a regionális politika természetében, a
posztmodern fejlesztési stratégiák már nem tudnak egy központban gondolkodni, hanem csak a területi szintekre, illetve azok szereplőinek
együttműködéseiben. A terület és helyi/lokális aktorok befolyása jelentősen
növekedett, érdekeiket, részvételüket érvényesíteni kívánják a regionális
politika gyakorlati megvalósításában. S végül növekszik az igény, hogy a
politika és annak végrehajtása egyre közelebb kerüljön az emberekhez, azaz a
demokratikus elszámolhatóság megtörténjen.
Egyre élénkebben foglalkoztatja a szakembereket, de a politikusokat is,
hogy mennyire kell, lehet „regionalizálni” a regionális politikát. Vajon a nemzeti
kormányzatok határozottan tartsák kezükben a területrendszerbe való beavatkozásokat, vagy azokat lehelyezzék egyre nagyobb mértékben (stratégia
építés, megvalósítás, források biztosítása, ellenőrzés) a regionális hatóságokhoz. Négy fő érvben rendszerezhető a regionális politika nemzeti ellenőrzésének, pontosabban alakításának erősítése (Amstrong, Taylor 2000).
Megállapítható, hogy a regionális politika hatása nem kizárólag a kedvezményezett régióba érvényesül. Az átszivárgó hatással lehet és kell számolni fejletlen régióból a beavatkozások következtében a fejlett régióba, ami azt jelenti, hogy gazdasági következményekkel számolhatunk nemcsak a cél,
hanem a kapcsolódó térségekben. Gondoljunk arra, hogy egy új gazdasági
egység telepítésével munkaerő áramlik a másik régióból, vagy beszállítások
történnek, esetleg vállalkozások telepednek le, kihasználva az ottani, kedvező agglomerációs feltételeket, aminek következtében a szomszéd régióban tovább növekszenek a jövedelmek, újabb regionális szintű bevételek
keletkezhetnek. Mindeközben persze a fejletlen régióban megindulhatnak,
éppen a telepítés hatására előremutató folyamatok, így nőhet a foglalkoztatás, emelkednek a regionális bevételek. A régiók nem elzárt egységek, a
javak és a termelési tényezők áramlása folyamatos és természetes. A kormányzati szintű regionális politika képes csak az átszivárgó kezelni, s egyben
kompenzálni, vagy segíteni azok versenyelőnnyé alakításában.
A regionális politika támogatásait azokban a régiókba kell helyezni,
ahol erre a legnagyobb szükség van. Állandóan vita téma, hogy a központi
fejlesztési források elhelyezése a fejlett régióban nagyobb jövedelmet állítanának elő, mint a fejletlen régiókban, így – döntően a fejlett régiók – azt
erősítik, hogy részükre érdemes növelni a kormányzati támogatásokat. Ha
egyedül a regionális szint valósítaná meg a fejlesztés politikát, akkor nem
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lehetne a támogatásokat leosztani a fejletlen régiókba, hiszen azok kedvezőtlen helyzetben vannak, nem tudnak saját forrásokat aktivizálni, s ezzel
érdekeiket érvényesíteni. A központi kormányzat átengedhet támogatásokat a
regionális és helyi hatóságoknak, de a regionális politika egészét, annak
céljait és eszközeit az elképzelései szerint – politika elvei, céljai – tudja
alakítani.
Nemzeti szinten lehet és kell a regionális politikát összehangolni más
szektorális és horizontális politikákkal. Minden szakpolitikának vannak területi
összefüggései, ennek erőssége, megjelenítése a fejlesztésekben egyre látványosabb. Tapasztalható, hogy a nem átgondolt regionális telepítése egy
ágazati, vagy horizontális fejlesztésnek, vagy az állami szintű programok
regionális hatás elemzéseinek hiánya súlyos következményekkel járhat a
térségekre. Legyenek azok a fejlett, vagy elmaradott régiók, így az országosan elvárt eredmények csak áttételesen érvényesülnek.
Gondoljunk arra, hogy az adópolitika megváltoztatása (pl. általános
forgalmi adó emelése) más és más hatást válthat ki a fejlett és elmaradott
régiókban, s lehet, hogy fokozottabb kompenzációra van szükség az utóbbiakban, mint annyi bevétel tényelegesen keletkezik a költségvetésnek.
A regionális fejlesztési intézmények(hatóságok) egyik feladata, hogy a szakpolitikák alakításában a véleményüket megjelenítsék, követeljék a területi
elemzéseket, illetve a térségek fejlesztési elképzelései alapján elemezzék
ezen beavatkozásokat.
Mindezek mellett meg kell említeni, hogy vannak nemzeti, össztársadalmi
regionális fejlesztési célok egy-egy kiemelt térségre vonatkozóan (pl. hazánkban a Balaton, a Duna, a Homokhátság), s ezeknek a programoknak a
kezelését – éppen a több régiót érintő jellege, az ágazatközi kapcsolatok
erőssége következtében – célszerű kormányzati szinten szervezni, összefogni. S végezetül az Európai Uniós támogatás felhasználásánál kiemelt
szempont a szektorális fejlesztések regionális hatásainak kimutatása, illetve azok
összehangolása regionális fejlesztési koncepciókkal.
A központi ellenőrzés alatt megvalósított regionális fejlesztések jobban
figyelembe tudják venni a méretgazdaságosság szempontjait, mint a regionális
szinten kezdeményezettek. Területi szinten nem átgondolt országos fejlesztési program során egyes régiókban, vagy azok határos térségeiben
egymáshoz közeli projektek jöhetnek létre (pl. ipari parkok, termálfürdők, repülőterek), amelyek ugyan megvalósulnak, de működésük éppen azzal, hogy
nem értik el a méretgazdaságosságot nem lesznek jövedelmezők, a kívánt
célt nem érik el.

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalom

Vissza

◄

36

►

Regionális politika

A regionális politika fejlődési szakaszai és az állami politikák jellege

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalom

Vissza

◄

37

►

A regionális és helyi hatóságok, s azokat megjelenítő politikai szereplők
érvek sokaságát tudják felhozni egy-egy divatos fejlesztés mellett. A meggyőzés a valóságban jól sikerülhet háttérbe tudja helyezni a stratégiai célokat, így aztán számos párhuzamos fejlesztés született és születik a régiókban, aminek a működési terheit majd a helyi szinten kell elviselni. Nagy
elszántságot és odafigyelést igényel a kormányzati regionális politika, hogy
az állandóan éberen tartott térségi és helyi érdekeket, s azokat megtestesítő
lobbi mechanizmusokat kompenzálni tudja.
A fenti érvek ellenére nem lehetséges és nem szabad, de nem is lehet
teljesen centralizálni a regionális politikát, sőt annak egyre árnyaltabb, több
szintű megjelenítésére van szükség, illetve fokozni a decentralizációt, ami a
területi szereplők egyre nagyobb részvételével valósható meg. Ennek mértékét az országok berendezkedésének sajátosságai alapvetően meghatározzák. A föderatív országokban értelemszerűen magas a régiók szerepe regionális politika alakításában. Az unitárius országok a központi vezénylés
képvisel nagyobb arányt. Míg a regionalizált országokban a területi szint
erőssége, illetve a regionális szerkezet jellege (pl. a gazdaság térbeli eloszlása, a jövedelmi diszparitások mértéke) befolyásolja a megosztottság mértékét. Tapasztalható, hogy a helyi, regionális hatóságok révételével megvalósított fejlesztések az esetek többségében érzékelhetőbb fejlesztési hatásokat
tudnak elérni, mint azok megkerülésével történtek. A regionális politika
regionalizálása tehát egy tartós, érzékelhető jövőbeli iránynak tekinthető.

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalom

Vissza

◄

37

►

Regionális politika
A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalom

Szereplők, stratégiák és eszközök
Vissza

◄

38

►

3. Szereplők, stratégiák és eszközök
A regionális politika elvi alapjainak valamint a különféle állami politikai
rendszerekben történő alkalmazásuk áttekintése után arra kell a figyelmünket koncentrálni, hogy ki és milyen módon valósítják meg a terület
folyamatokba való beavatkozást. A fejezet első részben a regionális politika szereplőit és érintettjeit tekintjük át, azok fontosabb jellemzőit és magatartásukat befolyásoló tényezőket. A második részben az alkalmazható
stratégia típusainak ismertetésére kerül sor, érzékeltetve, hogy a területrendszerbe történő beavatkozásnak számos módja van, s annak módszerei
és hatásai is különböző lehetnek. A harmadik részben a beavatkozások
rendszerezésére törekszünk, arra, ha termelési tényezők területi telepítésétől kezdve a különféle komplex regionális fejlesztési eljárásokig illusztráljuk az eszközök széles körét, alkalmazhatóságuk lehetőségeit. S végül nem
feledkezhetünk meg magáról a végrehajtásról sem, annak menetéről, intézményeiről, utalva a hatásokról, a regionális politika sikerének mérésére.
3.1. Szereplők és szintek
A regionális politika a területrendszert működtető szereplőkön keresztül valósul meg, ezek két csoportra oszthatók. Az elsőbe tartoznak a kedvezményezettek, a másikba a kezdeményezők, vagy rendszerelméleti szóhasználattal a szabályozók.
Az elsőbe tartoznak az kedvezményezettek, vagy végrehajtók, azok, akire a
politika intézkedési közvetlenül, vagy közvetten hatnak, így megvalósítják a
fejlesztési programokat, azokat megjelenítő támogatásokat fogadják, vagy
más, a térségre irányuló fejlesztést ösztönző intézkedések hasznai élvezik.
A gazdasági egységek, az egyértelműen profitalapon működő vállalkozások, valamint a különféle szintű közösségek (régió, település) gazdasági
elveken működő szervezeteit képviselik a kedvezményezettek legnagyobb
csoportját. A regionális politika fejlesztési és támogatási akcióinak többsége
a gazdaságra irányul, hiszen a termelési tényezők alakítása, kedvező irányba történő befolyásolása áll a célok fókuszában.
A háztartás mint gazdasági egység és azt alkotó jelenlévő és potenciális
munkaerő a következő kedvezményezett a regionális politikában. A foglalkoztatási viszonyok jellege, annak feltételeinek változása, de maga a
munkaerő minősége, képezettsége, illetve a munkához való viszonya döntő lehet a politikai célok megvalósulásában. Ugyanakkor a lakosság fo-
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gyasztásának szerkezete, háztartások letelepedési és fejlesztési (beruházási)
döntései, stratégiái domináns tényezőjévé válhatnak a regionális fejlesztési
célok érvényesülésénél.
Kisebb mértékben, de kedvezményezetté válhatnak a nonprofit szervezetek, a különféle érdekek védelmére, megóvására, vagy képviseletére alakult
társadalomi közösségek. A regionális politika sikerében a gazdasági súlyuk
nem tekinthető kiemelkedőnek, de a nyilvánosság alakításában szerepük
lényeges lehet, így befolyással rendelkezhetnek nemcsak a célok megfogalmazásába, hanem azok megvalósításában is (pl. szakszervezetek, környezetvédelmi mozgalmak).
A települések mint területi közösségek, és mint speciális gazdasági szereplők alkothatják a következő kedvezményezett kört. A település, mint
speciális gazdasági és fejlesztési egység azt jelenti, hogy
• bevétellel rendelkezik (állami támogatás, megosztott és saját bevételek,
mindezeket évente költségvetésbe kerül megállapításra),
• piacon jelenlévő szervezeti egységgel bír (intézmények, azok kereslete),
• jövedelemtulajdonosokat tart el (foglalkoztatottak),
• befolyást gyakorolhat bizonyos szektorokra, vagy területek gazdaságára
(helyi megrendelések, beszerzések, beruházások),
• szabályozni – részben korlátozni, részben ösztönözni – képes a gazdasági egységeket, azok működését (kedvezmények a letelepedésre, az
infrastruktúra létesítésére, helyi adók kivetése).
A regionális politika irányulhat a településre, döntően azt érintő fejlesztések támogatásával, így az infrastrukturális kapcsolatokra (pl. közlekedés), a
településben a termelési feltételek javítására (pl. ipari park létesítése), vagy
magának a településkörnyezetnek a megváltoztatására (pl. városrészek rehabilitációja).
A települési szint ugyanakkor kezdeményezője is a regionális politikának.
Ezt teheti a nagyobb egység a régió és az ország felé, azaz részt vehet a
regionális politika különböző szintjeinek kialakításába, ahhoz információkat és igényeket szolgáltatva. S mint kezdeményező ezen a szinten a végrehajtás körülményeit alakíthatja, azok elveit, elvárásait és céljait beépítheti a
saját fejlesztési és működés politikájába (településpolitika).
A regionális politika alakításának másik egységei a kezdeményezők, azok
az európai, országos és regionális intézmények, amelyek kialakítják, elfogadják és megteremtik a végrehajtáshoz szükséges feltételeket.
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Az Európai Unió szerepe a regionális politika alakításában az elvek
meghatározásában, az országok közössége által kijelölt fejlesztési célok és
azokhoz rendelt támogatások, s a regionális politikát alakító intézményeinek működtetése. Az Európai Unió érték- és keretrendszert nyújt a tagországok területi fejlesztéséhez, mivel egyrészt összeurópai elvárásokat fogalmaz meg, másrészt pedig ezek megvalósításának eszközeit és intézményeit is ajánlja.
Az országos szint a regionális politika nemzeti megvalósításának kezdeményezője. Az ország egészére fejlesztési célok kerülnek meghatározásra,
amiben regionális összefüggések kidolgozást nyernek. Ezeket regionális
politikai dokumentumokba foglalják össze, amiket az illetékes politikai
szervezetek (parlament, kormány) elfogadnak.
A modern államok intézményrendszerükben a területi folyamatok alakítását, vagyis az elfogadott nemzeti fejlesztések megvalósítását intézményeken (minisztérium, hivatal, ügynökség) keresztül valósítják meg. Kidolgozásra kerülnek, döntően egy-egy politikai ciklusra a legfontosabb támogatási
elvek és technikák, amiket a kormányzati szervek vezényelnek le. Az országos szinten kidolgozott és alkalmazott területpolitikai keretrendszerek
kapcsolódnak az Európai Uniós támogatásokhoz, azokat kiegészíthetik, de
az ország sajátosságaihoz mérten dolgozhatnak ki más, egyedi fejlesztési és
támogatási rendszereket (nemzeti prioritások, speciális térségek).
A regionális szint a következő dimenziója a regionális politika kezdeményezőinek. A régió fogalmát, mint a regionális tudomány egyik alapkérését
nem járjuk most körbe, arra vonatkozó irodalmak bőségesek (Lengyel,
Rechnitzer 2004.). Abból induljunk ki, hogy a régió területileg összefüggő, a
vizsgált társadalmi és gazdasági jelenség szempontjából homogénnek tekintett, határaival többé-kevésbé megadható térség. Napjainkban, a regionális tudományban
három, a fenti felfogásokból kiinduló régiótípus vált széles körben elfogadottá (Benko 1999; Malecki 1997):
Tervezési, avagy programozási régió: általában közigazgatási, területi tervezési és információgyűjtési (statisztikai) szempontokat helyez előtérbe,
amelynek különböző részei ugyanattól a döntéshozó (központi, avagy
helyi kormányzati) szervtől függnek, elsősorban közigazgatási és intézményi elemzések alapegysége.
Csomóponti régió: a tér, mint erőtér fogalmával azonosítható, a gazdasági
tevékenységek térbeli sűrűsödését veszi alapul, általában egy vagy több
nagyvárost, mint térbeli csomópontot és vonzáskörzetét tartalmazza, főleg
gazdasági, településhálózati vizsgálatok nyomán alakult ki.
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Homogén régió, amelynek részei nagyon hasonló természeti, társadalmi
vagy gazdasági jellemzőkkel bírnak, a társadalmi és több gazdasági ág, illetve tevékenység vizsgálatának jellemző területi egysége.
A tervezési régiókra használatos a politikai vagy közigazgatási-statisztikai,
míg a csomóponti régiókra a gazdaságfejlesztési vagy vonzáskörzeti régió kifejezés is. A tervezési régiók lényegében az intézményi tér elemei, „kívülrőlfelülről” befolyásolt, makrogazdasági és gazdaságpolitikai (regionális politikai) indíttatású, pontos határokkal rendelkező területi egységek. A csomóponti régiók viszont inkább a gazdasági tér alapegységei, „belülrőlalulról” szerveződnek, a mikroökonómiai és üzleti szempontok alapján
létrejövő gazdasági erőtér egységei, amelyek a gazdasági kapcsolatrendszer
és tevékenységek térbeli sűrűsödéséből keletkeznek. A gazdasági jellemzők, funkciók alapján kirajzolódó homogén régió a másik két felfogás között helyezkedik el.
A tervezési, programozási, közigazgatási-statisztikai régió mint az intézményi
tér elemei, általában az ország adminisztratív területi beosztásának egyik
szintjét alkotja, vagy az adminisztratív szintek egyszerű aggregálásából
adódik. A tervezési „régió lehatárolt területi egység a nemzeti és a települési szint között, amelyet a társadalmi folyamatok széles körét átfogó, soktényezős társadalmi-gazdasági kohézió (regionalizálódás), az érzékelhető
regionális identitástudat, valamint az érdemi irányítási kompetenciájú és
önállóságú regionális intézmények rendszere (regionalizmus) fog tartós
egységbe” (Nemes Nagy 1999, p. 47.; 2002, p.408–409.).
Ilyen közigazgatási-statisztikai szempontú területi beosztásnak tekinthető az elsősorban statisztikai, információgyűjtési és regionális politikai
célból létrehozott nómenklatúra, az Európai Unió ún. NUTS-rendszere
(Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques), amelyben a régió
kifejezés gyűjtőfogalomként szerepel. Az EUROSTAT, az Európai Unió
statisztikai szervezete regionális statisztikai kézikönyvében a régió fogalmának definiálásánál két alapvető jellemzőt emel ki (Eurostat, 2002): egy
vagy több kritérium alapján a tér lehatárolása, illetve kormányzati szándékok
miatt az országos szint alatt kialakított területi adminisztrációs szint.
Az EU-ban elterjedt alapállás szerint a NUTS2 szint az a legkisebb területi egység, amelyre a közösségi regionális politikában alkalmazott statisztikai adatok széles köre értelmezhető, pl. a területi GDP még elfogadható hibával becsülhető. A regionális elmaradottság mérésekor és a közösségi programozáskor a NUTS2 szintű régiókat, mint területi egységeket
veszik figyelembe, amelyek a Strukturális Alapokra vonatkozó legfonto-
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sabb célkitűzésnek is a területi egységei (egyéb célkitűzéseknél a NUTS3
szint is előfordul) (EC 1999c; Horváth 2001).
Magyarországon a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996-ban elfogadott törvény szintén közigazgatási szempontok alapján definiálja a
területi beosztás legfontosabb fogalmait. A törvény megkülönböztet tervezési-statisztikai (normatív) és fejlesztési (analitikus) régiókat. Külön definiálja az egymással határos megyékből összeálló, az ország területét teljesen és átfedésmentesen lefedő, NUTS2 szintű tervezési-statisztikai régiókat
(5. § ea), valamint a szomszédos megyékből, vagy csak egyes részeikből
álló, összefüggő, lényegében eseti területfejlesztési társulásként működő
fejlesztési régiókat (5. § eb).
Az egyes államok berendezkedése alapján a jelzett régiók más és más
hatásköröket és jogköröket kaphatnak, s ennek következtében vehetnek
részt a regionális politika kidolgozásában, alakításában és végrehajtásában.
Az állami feladatok decentalizációja és azt megtestesítő intézményrendszer
eltér az Európai Unió tagországaiban (3.1. táblázat). „A decentralizáció
kezdeményezettjei a régiók, amelyek a hagyományos önkormányzati feladatokhoz képest sajátos funkciókkal rendelkeznek, s kapcsolatrendszereikben sokkal inkább a nemzeti szinthez és az Unió különböző intézményeihez kötődik, mint a települési önkormányzatokhoz vagy a civil társadalomhoz.” (Pálné 2003; 16. o.)
A régiók szerepe tehát a politika alakításában jelentős, azok erősebb
kötődése a nemzeti és Uniós politikákhoz alkalmassá teszik az új intézményrendszert, hogy a területrendszer egységeinek érdekeit egyre határozottabban érvényesítse a fejlesztési elképzelésekben. Nemcsak az érdekek megjelenítésében van szerepe a régióknak, hanem abban is, hogy a fejlesztések
megvalósításában részt vegyenek, annak menedzsmentjét alkossák. A regionális szint áll a legközelebb a kedvezményezettekhez, ennek a szintnek van a
legtöbb információja a fejlesztési elképzelésekről, innen jöhet a legtöbb
tanácsa, eligazítás, segítség a többi szereplő számára.
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3.1. táblázat. A regionális politika terei és viszonyuk a közigazgatási beosztáshoz
Jelenlegi
Közigazgatási
NUTSII egyszintek száma
ségek száma
Ausztria
9 land V
1
9
Föderális
Belgium
6 (3 régió V + 3 közösség V) 10 provincia V 2
11
Németország 16 land V 435 kreise V
2
38
Olaszország
20 régió V 100 provincia V
2
20
Regionalizált
Franciaország 26 régió V 100 département V
2
26
unitárius
Spanyolország 17 autonóm közösség V 52 provincia V
2
17
Dánia
14 amter V
1
3
Decentralizált Hollandia
12 provincia V
1
12
unitárius
19 régió D 6 provincia Á + 1 autonóm
Finnország
1
6
régió
Görögország 13 regionális V 54 megyei Á
1
13
Államtípus

Központosított unitárius

Ország

Szubnacionális közigazgatási egységek

Egy önkormányzatra jutó
népesség
3398
20959
5476
7171
1600
4848
18869
27901

Települési
önkormányzatok száma
2351
589
14865
8100
36763
8078
275
548

NUTS-közig.
beosztás
kapcsolata
megegyezik
megegyezik
eltér
megegyezik
megegyezik
megegyeziik
eltér
megegyezik

11207

452

eltér

10031

megegyezik

eltér

Írország

29 county V 2 regionális gyűlés

1

2

60389

Luxemburg
Egyesült
Királyság

3 district Á

–

1

3372

1033
10 borough
49 urban distr.
118

3 régió V 34 county V

1

35

219471

263

Portugália

18 district Á 7 regionális bizottság D

1

7

32068

308 municípium
eltér
4241 frequetias

eltér
megegyezik

Megjegyzés: D – delegált testület, V – közvetlenül választott testület, Á – állami dekoncentrált szerv
Forrás: Pálné 2003, 17. o.
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3.2. Stratégiai célok
Az állam a területi szerkezetbe történő beavatkozásait különféle szemléletben
végezheti, más és más irányokat szabva ezzel a regionális politikának. A
stratégiák a területrendszer gazdasági alrendszerére irányulnak, annak a
működési feltételeit kívánják alakítani, olyan ösztönzőket és korlátozó
körülményeket kialakítva, amik befolyással lehetnek a szereplői magatartásokra. A stratégia alakításánál a kiinduló feltétele, hogy azok elsőként alapos
helyzet feltárásra, a területrendszer állapotának alapos és pontos feltérképezésére épüljenek. Másodszor tisztázásra kerülnek a területi különbségek
okai, azokat kiváltó tényezők, illetve mindezek elméleti alapjai (pl. az állami ideológiából következő hatások, a gazdaságpolitikai elvek érvényesülése), s végül a nemzeti célok és a regionális fejlesztési célok összhangja,
mert ellenkező esetben az egyik a másikat kioltaná.
Tekintsünk át néhány fontosabb a regionális fejlődés jellegéből következő stratégia típust, pontosabban regionális politikai beavatkozási célrendszert, s azok elvi alapjait.
Integrációs stratégia
A stratégia célja, hogy a területrendszer termelési tényező az összgazdasági
fejlődés feltételeihez közelebb kerüljenek, az interregionális egyenlőtlenségek a
tényezők mobilitásának növelésével csökkenthető legyen. A termelési tényezők áramlása számos akadályba ütközik, ennek leküzdésére a régiók
önmaguk nem képesek, így külső beavatkozásokkal lehet növelni a területi
integrációt, vagy annak feltételeit megteremteni. Az integráció megoldható a
kommunikációs és termelési infrastruktúra kiépítésével, a régiók közötti
kereskedelem, szállítási kapcsolatok ösztönzésével, s végül munkaerő mobilitás segítésével, illetve a humántőke kapacitások szélesítésével, azok
minőségi megújításával.
A polarizációs elméletek azt állítják, ha a régiók közötti fejlődés okai abban keresendők, hogy a növekedési folyamatok a centrumokban koncentrálódnak, azok egymást erősítve. A perifériákról az aktív növekedési tényezőket ezek a fejlődést erősítő és koncentráló folyamatok kiszívják, s
azok szerkezete tartósan deformálódik. A periféria leszakadását tehát úgy
lehet mérsékelni, ha annak termelési tényezőit megvédjük, akadályokat
állítunk a kiáramlások megszűntetésére, vagy olyan ösztönzőket alkalmaznak, amik ezt csökkentik. Itt merül fel már az endogén potenciálok mobilizálása, a materiális és immateriális tényezők fejlesztése, az intraregionális kommunikációs rendszerek kiépítése.
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Az integrációs stratégia tehát egyik oldalról fokozni kívánja az interregionális mobilitást, a termelési tényezők körét és azok erőteljesebb áramlását,
másrészt pedig a területrendszer belső erőforrásainak megtartását, megóvást,
illetve azok integrációját fokozni.
A fentről lefelé (top down) és alulról fölfelé (bottom up) stratégia
Alapvető kérdése a regionális politikának, hogy melyik hierarchikus szinten
milyen döntés szülessen, illetve a stratégia kialakítását és megvalósítását a felső,
állami irányító szint, vagy az alsó, a területrendszer szabályzó alrendszere
végezze.
A fentről, a központból vezényelt stratégia és megvalósítása abból indul ki, az országok fejlődése egy, néhány nagy centrumban koncentrálódik, azok
képesek bekapcsolódni a globális gazdaság egyre fokozódó munkamegosztásába (pl. Magyarország Budapest az egyedüli nemzetközi funkcióval
rendelkező város). A nagyközpontok fejlesztése következtében elindulnak
pozitív szivárgási folyamatok, amelyek aktivizálhatják a periférikus régiókat.
A fentről irányított stratégia célja, hogy ezeket a szivárgási, innovációs
terjedési folyamatokat gyorsítsák, egy-egy magterületen a befogadásuk
feltételeit megteremtsék.
Ennek a gyorsításnak az egyik módja a nagycentrum és a regionális
centrumok összeköttetésének javítása, a gyorsabb elérhetőség biztosítása.
A regionális centrumokba a termelési tényezők fogadási feltételeinek javítása, valamint központi feladatokat megvalósító intézmények koncentrálása, vagy letelepítéssel, vagy regionális összevonással (pl. dekoncentrált
szervek terület tagoltságnak megszűntetése, azok a régió központba történő telepítése).
A felülről építkező regionális politika a döntéshozó központot erősíti, azaz
az álalmi irányítás centralizált modelljére épül.
Az alulról építkező területi fejlesztés célja, hogy a regionális különbségek
csökkenésénél a területrendszer erőforrásait aktivizáljuk. Ebben az aktivizálásban egyrészt az endogén források feltárása és interregionális áramlása a
kívánatos, másrészt a periféria lekapcsolása, védelme a centrumtól, annak
elszívó hatásainak mérséklésével (pl. innovatív munkaerő stabilitása, erőforrások kiszívásának akadályozása). Az alulról építkezés megköveteli,
hogy közép szinten, azaz a régióban, mint a területrendszer lehatárolt egységében hatáskörök, döntési jogosítványok legyenek telepítve, hogy ezeknek az
endogén forrásoknak az aktivizálásához és védelméhez kellő kompetencia
álljon rendelkezésre.
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A decentralizáció, az állami és közösségi feladatok és erőforrások lehelyezése a megfelelő átlátással és kompetenciával rendelkező területi szintekre
szükséges feltétele az alulról építkező regionális fejlesztési stratégiának.
A top down, és/vagy bottom up stratégia nem egymás rovására, hanem
egymás mellett érvényesülhet. Az állami berendezkedés és annak fejlesztési
irányai határozzák meg ennek a két egymással néha ellentétes, vagy fordítva
egymást erősítő stratégiának az arányát. Az európai trendek a decentralizáció
irányába mutatnak, ami az állam fejlődés egy újabb modelljét készítheti elő.
Az aktív, passzív szanálás stratégiája
Mit tegyen az állam és annak regionális politikája, ha egy régió tartósan
depressziós helyzetben van, hosszú távon sem képes a területi fejlődést megindítani?
Két megoldás lehetséges.
Az első az aktív szanálás, vagy a kiegyenlítés szellemében a termelési
tényezők mobilitásának tartós segítése, a fentről és alulról fejlesztési stratégia együttes alkalmazásával. Ennek módjai az interregionális infrastruktúra hálózat kiépítése, a magasabban fejlett régiók dinamikus ágazatai letelepedésének támogatása, a képzési és átképzési programok beindítása,
vagyis a regionális integráció és szerkezetváltás támogatása.
A másik megoldás, hogy kellő időben történjen meg azon régiók meghatározása, lehatárolása, ahol tartós leépülés, gazdasági pangás várható, azaz a
terület válságok előrejelzésének eszköze alakuljon ki. A passzív szanálás
stratégia azt jelenti, hogy támogatni kell azon ágazatok mobilitását a fejlett
régiókba, amelyek magasabb termelékenységet produkálnak, egyben ösztönözni a munkaerő migrációját és ingázását, megtartva az infrastruktúra
minimális állapotát, az alapszolgáltatások bizonyos körét.
A válság régiók legyenek szerkezetváltók, vagy tartósan leépülők mindig is erős nyomást gyakorolnak a politikai elitre helyeztük enyhítése érdekében. A társadalom nagyon élénken és támogatóan reagál a kedvezőtlen
adottságú térségekre.
Az aktív, vagy passzív szanálás stratégiát nem egyszerű ebben a környezetben megvalósítani. A valóság az, hogy az aktív stratégiák a gyakoribbak, de tudni kell, hogy a területi szerkezetváltás, térségi átfogó rehabilitáció hosszú távú, központi beavatkozást és főleg tartós támogatást követel
meg, s eredményessége, hatása ezen időhorizontot is meghaladóan érvényesül.
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Térbeli munkamegosztás, település funkciók alakításának stratégiája
A területrendszer térbeli pontokból áll, ezek a települések, ahol a rendszer
különböző alkotó elemei található. Ezek között vannak olyanok, mint
korábban írtuk, ahol a tényezők nagyobb száma, s azok bonyolultabb
szerkezete koncentrálódik, míg más pontokban csak néhány faktor található, s azok közötti kapcsolatok is lazábbak. A térben tehát létrejön a települések rendszere, s azok a funkciók megosztását magukban hordozzák. Ez a
funkció megosztás egyben a gazdasági, társadalmi tevékenységek és intézményi eloszlás is egyben.
A térbeli munkamegosztás stratégiája arra épít, hogy ezeknek a feladatoknak, szerepeknek az elosztást javítsa, abban új funkciókat építsen be, vagy
alakítson ki, aminek következtében a térszerkezetben újabb erőforrások,
termelési tényezők jelennek meg, azok hálózata átalakul, megújul, s ennek
következtében is növekszik az áramlások lehetősége, új térszerkezeti integrációk jönnek létre.
A települések funkcióinak elemzését és változását vizsgáló elméletek
(Richardson, Böventer) segítettek abban, hogy a következő irányú fejlesztési rendszereket vázolhassunk fel.
Az ellenpont stratégia lényege, hogy egy domináns metropolisz mellett, attól többszáz kilométer távolságban egy újabb nagyváros kiépítése kezdődjön
meg (pl. Brazília). Ebben a nagyközpontban, új fővárosban előnyösebb
költségek mellett – lényegében jelentős állami támogatások következtében
– lehet letelepedni, így a tőke és munkaerő vonzása megnövekszik. Megjelennek országos intézmények, amelyek szintén munkaerőt hoznak magukkal. Az ellenpont stratégia kedvelt megoldásnak tekintették a fejlődő országokban, azonban ezek az új fővárosok nem kínáltak városi tereket, nem volt
kellő vonzáskörzetük, így a gazdasági funkciók a nem érték el a kellő hatékonysági szintet. Gondot jelentett, hogy jelentős politikai ellenállást váltott
ki az új központ létesítése a többi régióból, vagy a főváros megosztása, a
kettős polarizáció a településhálózatban okozott érzékelhető deformációt.
A növekedési pólusok stratégia lényege, hogy a térszerkezetben nem egy,
hanem néhány, gazdasági, társadalmi és ellátási szempontból kellő nagyságú központot kijelölnek és azokban indítanak meg fejlesztéseket (3.1. ábra). A növekedési pólus elmélet alapján felerősödnek a centripetális (vonzó)
hatások, így a térségből gazdasági tevékenységek települnek le, erősítve a
gazdasági agglomerációt, egyben teret nyitva új tevékenységek megtelepedésének, illetve a nagyobb térség, a régió számára speciális szolgáltatások
biztosítása (pl. képzés, felsőoktatás, új gazdaság és szolgáltatások).
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3.1. ábra. Regionális versenyképességi pólusok Magyarország
Forrás: OTK, 2005.

Hasonlóan felpörögnek a centrifugális (taszító) hatások, így a gazdasági egységek kitelepülése, a szuburbanizáció mellett az innovációk terjedése, a régió
egészét átszövő megújítási aktivitások. A növekedési pólus fejlesztési stratégia hatásai hosszútávon érvénysülnek, a kezdeti időszakban az interakciós mechanizmusok inkább a centrumot erősítik, s ezzel az interregionális
különbségeket fokozzák. A régió többi centruma erősen ellenáll az „egy
központ egy régió” fejlesztési elvnek, s ezek a politikai ellenállások belső
ellentételeket teremtenek, amik kedvezőtlen hatással vannak a decentralizációra.
A fejlődési tengely stratégia abból indul ki, hogy a térszerkezetben vannak
egymással kapcsolatban álló fejlődő központok, amiknek a vonzáskörzetei
is összekapcsolódhatnak, így megfelelő állami beavatkozással kialakítható
egy fejlődési zóna. Ezek a beavatkozások az interregionális kapcsolatok
kiépítésére (pl. közlekedési hálózat), vagy a hálózatok összekapcsolására
(pl. közüzemei rendszerek) törekszenek, illetve a centrumok közötti munkamegosztások szervezésére (pl. gazdasági infrastruktúra telepítése). A
fejlődési tengely stratégia hátránya, hogy a kapcsolódó térségekből az aktív
termelési tényezőket felszívja, azok áramlása a központokba fokozódik,
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továbbá olyan gazdasági és infrastrukturális koncentrációk jöhetnek létre a
centrumokban és környeztükben, ami környezeti, de társadalomi feszültségeket is eredményezhet.
A térbeli munkamegosztás következő fejlesztési stratégiája lehet, hogy
a közepes centrumokat és azok térségeit fejlesztjük, illetve ezzel együtt a vidéki
térségek aktivitását növeljük (3.2. ábra). A közbenső centrumok, azaz a
közepes és kisvárosok fejlesztése jelentős erőforrásokat kíván meg, mert
gyenge gazdasági szerkezettel rendelkeznek, csekély a népességűk, még
vonzás körzetükkel együtt is, így gazdasági agglomerációs hatást nem tudnak elérni. Ugyanakkor a közepes és kisvárosok infrastruktúra fejlesztése,
gazdasági környezet támogatása (pl. ipari parkok), a közszolgálati rendszerek megújítása (pl. oktatás, képzés, egészségügyi ellátás), vagy éppen erőforrásaik aktivizálása (pl. termál és vidékturizmus, egyedi termékek előállítása) növelheti a népesség megtartó képességüket, fokozhatja a interregionális integrációba való bekapcsolódásukat. A vidéki térségek fejlesztése
kapcsolódik a közbenső centrumok megújítására irányuló stratégiákhoz,
de attól sok szempontból más. A vidéki térségek fejlesztésére későbbiekben részletesebben kitérünk, mint a regionális politika egyik alrendszerére.

3.2. ábra. A magyar településhálózat
Forrás: OTK 2005.
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A fentebb bemutatott főbb stratégia elvek, irányok nem egy az egyben érvényesülhetnek a regionális politikában, hanem azok megfelelő kombinációja
jellemzi a valóságot. A hangsúlyokat ezen stratégiák között az adott ország
nemzetpolitikájának elvei és gyakorlata determinálja.
3.3. Beavatkozási eszközei
A területiségből következő egyedi értékek tehát azok, amik regionális politika stratégiai alapelvét meghatározzák, s helyes felismerésük, majd belső
(endogén) és külső (exogén) fejlesztésük vezethet a sikerhez, a területi gazdaság
adottságai és a működése új erőtereinek megteremtéséhez. A régió belüli
tényezőpotenciálok befolyásolására és az interregionális áramlások irányítására alkalmazott eszközök jellegük szerint a többfélék lehetnek (3.3. ábra).

3.3. ábra. A regionális politika eszközei
Forrás: saját szerkesztés.

Az információs eszköznek tekintjük azokat, amik tájékoztatják a szereplőket a
támogatott régió jellemzőiről, így a telephely kínálatról, a munkaerő állományáról, a helyi ösztönzőkről, infrastrukturális felszereltségről. A célzott
tanácsadása a piaci átláthatóságot fokozza, egyben nagyobb biztonságot ad
a területrendszerek közötti választáshoz.
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Az ösztönző és visszatartó rendszerek csak közvetten befolyásolják a gazdasági egységek telephelyválasztását. Az ösztönzők eszközök közvetlen, vagy
közvetett támogatásokat biztosítanak a gazdasági egységek számára, döntően a telephelyválasztásra, a működés bizonyos elemeire. A visszatartó
eszközök szintén az állam által kivetett közvetlen, vagy közvetett pénzügyi
terhek, amelyek vonatkozhatnak a területrendszerben működő gazdasági
egységekre, de korlátozhatja a betelepülni szándékozókat is.
A kényszerítő eszközök már súlyosabb és direkt beavatkozásokat jelentenek, amikor is jogszabályok előírásával történik meg a tevékenység letelepítésének és működésének korlátozása. A tilalmak vonatkozhatnak bizonyos tevékenységek korlátozására, a letelepedések korlátozásához, vagy
szigorú feltételekhez igazításához, területhasználati és elhelyezési kívánalmak betartásához.
3.3.1. Eszközök a kínálat befolyásolására

A kínálatorientált regionális politika központjában az áll, hogy a „térséget
kívülről, a külső hatótényezők felől érkező impulzusok, külső feltételek,
lehetőségek és korlátok felől közelítve egyre több belső folyamatra, összefüggésre rávilágítva, kívülről befelé közelítve fejlesztjük” (Korompai 1995.
69. o.). A területi egység komparatív előnyeit kísérli meg a fejlesztési stratégia bővíteni, amely a kedvező gazdasági környezet alakításával érhető el.
Ebben domináns szerepe a mikrogazdasági tényezőknek, amelyek alapvetően a termelési tényezők kedvező kínálatán keresztül szándékozzák befolyásolni a szereplőket arra az adott területrendszert válasszák letelepedés
helyszínéül.
A kínálatok irányulhatnak a termelési tényezőkre, azok mennyiségére és
működési feltételeinek javítására, ebben az esetben tényező orientált regionális politikáról beszélünk.
A munkaerő esetében ez két irányban valósulhat meg. Az első a munkahelyek és foglalkoztatási viszonyok kínálatának alakítása, ami történhet a
munkahelyek számának növelésével, azok szerkezetei átalakításával, a különböző foglalkoztatási módok (pl. fiatal munkanélküliek, részmunka,
hátrányos helyzetűek foglalkoztatása) támogatásával. A másik oldalon a
munkaerő letelepedésének támogatásával, így a lakáshoz jutás (pl. olcsó
telkek, lakbérek), költözés támogatása, az ingázás preferálása (pl. közlekedési támogatás, munkaerő szállításának biztosítása).
A tőke vonatkozásában irányulhat a letelepedés körülményeinek alakítására, így a telephelyi kínálatra (pl. olcsó telek, közművekkel felszerelt
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telephely, vagy meglévő telephely igény szerinti rehabilitációja), az ahhoz
kapcsolódó más infrastrukturális rendszerek kiépültségét (pl. közlekedési
kapcsolatok, energia ellátás). Irányulhatnak a letelepedéshez biztosított
pénzügyi támogatásokra, azaz a tőketámogatásra, kedvezményes vagy
hosszú lejáratú hitelekre. Ugyan csak itt kell megemlíteni az adminisztrációs intézkedések csökkentését, a letelepedés gyorsítását (pl. egyablakos
rendszer alkalmazása).
A kínálatorientált regionális politika másik iránya a termelésre, a tevékenységre koncentrál, annak folyamatos működtetését, javítását, körülményeinek
befolyásolását célozzák meg, ennek megfelelően nevezhetjük termelési
orientált regionális politikának is.
Ide tartoznak a termelési inputokra vonatkozó támogatások, amelyek a
gazdasági egységeket kedvezőbb versenyhelyzetbe hozhatja. Ilyen eszköz a
mérsékelt – piaci ár alatti – bérleti díj, a kedvezményes kamatok (pl. mikrohitel), helyi adókedvezmények, s más tőketámogatások. Irányulhatnak a
munkára, mint inputra a támogatások, így közterhek csökkentése, azok egy
részének átvállalása, vagy a képzés, továbbképzés preferálása, dolgozók
utazási kedvezményei, illetve más a munkaerő költségeit csökkentő tényezők. A termelésben további inputok jelentkezhetnek, így fuvar, szállítási,
raktározási költségek, közműdíjak stb.
A termelési potenciált nemcsak a közvetlen inputok alakításával lehet
befolyásolni, hanem a területrendszer egyes alrendszereinek kiépítésével,
működtetésével és fejlesztésével. Ebből az első csoportot nevezzük a gazdasági miliőnek, ami arra irányul, hogy termelési tényezők működési tereit a
területrendszerben bővítsük, éspedig a következőkkel:
• innovációk, az új technológiák, termékek bevezetésére irányuló információk és tanácsadás (pl. pénzügyi, jogi, szabadalmi stb.) végző intézményrendszerrel,
• humánerőforrások (humanware) megújítására és fejlesztésére fókuszáló szervezetek jelenlétével (pl. képzés, átképzés, munkaerő közvetítés,
vezetői tanácsadás stb.),
• a piaci kapcsolatokat alakító intézmények (pl. vásárok, kiállítások, piacimarketing szolgáltatások stb.) működtetésével.
A másik csoportot nevezzük a lokális miliőnek. A területrendszer további
nem gazdasági alrendszereinek a megfelelő szintű működtetését képviseli
ez a blokk, amelyben a szereplők működési körülményei éppen a gazdasá-
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gon kívüli tényezők tudatos alakításával nyernek kedvezőbb feltételeket. A
következőkre irányulhat a lokális miliő:
• helyi gazdasági bázis szélesítése (pl. beszállítók, pénzintézetek, üzleti
szolgáltatások letelepítése stb.),
• helyi/regionális kereslet célirányos alakítása (pl. közbeszerzések, vásárlások, megrendelések stb.),
• települési környezet és életminőség (pl. lakásviszonyok, fogyasztási
terek, szórakozást, pihenést biztosító intézmények, élénk kulturális kínálat, közbiztonság stb.),
• nyitott politikai, közösségi terek (pl. polgár barát helyi kormányzat, az
idegenek befogadása, helyi társadalom nyitottsága, közösségi aktivitás
stb.).
Számos veszélyt hordoz a kínálatorientált regionális politika, annak egyoldalú
alkalmazása. Az egyik veszély, hogy az erőltetett infrastruktúrafejlesztés
kihasználatlan kapacitásokat teremt, aminek a fogyasztói működtetése
éppen a gyenge jövedelmi potenciál miatt tartósan nem lehetséges. Másik
veszély, hogy területidegen gazdasági egységek jelennek meg, amelyek a
rövid távú komparatív előnyöket kívánják lefölözni, aztán továbbállnak,
egy következő területi egységbe, ahol ismételten költség takarékosság a
legfontosabb telepítési céljuk.
A kínálatorientált fejlesztési stratégia nem tűzi ki közvetlen célul, hogy
a letelepedő egységek integrálása a területi gazdaságba minél előbb bekövetkezzen.
Az integráció hiánya nem csak a termelésre (pl. alvállalkozások megjelenése), hanem a munkaerőre, annak képzésére, de a települések fejlődésére, a
helyi társadalomra is súlyos következményekkel járhat. S végül a helyi önkormányzatok sem profitálnak gyorsan a külső egységek jelenlétéből, mivel azok részben nem járulnak hozzá a helyi-területi gazdaság stabilitásához, részben pedig a kedvezmények (helyi és országos adókedvezmények)
miatt csak hosszabb távon növelhetik a közösség jövedelmét. Viszont
ebben az esetben már tovább léphetnek, új telephelyet választhatnak, vagy
éppen újabb engedményeket (pl. az adókedvezmények mérsékeltebb szintje) kényszerítenek ki a maradás, esetleg a további fejlesztések érdekében.
3.3.2. Eszközök a kereslet alakítására

A keresletorientált regionális fejlesztési stratégia „a térséget egységes
egészként kezelve, annak belső sajátosságaiból, a térségen belülről kiindulva, egyre jobban kifelé haladva, mind több külső tényezőt figyelembe vé-
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ve” (Korompai 1995, 69. o.) kerül meghatározásra és egyben működtetésre. A helyi-területi gazdaság megújításánál nem csupán a külső (exogén)
forrásokra támaszkodik, hanem felméri, és számba veszi a belső adottságokat, azokat újraértékeli éppen a külső piaci rendszerek által, s így keresi
versenyképességük fokozásának lehetőségeit. A belülről kifelé haladás elvében,
mint fejlesztési szemléletben és gondolkodásmódban döntő szerepet játszik a helyi-területi vagy regionális együttműködés forrásainak felderítése,
annak meglévő és új akciótereinek kialakítása. Az együttműködés azt jelenti, hogy miként lehet a helyi-területi termelési adottságokat a nagyobb
rendszerekre rákapcsolni, mind a helyi-területi, mind a nemzetközi hálózatok révén.

3.4. ábra. A régiók, térségek és városok
versenyképességének piramismodellje
Forrás: Lengyel 2003, 292. o.
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Mindez a versenyképesség javításában nyilvánul meg (Lengyel 2003.). A
területrendszer versenyképességét a következő tényezők határozzák meg
(3.4. ábra):
• kutatás és technológiai fejlesztés: cél az innovációs kultúra megteremtése, az ehhez szükséges intézményi környezet kialakítása, mérési mód
a kutatás-fejlesztési ráfordítások és produktumok számbavételére,
• kis- és középvállalkozások támogatása: a KKV szektor fejlesztése, a
lokális piacoktól a regionális, s kisebb számban a globális piacra jutás,
mérés: vállalkozások száma, teljesítménye,
• közvetlen külföldi befektetések: komplementer hatások elérése, azaz a
beszállítói kapcsolatok motivációja, termelői infrastrukturális rendszerek kiépítése, technológiai transzferek, mérés: külföldi működő tőke
(KMT) befektetési aránya, termelési potenciálja,
• infrastruktúra és humán tőke: közlekedési és telekommunikációs hálózatok fejlesztése, az elérhetőség biztosítása, mérés: elérési idő a nagyközpontokból, a képzettség és a képzési helyek,
• intézményi és társadalmi tőke: közigazgatás hatékonysága és a területi
szereplők közötti együttműködés, annak a környezete, mérés: intézmények forrásai (bevételek és kiadások szerkezete).
A hálózatok
A keresletorientált fejlesztési stratégia egyik meghatározó eleme a helyiterületi hálózatok alakítása. A posztmodern – integrációra épülő – piacgazdaságokban a verseny mindenek feletti hangsúlyozása és fokozása az erőforrások kimerüléséhez vezet, s a nagyobb teljesítményeket a verseny szereplői csak egymás rovására fokozhatják. A teljesítmény kényszert tehát
csak úgy lehet elérni, ha nem a versenytárs legyőzését tűzik ki célul, hanem
keresik az együttműködés, a kooperáció új tereit, amivel az erőforrások
körét bővíthetik, s ezzel a megújítás formáit is szélesíthetik. A hierarchikus
rendszerek – legyenek azok termelési, elosztási, vagy éppen települési kapcsolatok – nem elég rugalmasak, nem tudnak kellően reagálni a gyors változásokra, lassú a megújítási képességük, ezekben visszafogott és merev az
információfeldolgozás és áramlás, s ennek következtében reakcióképességük is gyengül. A piacok nemzetközivé válásával az együttműködés területi
akadályai lényegében megszűntek. Ennek következtében az egymástól
egyre távolabb lévő telephelyek autonómiáját és érdekeltségét növelni kell,
hogy minél jobban ki tudják használni erőforrásaikat, egyben a lehetséges
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piaci kihívásoknak megfeleljenek. Ez a felfogás szükségessé teszi az egyre
„laposabb” vállalati irányítást, a profitcentrumok kialakítását, a helyitérségi együttműködéseket serkentő vállalati rendszerek terjedését. S végezetül éppen a posztmodern piacgazdaságokban erősödik meg a helyiterületi szint szerepe, azok nagyobb önállóságot, mozgásteret kapnak. Az
egységes szabályozás a rendszer minden elemére azonos elvek szerint vonatkozik, ami a kapcsolati rendszerekben, összeköttetésekben nem a hierarchikus viszonyokat, hanem a hálózati jelleget erősíti. A gazdaságban
szerveződő új termelési együttműködések területileg is elhatárolhatók (fejlődési övezetek, zónák, folyosók, banánok, csillagok), amiket aztán erősíthetnek a helyi-területi egységek szélesedő autonómiája, vagy éppen autonómia törekvései (Katalánia, Skócia, Wales).
A régiókat úgy felfogni, mint egy sajátos, egyediséget mutató együttműködéseket egy körülhatárolt földrajzi térben, ami az ott található különféle
rendszerek egymásra épülése és kapcsolata alapján szerveződik (3.5. ábra).

3.5. ábra. A helyi fejlődés fontosabb szereplői és interakciós mintái
Forrás: Stöhr 1990, 23. o.
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Ugyanakkor ebben a nem hierarchikus viszonyok által szervezett, sok
szinten (termelési tényezők, valamint települési, társadalmi, környezeti
faktorok alapján is) egybefonódó térben, éppen a különféle funkciók egymásra hatásának következtében (s talán itt haladhatja meg a hálózati felfogás, a funkcionális régió meghatározást) új és új együttműködések szerveződnek. Mindezek következtében részben megváltozhatnak (kiterjedhetnek, vagy éppen szűkülhetnek) a hálózatok által formált régió földrajzi
határai, részben – és a fejlesztés szempontjából a döntő ez lehet – a belső
szerkezetük is átrendeződik, s egyben a megújítás – valamilyen – hordozóiként jelennek meg a térben. A hálózati szemléletre épülő regionális fejlesztési stratégia tehát azt szorgalmazhatja, hogy:
• a területi egységben – vagy az ahhoz kapcsolódó további egységekben
– a belső, újszerű (nem a hierarchiára, az együttműködésre épülő kapcsolatok) minél több szinten jöjjenek létre, s ezzel a regionális jelleg
szélesedjen (hálózat építés),
• a térségben meglévő hálózatok erősödjenek, új mozgástereket nyerjenek, vagy éppen megújuljanak (hálózat fejlesztés),
• történjen meg a területi egység rákapcsolása egy, vagy több, éppen a
hálózati elven működő, vagy azt tükröző régióra, hasznosítva és egyben szélesítve azok hálózati rendszereit (hálózatok összekapcsolása).
Az innovációs miliő
A keresletorientált regionális stratégiában a hálózati jelleg szükségszerűen
együtt jár az innovációs miliő kialakulásával. Az innovációs miliő alatt egyik
oldalról azoknak – az adott földrajzi területen felismerhető – gazdasági, termelési kapcsolatoknak a csoportját lehet tekinteni, amelyek egységességet
alakítanak ki a termelési rendszerben a gazdasági szereplők között és termelési kultúrában, s a kollektív tanulással – helyileg meghatározott formában – hozzájárulnak az innovációs folyamatok terjesztéséhez, s egyben
csökkentik a piaci kapcsolatok bizonytalanságait, növelik a termelő egységek és a területi gazdaság versenyképességét. Az innovációs miliőt másik
oldalról azok a helyi kultúrában, társadalmi kapcsolatokban és az intézményrendszerben meglévő sajátosságok is képviselik, amelyek mind a gazdaságon keresztül, mind a helyi-területi szereplőkön át, folyamatosan hozzájárulnak az újdonságok kialakításához, azok megtelepedéséhez és részben terjesztéséhez.
Az innovációs miliőben az adott földrajzi helynek a szerepe meghatározó. Hiszen egy adott helyhez kapcsolódó humán tőke az egyik hordozója
a megújításnak, a kollektív tanulás és ismeretátadás rendszereinek, amik
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aztán hozzájárulnak a gazdasági egységek termelési potenciáljának erősítéséhez, azok újszerű kapcsolatainak kialakulásához. Másrészt a területi koncentráció lehetőséget nyújt az információk cseréjéhez, az ismeretek és kapcsolatok átadásához, azok elsajátításához. S végezetül részben az együttműködések új terei, részben a korábbi hagyományok, a kultúrában meglévő értékek, egy más, nyitottabb társadalmi, politikai, közösségi hátteret is teremtenek, amik aztán ismét visszahatnak az újdonságok fogadására. (3.6. ábra)

3.6. ábra. A regionális innovációs potenciál alkotó elemei
Forrás: Dőry 2005. 87. o.

Az innovációs miliő a regionális stratégiák kidolgozásánál felveti azt a kérdést, hogy a számos egyediséget miként lehet valamilyen fejlesztési modellbe foglalni, milyen lépéseket lehet és kell tenni a miliő megteremtése
érdekében. Nos, erre a kérdésre csak úgy tudunk válaszolni, ha összekapcsoljuk az innovációs miliő jellemzőit. A különféle megvalósítási szinteket:
gazdasági egység (mikroszféra), területi-ágazati specializáció (mezoszféra),
nemzeti gazdaságpolitika (makroszféra), politikai-társadalmi-kulturális környezet, területi politika, másrészt a gazdasági, szervezeti és környezeti
(gazdaságon kívüli tényezők) feltételeket és endogén szinergiákat (a tényezők egymásra hatása következtében előállt megújítást ösztönző körülmények), valamint a külső kapcsolatokat.
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Az 3.2. táblázatból látható, hogy az egyes szintek, illetve az innovációt
alakító tényezők sokszínű mozgástereket jelenítenek meg, azok között
több egyezőség, vagy éppen egymásra épülés lehetséges. A regionális stratégia alakítása szempontjából az innovációs miliőt befolyásoló tényezőrendszerek ezen csoportosítása segítséget ad egyik oldalról a területi egység adottságainak alapos – éppen az innovációs miliő szempontjait kereső,
vagy érvényesítő – számbavételére, másik oldalról viszont üzeneteket
nyújt, éppen a keresletorientált fejlesztési célkitűzések meghatározásához.
3.2. táblázat. Az innovációs miliőt alakító szintek és érvényesítő tényezők
Gazdasági Szervezeti Környezet
feltételek
rendszer
Mikroszféra Komparatív Családi vál- Kis- és köelőnyök.
lalkozások. zépvállalkozá
sok, helyi
regionális
piac.
Mezoszféra Természeti HagyomáSzektorok
források
nyos tudás- közötti
jelenléte.
átadás. Szó- munkamegbeli betaní- osztás.
tás.
Makroszféra Kedvező
Egyetemek, Rugalmas
infrastuktu- kutatási
bér és foglalrális hálóza- központok. koztatási
tok (külső és
rendszer.
belső kapcsolatok)
Politikai,
Hatékony
Átlátható és A változások
társadalmi és önkormány- egyértelmű befogadása,
kulturális
zati műkö- központi
megújítások
környezet
dés.
támogatások, támogatása.
célorientált
fejlesztési
projektek.
Területi
Infrastruktú- Decentrali- Széleskörű
politika
ra és humán zált fejleszté- helyi-területi
tőke fejlesz- si források, döntési
tés kiemelt helyi projek- kompetencia.
támogatása. tek.

Endogén
szinergiák
Vevő-szállító
kapcsolatok.
Termelési
egységek integrációja.
Agglomerációs
hatások.

Külső
kapcsolatok
Vállalkozások
hálózata,
export, külföldi befektetések.
Interregionális és
interszektorális kapcsolatok.
Vállalkozás
Régión belüli
fejlesztés
sokoldalú
komplex táegyüttműkömogatása.
dések, regionális hálózatok.
Társadalmi
Kulturális
rétegek
nyitottság és
együttműködé- együttműköse. Magán- és dési készség a
közösségi
többi (szomszektor part- szédos) rénerkapcsolatai. gióval.
Regionális
Régiók köszerveződés, zötti fejleszfejlesztési
tési együttstratégia.
működés.

Forrás: Camagni P. 1991 felhasználásával saját szerkesztés.
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Az agglomerációs hatások
Az innovációs miliő tényezőjét vizsgáljuk tovább éppen a mikro gazdaság
dimenziójában, hiszen ezen egységek adott területre történő koncentrációja,
újszerű termelési tényező kombinációkat eredményezhet, amely a regionális stratégia építést a gazdasági aktorok oldaláról segítheti.
Alfred Marshall (1922) angol közgazdász felismerte, hogy egy adott
földrajzi térben történő nagyszámú, egyazon ágazathoz tartozó termelők
koncentrációja pozitív externáliákat eredményezhet. Ezek olyan külső, termelésen kívüli megtakarítások, amelyek következnek a széles körű munkamegosztásra épülő, egymást kiegészítő tevékenységekkel és folyamatokkal kapcsolódó vállalkozások egymás mellettiségéből, továbbá az információs és kommunikációs költségek csökkentését eredményező, nem szabvány termékek közös előállításából (Zeitlin 1994). Marshall vizsgálatait a
korabeli brit példákra építette, így a lancashire-i pamut, a sheffieldi evőeszköz és a dél-walesi bádoggyártásra, s ezek alapján dolgozta ki az ipari
körzetek fogalmát.
A nyolcvanas évek elején újra felfedezték Marshall elméletét, s azt
részben a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozásánál vették figyelembe, részben
pedig azok minta példájaként szolgáló „Harmadik Itália” területi fejlődési
modell tanulmányozásánál (Crivelli, Pettinati 1993). Az elmélet és az arra
épülő kutatások döntő szerepet játszottak a helyi adottságokra építő regionális politika kidolgozásában, egyben magának a regionális fejlesztési
stratégiáknak a megújításában is.
A gazdasági egységek területi koncentrációját az externáliák új megvilágításba helyezik. Az externáliák azok a külső gazdasági hatások, amelyek a
tényleges termelési költségek között nem számolhatók el, ezek közvetlenül
nem hatnak a gazdasági egység termelékenységére. Viszont közvetetten,
éppen a földrajzi elhelyezkedés miatt (termelő egységek és/vagy a piac
közelsége, annak megfelelő tömege), a lehetséges termelési és szolgáltatási
kapcsolatok igénybevétele folytán, vagy éppen a lokális-regionális piac
erőssége miatt, gazdasági előnyöket teremtenek, növelik az egység versenyképességét.
Az externáliák közül a regionális politika és egyben stratégia számára
izgalmas tényező csoportot az agglomerációs gazdasági előnyök nyújtanak. Ennek két típusát különböztethetjük meg. Az egyik az urbanizációs előnyként ismert, amikor is a gazdasági egység telephelyét jelentő város méretéből fakadnak sajátos gazdasági előnyök, amelyet a következők jeleníthetnek meg:
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• a kedvező infrastrukturális ellátottság (pl. kikötők, repülőterek, logisztikai központok közelsége),
• a korszerű kommunikációs infrastruktúra megléte (pl. számítógépes
hálózatok és szolgáltatások, Internet kapcsolat),
• a széleskörű üzleti és piaci szolgáltatások (pl. pénzügyi szolgáltatások
bőséges kínálata, technológia és kutatás-fejlesztési tanácsadás, médiák,
reklám- és marketing szolgáltatások),
• a kulturális szolgáltatások, illetve jelentős lokális piac, ami folyamatos
keresletet jelent a termékek iránt, egyben azok megújítását is szorgalmazza, illetve új piacokat nyit meg.
Az urbanizációs hátrányok is fellépnek, hiszen
• a nagyvárosi környezetben jelentős a zsúfoltság (pl. a szállítási idő növekszik, ez veszélyeztetheti a helyi-területi kooperációkat),
• a bűnözés jelentős (pl. a biztonsági és őrzési ráfordítások emelkednek),
• a környezeti szennyezés számottevő (pl. a tiszta környezetet igénylő
technológiák védelmi ráfordításai növekszenek ),
• magasabbak a megélhetési költségek (pl. munkabérekben megjelenik),
• a telekárak (pl. a fejlesztés, a telephelybővítés költségesebb),
• a bérköltségek magasabbak, illetve szervezettek a munkavállalók (pl.
szakszervezetek aktívak, erőteljesen kívánják a jogokat érvényesíteni.).
Az urbanizációs gazdasági előnyök az esetek többségében meghaladják a
hátrányokat, hiszen azok egy részét át lehet hárítani (pl. dolgozók viselik a
magasabb megélhetési költségeket, támogatások nyerhetők a környezetvédelmi ráfordítások kompenzálására, a helyi kormányzatok segítségével
számos településkörnyezeti negatív hatás költségvonzata mérsékelhető). A
nagyvárosi térség nyújtotta agglomerációs előnyök, meghaladják a hátrányokat, ami aztán a gazdasági egységek versenyképességét növeli, egyben
az adott térséghez való tartós kötődését is garantálják.
Az agglomerációs előnyök másik csoportját lokalizációs előnynek nevezzük. Ebben az esetben nem a település mérete a meghatározó, hanem
egyrészt azon ipari és gazdasági egységeknek a földrajzi koncentrációja,
amellyel a gazdasági egység szállítási és termelési kapcsolatot létesíthet,
másrészt azon szolgáltatások, amik hozzájárulnak a kibocsátás növekedéséhez (akár mennyiségi, akár minőségi szempontból). Az első esetben az
ipari vagy termelés/tevékenység specifikus együttműködésekről, kölcsönös
szállítási, értékesítési kapcsolatokból következő előnyökről beszélhetünk.
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Míg a második esetben a termelést/tevékenységet segítő szolgáltatásokról,
így például a munkaerő-specifikus képzési intézményekről, az adott tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásokról, tanácsadásról, fejlesztésről, vagy
éppen technológiai infrastruktúráról.
A klaszterek és szinergiák
A lokalizált gazdasági előnyök hozzák létre a termelési/tevékenységi klasztereket 6, amiket „egymástól szervezetileg független (versengő vagy kiegészítő) olyan vállalatok, intézmények alkotják, amelyek egymással sajátos
vásárlói, beszállítói, kutatás-fejlesztési stb. kapcsolatban vannak, szimbiózist alkotnak” (Faragó 1994).
A földrajzi térben koncentrált termelési/tevékenységi klasztereket a
nemzetközi tapasztalatok alapján három nagyobb csoportba sorolhatjuk
(3.7. ábra).

3.7. ábra. A klaszterek közös jellemzői
Forrás: Lengyel, Rechnitzer 2004, 179. o.

Az első alapvetően a kézművességre épül, a kis és középvárosokban lévő
tradicionális kézműiparok továbbélését, azok megújítását képviselik. Erre
A szakirodalomban ipari klaszterek névvel illetik ezeket a tömörüléseket. Számunkra
sokkal szimpatikusabb a termelési/tevékenységi vagy gazdaság jelző használata, hiszen
ezek napjainkban már nem csak az ipar területén jönnek létre, hanem például az idegenforgalomban is, vagy éppen egy-egy mezőgazdasági termék körül is szerveződnek. (Pl.
gondoljunk az olasz, vagy francia bortermelésre, az egyes borvidékeken kialakult termelési, értékesítési és a borkultúrát közvetítő rendszerekre. Ígéretes jelek mutatkoznak arra,
hogy éppen a bor klaszter kialakulására hazánkban is találhatunk elismerésre méltó kezdeményezéseket, például a Siklós-villányi, vagy a Tokaj-hegyi borvidéken.)
6
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jó példa a textil- és ruházati iparban, cipő- és bőriparban, fafeldolgozó és
bútoriparban, speciális élelmiszerek gyártásában, vagy éppen a kerámiaiparban kialakult, földrajzilag is körülhatárolható, döntően az élőmunkára
alapuló, magas minőségű termékeket előállító térségek. Tipikus területi
koncentrációival találkozhatunk a Harmadik Itáliában, de azon kívül egyre
több európai országban, sőt az Egyesült Államokban és Japánban is.
A második csoportba sorolhatók azok a termelés/tevékenység koncentrációk, amik magas szaktudásra és technológiai ismeretekre (high tech) épülnek, így az elektronikára, az űrtechnológiára (Los Angeles), a biotechnológiára (San Francisco), a műszergyártásra (Cambridge), a számítógépgyártásra (Boston mellett 128-as út környéke), a repülőgépiparra, az ipari automatizálásra.
A harmadik csoportot a szolgáltató szektorra épülő tevékenység koncentrációk képviselik, melyek az előzőkkel ellentétben nem a nagyvárosokon
kívül, hanem éppen jellegük következtében a nagyvárosokban összpontosulnak. Ezek döntően egy-egy világvároshoz kötődnek, például a pénzvilág
központja New York, London és Frankfurt, vagy a reklámipar újdonságai
Londonból és New Yorkból származnak, a divatvilág meghatározó egységei Párizsban és Milánóban találhatók, illetve a képzőművészeti és régiségpiacot a londoni árverések határozzák meg.
A szolgáltatások köre természetesen egyre szélesebb, s ezek között kell
megemlíteni a turizmust, mint klaszter képző és szervező tevékenységi
rendszert. Napjainkban ennek a tevékenységrendszernek egyre jelentősebb
hatása van, s a regionális politikák alakításánál a befolyásával, egyben terjedésével határozottan számolni kell.
Az agglomerációs hatásoknál – mint a verseny és egyben kooperáció
alakításának meghatározó tényezőjénél – nem feledkezhetünk meg éppen
a klaszter jelenségből is következő területi szinergiákról sem. A szinergiahatás egy területrendszerben a termelési/tevékenységi koncentráció következtében lép fel, azaz éppen a kialakult klaszterek váltanak ki újabb és
újabb tevékenység megtelepedést, egyben a területi munkamegosztás további kiszélesítését. A szinergiai effektus azt jelenti a regionális stratégiában, hogy minél szélesebb körben biztosítani szükséges a meglévő
klaszterek működésének kiszélesítését, amit a gazdasági, de települési, térségi környezet, befogadó közegek formálásával is segíthetünk.
Korábban elköteleztük magunkat a keresletorientált regionális stratégiák, mint a területi fejlesztés legkedvezőbb megoldásai mellett, viszont éppen a szinergia hatások élénkítésénél nem feledkezhetünk meg a kínálat-
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orientált fejlesztési technikák alkalmazásáról. Azaz éppen a klaszterek működési tereinek szélesítésénél növelni lehet a települések vonzását, serkenteni a gazdasági környezetet, nagyobb kedvezményeket nyújtani a klaszterekhez kapcsolódó új szervezeteknek, egységeknek. Jelzi ez az összefüggés
is, hogy a regionális stratégiák nem lehetnek tartósan egyirányúak, azokban
folyamatos váltásra, megújításra, a technikák és az irányok ötvözésére van
szükség.
A versenyképesség szempontjából meghatározó a munkaerő képzettsége. A
termelési/tevékenységi ismeretekkel rendelkező munkaerő jelenléte, döntő
inputja a klaszterek kialakulásának és működésének. A termelési/tevékenységi koncentrációk járulnak hozzá a speciálisan képzett munkaerő
megteremtéséhez, hiszen a munkavégzés során gyarapodnak az ismeretek,
bővül a munkakultúra, szélesedik a technológiai tudás, s mindez lehetőséget teremt a termék és a termelési folyamat permanens megújítására. A
munkaerőnél tehát a klaszterek egyben új outputokat alakíthatnak ki, amik
aztán visszahatnak a képzési rendszerek fejlesztésére. A képzett munkaerő
iránti kereslet növekszik a klasztereken belül, így a gazdasági agglomerációkból a migráció már kisebb mértékű lehet. Megteremtődik a munkaerő
piacon a kapcsolatok sűrű hálózata (ennek fontos hordozója a teljes vertikumot magában foglaló képzési rendszerek jelenléte), ami hozzájárul az
agglomerációs hatások növeléséhez, ezáltal is új megoldásokat nyújtva a
további helyi befektetéseknek, egyben az adott területi egységhez kötve az
ipart, vagy a különféle szolgáltatásokat. A munkaerő képzettsége tehát
lényeges versenytényező, mely domináns eleme a regionális stratégiának,
hiszen ezen keresztül lehet valójában a gazdasági egységeket megtelepíteni,
megkötni és tartósan stabilizálni.
Az agglomerációs előnyökre épülő klaszterek mellett a regionális gazdasági
növekedést jól szolgálja a gazdasági egységek között kibontakozó, s egyre
szélesebb keretek között mozgó munkamegosztás. A specializációra épülő
gazdaság együtt jár a dezintegráció megjelenésével, vagyis a gazdasági egységek növelni kívánják külső gazdasági előnyeiket, s mindezt a termelési/tevékenységi rendszerek egyre szélesebb és sokoldalúbb megosztásával
érik el, s ezzel is fokozzák versenyképességüket.
Vertikális dezintegrációról akkor beszélünk, amikor a gazdasági egységek a
termelési folyamokba nagyobb mértékben vonnak be beszállítókat, azaz a
termelési rendszereket megosztják újabb és újabb külső kapcsolatokkal. Az
alvállalkozók egyre nagyobb köre lép be a termelésbe, egyre több műveletnek a leadása történik meg, így jelentősen megnő az előre- és hátramutató
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kapcsolatok száma. A kapcsolatépítés költségei természetesen távolság
függőek, így az adott térségben, vagy településben lévő egységek kerülnek
előtérbe, ami térségi csoportosulást, területi koncentrációt eredményez,
kihat a klaszter képződésre, egyben az innovációs miliő alakítására.
A horizontális dezintegráció azt jelenti, hogy egy adott területi egységben,
éppen a tevékenységek magas koncentrációja következtében is, a különböző típusú termelők száma növekszik. Új cégek alakulnak, s ezek „spin
off” hatás révén jönnek létre, azaz nagyobb gazdasági egységek kulcsfontosságú menedzserei, vagy tervezői új vállalkozást alapítanak. Ezekben a
kis- és középvállalkozásokban nincsenek merev függőségi viszonyok, a
fejlesztések nagyobb szabadsága érvényesül, ugyanakkor hozzák magukkal
a korábbi kapcsolataikat, a szállítókat, a vevőket, de a szolgáltató egységeket is (bankok, könyvelés, biztosítás). A horizontális dezintegráció is területi koncentrációt eredményezhet, s egyben megindíthatja a szinergia hatásokat, azaz új tevékenységeket alakíthat ki, kapcsolódva első fázisban a
korábbi anyaüzemhez (vertikális dezintegráció), de hozzájárulhat a
klaszterek képződéséhez.
A területi szinten jelentkező klaszterek a gazdasági szervezetek nemzetközi
versenyképességét is fokozhatják. Az innováció, a termékek és tevékenységek
megújítása a gazdasági verseny alapelve, így azok az egységek képesek tartósan a piacon maradni, akik növelni tudják megújításaikat, sőt azt különféle eszközökkel segíteni is.
Nos, a lokális szinteken megindult újszerű együttműködések jelentősen
hozzájárulhatnak ennek a nemzetközi, vagy pontosabban globalizációs
kihívásnak. Egyrészt a helyi hálózatok, együttműködések, a termelési rendszerek megosztása, kihelyezése jelentősen csökkentheti a költségeket,
ugyanakkor növelheti az innovációs hatásokat is, hiszen éppen a rugalmasságukkal, a szemtől szembe kapcsolatokkal új megoldásokat eredményezhetnek. Másrészt éppen azok a lokális hálózatok, amelyek kimondottan
területi specializációra épülnek nem, vagy nagyon nehezen képesek bekapcsolódni a nemzetközi gazdasági folyamatokba, így aztán tartós piaci kereslet hiányában nem tudják egyenletesen növelni termelésüket, tevékenységüket. A regionális stratégiák feladata éppen az, hogy segítse a lokális gazdaság ráfűződését a nemzetközi gazdasági rendszerekre, másrészt pedig a
visszacsatolással, olyan megoldásokat – intézmények, szervezetek – alkalmazzon, amik viszont éppen a helyi adottságok nemzetközi piacokra való
bevezetéséhez járulhat hozzá.
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3.4. A regionális politika gyakorlati alkalmazása
és az ellenőrzés
A regionális politika megvalósítása az állam és a területrendszer intézményeinek tudatos beavatkozását jelenti. A tudatos beavatkozás abban nyilvánul meg, hogy elsőként megtörténik stratégiák céljainak meghatározása, ezt
nevezzük tervezésnek.
A tervezés során feltárásra kerülnek a területrendszer legfontosabb jellemzői, azok a belső és a külső (interregionális, nemzeti, nemzetközi) öszszefüggések alapján értékelésre kerülnek. Az értékelés után javaslatok készülnek a stratégiákról, annak lehetséges hatásait, következményeit mérlegelve.
A tervezés itt megszakad, hiszen döntést kell hozni a stratégia irányáról,
célkitűzéseiről, annak fontosabb beavatkozásairól. A döntést a területrendszer, vagy régió, illetve a regionális politika alakításában résztvevő
országos politikai szereplők hozzák. A döntést befolyásolja a regionális
politika aktivitása, elhelyezkedése az szektorális politikák között, annak
érdekérvényesítő képessége, a területrendszerek irányítóinak befolyása a
politika döntésekre és egy sor külső tényező (pl. Európai Unió elvárásai,
nemzetgazdaság állapota).
A döntés után a tervezés új szakaszba kerül, hiszen az irány, a célok
meghatározásával már a megvalósítást kell kidolgozni, ami a programozást, a
végrehajtás lépeseinek kijelölését jelenti.
A végrehajtás szakaszát részben a területrendszer fejlesztési menedzsment és maguk az érintettek végzik. S végül következik az ellenőrzés, azaz
a célok összevetése az eredményekkel, a regionális politika hatásának
számbavétele.
A regionális politika megvalósítása tehát egy folyamat eredménye (3.8.
ábra), ahol szakszerű lépesek sorozata valósul meg. Nem lényegtelen, hogy
mennyire lett sikeres a regionális politika, mennyiben igazolta vissza a tervezők és a döntéshozók elképzeléseit.
A siker mérése nem egyszerű dolog, hiszen a terület folyamatok hatása
nem jelentkezik azonnal, illetve áttételesen érvényesülhet, azaz a beavatkozási irányoktól, de területi szinttől is eltérhet (lásd átszivárgó hatás).
Időben sem lehet egyértelműen megállapítani egy beavatkozás hatását, így
változó időintervallumot kell megfigyelni. Nehezen, vagy áttételesen mérhetők a hatások, a terület információs, adatszolgáltatási rendszerek (területi statisztika) csak egy bizonyos jelenségeket figyel, amelyek a döntően a

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalom

Vissza

◄

66

►

Regionális politika
A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalom

Szereplők, stratégiák és eszközök
Vissza

◄

67

►

3.8. ábra. A regionális politika megvalósításának folyamata
és az ellenőrzése
Forrás: Schätzl 1991, 54. o.

területrendszer intézményi és mennyiségi kereteit képviselik, s ezek nem
biztos, hogy jól érzékeltetik a hatásokat. A szereplők között a fejlesztés
érintettjei, haszonélvezői hajlamosak a siker erőteljes bizonyítására, a hatásoknak a valóságnál látványosabb demonstrálására. A politika szereplők
viszont nem kedvelik a sikertelenséget, így sokszor eltúlozzák az általuk
kezdeményezett stratégia tényleges eredményeit.
A regionális politika ellenőrzését három szinten végezhetjük el, így a cél,
a stratégia megvalósítása és a hatás ellenőrzésként. Mindegyik szintnek
lehet ex-post ellenőrzés, amikor a megvalósult regionális politika sikerét
vizsgáljuk, eredményeit értékeljük. Lehet ex-ante előzetes értékelés, amikor
a célokat elemezzük végig és vizsgáljuk, hogy azokhoz rendelt végrehajtások kedvező megoldást adnak, s ha nem milyen beavatkozások szükségesek a célok teljesebb eléréséhez, s ezzel a stratégia korrigálásához. Az ellenőrzést lehet végezni egy időpontban, ezt nevezzük végellenőrzésnek és
több időpontban, amit folyamat, vagy fejlődés ellenőrzésnek tekinthetünk.
S végül az ellenőrzés kiterjedhet a területrendszer egészére, egyes érintett
alrendszereire, vagy a kedvezményezett szereplőkre. Az ellenőrzés módszerei egyszerű leíró eljárásoktól kezdve a regionális gazdaságtani elemzéseken át egészen a komplex modellekig széles skálát fognak be.
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4. Az Európai Unió regionális politikája
4.1. Az Európai Unió regionális politikájának
kialakulása
A regionális politika az európai integráció megalakulását követően a tagállamok hatáskörébe tartozott. A tagállamok regionális politikái szerteágazóak voltak, mindegyik országnak más jellegű területi egyenlőtlenségekkel,
problémákkal kellett szembenéznie.
Franciaországot Párizs túlsúlya, míg Olaszországot az észak-dél megosztottság jellemezte. Hollandia esetében a regionális politika a folyamszabályozásból és a tengerrel való küzdelemből fejlődött ki, ám a II. világháború után az ország iparosítása, a nyugati kikötők rekonstrukciója és a
munkanélküliség csökkentése képezte a regionális politika legfontosabb
célkitűzéseit. Belgiumban az erőforrások kimerülését és a nehézipar hanyatlását követően Vallónia nehézipari központjairól a flamand területek
javára változtak a gazdasági erőviszonyok. A Német Szövetségi Köztársaságban (NSZK) − szövetségi állam lévén − a regionális politika kivitelezése tartományi szintre került, a központi kormány csak az elveket határozta
meg. A II. világháború után az NSZK-ban megfigyelhető volt a „dél forradalma”, azaz a Kelet-Európából kitelepített németek a befogadó tartományokban (Bajorország, Baden-Württemberg) munkaerő-többletet képeztek, amire új, innovatív iparágak települtek (repülőgépipar, elektronika), és az ország déli része dinamikus fejlődésnek indult. A legfontosabb
problémákat a túlzsúfolt nagyvárosi agglomerációk jelentették, valamint
Nyugat-Berlin helyzete, amely akkor jogilag nem volt az NSZK része.
(Forman 2000, 345–349. pp.).
Az Európai Unió regionális politikájának kialakulása több évtizedes folyamat eredménye volt, amely a tagállamok sokszínű, szerteágazó regionális politikájának összehangolásával kezdődött, és az Egységes Európai
Okmány elfogadásával ért véget. Az uniós közös regionális politikát kialakulása után is reformok sora követte és követi napjainkban is.
4.1.1. A közös regionális politika szükségessége

Az Európai Közösséget (EK) megalapító Római Szerződés megemlítette
ugyan a regionális különbségek kezelésének fontosságát, azonban egy közösségi szintű regionális politika kialakítását még nem tartalmazta. Felismerték viszont azt, hogy az EK céljai között szereplő egységes belső piac
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megteremtése szempontjából hátrányt jelentenek az egyes régiók, térségek
közötti fejlettségbeli különbségek, mivel ezek akadályozzák az áruk, a
szolgáltatások, a tőke és a munkaerő szabad áramlását. Az 1955-ben készített Spaak-jelentés a neoklasszikus és keynesi közgazdasági elméletek alapján arra számított, hogy a területi különbségek a gazdasági növekedés következtében kiegyenlítődnek. Ezt a feltételezést a Heckscher-Ohlin törvényre alapozták, amely tökéletes tényezőáramlást feltételez. Úgy vélték,
hogy az áruk, személyek, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását gátoló
akadályok lebontásával, a közös piac megteremtésével a térségek közötti
fejlettségbeli különbségek kiegyenlítődnek, a fejletlenebb régiók képesek
lesznek felzárkózni. Az Amerikai Egyesült Államok tapasztalataiból kiindulva – ahol megvalósult az elméletek alapján várt területi kiegyenlítődés –
az Európai Közösség a kereskedelmi akadályok és a tényezők szabad
áramlását akadályozó korlátozások lebontását tekintette legfontosabb prioritásnak (Forman 2000, 37–41. pp.).
A Római Szerződés − annak ellenére, hogy közös regionális politikáról
még nem szólt − rögzítette az Európai Szociális Alap (ESZA) létrehozását,
amelyből elsősorban a munkaerő mobilitásával, felzárkóztatásával, átképzésével kapcsolatos intézkedéseket finanszíroztak. Szintén az alapító szerződésben határoztak az Európai Beruházási Bank felállításáról, amely az
elmaradottabb régiók különböző programjainak finanszírozásában vett
részt (lásd később) (Kende, Szűcs 2000, 49. p.).
1965-ben, a Spaak-jelentés után 10 évvel, a regionális politikáról készült jelentések azt mutatták, hogy a várt területi kiegyenlítődési folyamatok nem indultak el, ehelyett polarizáció ment végbe, azaz a területi különbségek nem csökkentek, hanem inkább növekedtek. Az Európai Közösség esetében nem ugyanazok a folyamatok játszódtak le, mint az Amerikai Egyesült Államok esetében, ami azzal magyarázható, hogy az USA
államai sokkal homogénebbek voltak, mint az EK régiói. Az Európai Közösségben a régiók közötti fejlettségbeli differencia nem csak gazdasági
okokból adódott, hanem jelentős nemzeti, társadalmi és kulturális különbségek is mutatkoztak az egyes területegységek között, amelyek akadályozták a regionális konvergencia folyamatok megvalósulását. (Forman 2000,
43–44. pp.).
A hatvanas évek végére nyilvánvalóvá vált, hogy a regionális elmaradottság nem küzdhető le rövid távon, annak kezelésével hosszú távon is
számolni kell. A Bizottság 1965. évi jelentésében fogalmazta meg azt az
elképzelést, miszerint a regionális fejlesztési programokban a regionális
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önkormányzatoknak együtt kellene működniük a nemzeti és a közösségi
szintű intézményekkel. 1968-ban – az EK intézményi reformjának részeként 7 – a tagállamok regionális politikáinak koordinációjára létrehozták a
regionális politikáért felelős főigazgatóságot (XVI. Főigazgatóság), amit
1999 óta Regionális Politikai Főigazgatóságnak neveznek (Kende, Szűcs
2000, 51. p., Forman 2000, 44. p.).
A hatvanas évek végén tehát elindult a tagállamok regionális politikáinak összehangolása, ami már a közös regionális politika kialakításának
irányába mutatott. 1971-ben a tagállamok kötelezettséget vállaltak arra,
hogy saját országukban a fejlettebb kategóriába sorolt régiókban maximum 20%-os beruházási támogatást nyújtanak, míg a többi térségben,
régióban nem létezett ilyen korlát. A tagállamok eltérő álláspontot képviseltek a közös regionális politikával kapcsolatban. A kialakítandó európai
regionális politika legnagyobb haszonélvezője Olaszország lett volna,
amely mindvégig kiállt a közösségi szintű regionális politika létrehozása
mellett. Ezzel szemben a fejlettebb államok – főként a Német Szövetségi
Köztársaság – az ellenzők táborába tartoztak, mivel nem voltak nagy kiterjedésű elmaradott területeik, s így regionális elmaradottságra hivatkozva
nem juthattak volna többletforrásokhoz (Horváth 2003, 15. p.; Kende,
Szűcs 2000, 51. p.).
Az igazán éles területi különbségek a hetvenes évek elején, az Európai
Közösség kibővítésének előkészítésekor kerültek felszínre. Az Egyesült
Királyság csatlakozásával hanyatló ipari területek kerültek a Közösség határain belülre, Írország belépésével pedig a többi tagországnál szegényebb,
elmaradottabb állam vált az EK tagjává. Míg a hat alapító tagállam Európa
legfejlettebb területeit foglalta magába, és a Közösségen belül kezdetben
nem voltak olyan jelentős regionális különbségek, amelyeket azonnal kezelni kellett volna, a csatlakozási folyamat során már világossá vált, hogy a
bővítéssel ki fognak éleződni a területi különbségek, s ez tovább növelte a
közös regionális politika kialakításának igényét és szükségességét (Kende,
Szűcs 2000, 51. p.; Sarudi 2003, 35. p.).
1971-ben a tagállamok megállapodtak a nemzeti regionális politikák
koordinációjáról, az infrastruktúra politika és a támogatási rendszerek közösségi szintre helyezéséről, a közös intézményeknek a közösségi problémákban történő szerepvállalásáról, valamint a támogatandó területek kiváA három közösség – az ESZAK, az EGK és az EURATOM – intézményrendszerének
egyesítése történt meg ekkor (Szilágyi, 2002).
7
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lasztásának prioritásairól. A régiókat problémáik jellege és súlyossága alapján hat csoportba sorolták, és kategóriánként meghatározták az adható
támogatások maximális mértékét. A koordináció kiterjedt a segélyek, támogatások átláthatóságára, egységes szempontok szerinti értékelhetőségére is. Előírták, hogy a segélyek nem terjedhetnek ki egy egész ország területére: a támogatott területeket földrajzilag le kell határolni és meg kell
határozni a támogatások nagyságát. (Forman 2000, 49. p.).
4.1.2. A közös regionális politika kialakításának első lépései

A közös regionális politika létrehozásáról 1972-ben, az Európa Tanács
párizsi csúcsértekezletén döntöttek. Kiemelt prioritásként határozták meg
a strukturális és regionális egyensúlytalanságok felszámolását, a regionális
problémák feltárását, valamint a tagállamok nemzeti regionális politikáinak
fokozott koordinációját. A párizsi csúcsértekezleten döntöttek az Európai
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) felállításáról, amely ténylegesen 1975ben kezdte meg a működését, és fennállása óta az Európai Közösség regionális politikájának legfontosabb pénzügyi forrása. Az ERFA kezdetben
az akkori közösségi költségvetés alacsony hányadával (4,8%, 1,3 mrd
ECU) gazdálkodott, s mivel a támogatásokat előre meghatározott kvóták
alapján osztotta fel a tagállamok között, így a bizottságnak nem volt beleszólása a regionális politikát érintő pénzeszközök elosztásába. A kvótarendszer másik hátránya abban nyilvánult meg, hogy az elosztás alapján a
gazdagabb tagállamokban a magasabb GDP-vel rendelkező régiók is támogatáshoz jutottak, miközben a szegényebb tagállamok fejlett régiói
kimaradtak a kedvezményezettek köréből.
A párizsi csúcsértekezletet követően ténylegesen szorosabbá vált a
tagországok regionális politikáinak koordinációja. Finomítottak a korábbi
rendszeren, s a régiókat négy kategóriába sorolták. A legfejlettebb régiók
esetében maximum 20% lehetett a támogatások aránya, a következő két
régiócsoportban rendre 25% és 30% volt a támogatási arány felső határa,
míg a legkevésbé fejlett régiókban annyi korlátozás volt érvényben, hogy a
35 százalékos támogatási arány felett a Bizottságnak joga volt vizsgálatot
indítani arra vonatkozóan, hogy a támogatás nem sérti-e az Európai Közösség alapelveit (Forman 2000, 50. p., 2001, 83. p.; Kende, Szűcs 51–52.
pp.; Horváth 2003, 16. p.).
Az 1973-ban napvilágot látott Thomson-jelentés azt feltételezte, hogy
a közösség regionális problémáit a tagállamok regionális problémáinak
összessége adja, ezért azokat közösségi szinten is kezelni kell (Stelbaczky
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2005). A jelentés megállapította továbbá, hogy a közösség regionális politikája kiegészíti és koordinálja, de nem helyettesítheti a tagállamok regionális politikáját (Forman 2000, 50–51. pp.). A Thomson-jelentés részletesen
bemutatta a közösségen belüli területi- és jövedelem-különbségeket, felvázolta a közös regionális politika céljait és megfogalmazta a nemzeti regionális politikák összehangolásának alapelveit. Ebben a jelentésben szerepelt
először az addícionalitás, a koncentráció és a koordináció fogalma (Horváth 2003, 15. p.).

4.1. ábra. A nyugat-európai régiók fejlettsége, 1971.
Forrás: Clout 1986, 16. p. alapján Horváth, 1998, 330. p.

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalom

Vissza

◄

73

►

Regionális politika
A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalom

Az Európai Unió regionális politikája
Vissza

◄

74

►

1973-ban került sor az Európai Közösség első bővítésére. 1973. január 1jével az Egyesült Királyság, Írország és Dánia csatlakozott a Közösséghez,
s a bővítés – a várakozásoknak megfelelően – a Közösségen belüli regionális különbségek növekedését eredményezte (4.1. ábra). Írország 1973ban a Közösség legszegényebb, legelmaradottabb állama volt, egy főre
jutó GDP-je (vásárlóerő-paritáson számítva) az akkori közösségi átlag
felét sem érte el (46,5%). Az Egyesült Királyságot súlyos szerkezeti válság
sújtotta, az egy főre jutó GDP az ország mindegyik régiójában alacsonyabb volt a közösségi átlag értékénél (Horváth 1998, 98. p., 329. p.).
A Közösség első kibővítése után nyilvánvalóvá vált, hogy a Főigazgatóság és az addigi közös regionális politika nem elégséges eszköz a regionális különbségek kezelésére, szükségessé vált a regionális politika közösségi költségvetésből való finanszírozása. Az Európai Regionális Fejlesztési
Alap felállításával a regionális célú támogatások 1975-től kezdve megjelentek a Közösség költségvetésében. Mértékük kezdetben a közös költségvetés 5 százalékát, majd évről-évre egyre nagyobb arányát tette ki (Forman
2001, 341. p.).
Az 1977-ben megjelent MacDougall jelentés a közös regionális politika
súlyának drasztikus – a tagállamok együttes GDP-jének 22 százalékára
történő – emelését javasolta a régiók közötti jövedelemkülönbségek jelentős csökkentése, az elmaradott régiók felzárkóztatása érdekében. A tagállamok elutasították a MacDougall jelentést, az Európai Regionális Fejlesztési Alap reformjára azonban 1979-ben sor került. Lazítottak a kvótarendszeren, ami abban nyilvánult meg, hogy az alap forrásainak már csak 95
százalékát osztották vissza a befizetőknek, s az így keletkezett 5 százaléknyi kvótán felüli rész elosztásáról a Bizottság döntött pályáztatással. Ebből
a kvótán felüli részből születtek a közösségi kezdeményezések. A reform
keretében a támogatandó régiók besorolását is átalakították, azoknak az
alábbi négy típusát határozták meg:
• elmaradott, periférikus helyzetű régiók;
• mezőgazdasági régiók;
• világgazdasági átalakulás miatt nehéz helyzetbe jutott régiók – hanyatló
ipari térségek;
• speciális problémákkal küzdő határrégiók (Forman 2000, 59–64. pp.;
Forman 2001, 341. p.; Kende, Szűcs 52. p.).
A közösségi regionális politika számára Görögország 1981. évi csatlakozása jelentette a következő, minden addiginál nagyobb kihívást. Görögor-
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szág 1981-ben a Közösség legelmaradottabb tagja volt, Írország után a
második olyan tagállam, ahol az egy főre jutó GDP nem haladta meg a
közösségi átlag 60 százalékát. A csatlakozási tárgyalásokat követően a Bizottság nem javasolta Görögország felvételét az Európai Közösségbe, ám
a Tanács mégis a felvétel mellett döntött. A fő motivációt az jelentette,
hogy a nyugat-európai országoknak geopolitikai érdeke fűződött a NATO-tag Görögország diktatúra utáni konszolidációjához. A konszolidáció
finanszírozása a strukturális célkitűzéseket finanszírozó közösségi alapok
feladata lett, ami maga után vonta ezen pénzalapok forrásainak bővítését
(Forman 2000, 64–65. pp.; Forman 2001, 342. p.).
1979–1983 között koncentrálták a támogatásokat, ami a támogatott területeken élő népesség arányának és a regionális politikai támogatások
összegének jelentős csökkentésében nyilvánult meg. Míg 1979-ben a munkaképes korú lakosság 47 százaléka élt támogatott területeken, addig 1984re ez az arány 15 százalékra csökkent (Forman 2000, 66. p.).
1984-ben került sor a strukturális célkitűzéseket támogató alapok második reformjára, aminek alkalmával megszüntették az automatikus kvóták
rendszerét, a támogatások feltételek nélküli lehívhatóságát. A kvóták ekkortól kezdve az egyes tagállamok által maximálisan igénybe vehető közösségi keretösszegeket jelentették. Bevezették a Közösség régióinak háromévenkénti elemzését, előírták az intézkedések regionális hatásainak
vizsgálatát. A Bizottság hatáskörébe tartozó kvótán felüli forrásokat (5%)
Közösségi Kezdeményezésekké alakították: ezeket a programokat a Bizottság kezdeményezi olyan probléma megoldására, amely a Közösség
egésze szempontjából kiemelkedő fontosságú és több tagállamot is érint
(Forman 2000, 66–67. p.).
1985-ben az Európai Regionális Fejlesztési Alap működését reformálták meg. A tagállamok kvótáit sávossá alakították, azaz már nem pontos
arányokat határoztak meg a tagállamok részesedésére, hanem aránysávokat, a részesedés minimális és maximális mértékét. A kvóták alsó határának kifizetése sem volt automatikus, a támogatásokért versenyezni kellett.
A feléledő versenytől a támogatott projektek színvonalának emelkedését
várták (Forman 2000, 67. p.; Kende, Szűcs 2000, 52. p.).
Hét éven át tartó csatlakozási tárgyalások után 1986-ban újabb két állam, Spanyolország és Portugália csatlakozott az Európai Közösséghez.
Mindkét új tagállam egy főre jutó GDP-je mélyen a közösségi átlag alatt
helyezkedett el, infrastruktúrájuk elmaradott volt. Spanyolország és Portugália belépésével a Közösség népessége 48 millió fővel gyarapodott, ami-
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nek következtében a Közösségen belül jelentősen megnőtt a támogatandó
népesség nagysága és aránya. Annak érdekében, hogy az új tagországokat a
régi tagállamok sérelme nélkül tudják támogatni, újraosztották a kvótákat és
megnövelték a felosztható támogatások nagyságát, ami azonban a tagállamok befizetéseinek növekedését vonta maga után (4.1. táblázat) (Forman
2000, 68–71. pp.; Forman 2001, 342–345.pp).
4.1. táblázat. A strukturális alapok kvótáinak alakulása 1975–1988 (%).
Tagország

1986–1988
1975– 1978– 1981–
1985
1985
1985 tény tény éves
1977 1980 1984 minimum maximum
átlag

Belgium

1,5

1,4

1,11

0,90

102,00

1,18

1,17

Dánia

1,3

1,2

1,06

0,51

0,67

0,51

0,40

16,9 13,64

11,05

14,74

12,91

8,40

Franciaország

15,0

Hollandia

1,7

1,6

1,24

1,00

1,34

1,01

0,70

Írország

6,0

6,5

5,94

5,64

6,83

5,92

4,00

Luxemburg

0,1

0,1

0,07

0,06

0,08

0,07

0,07

28,0

27,0

23,8

21,42

28,56

24,30

15,40

6,4

6,0

4,65

3,76

4,81

3,46

3,10

39,4 35,49

31,94

42,50

35,52

26,30

87,0

66,28

100,18

84,88

59,00

Nagy-Britannia
NSZK
Olaszország
EK 9

40,0

100,0 100,0

Görögország

0,0

0,0

13,0

12,35

15,74

15,12

9,30

EK 10

0,0

0,0 100,0

88,63

116,50

100,00

68,30

Portugália

11,70

Spanyolország

20,00

EK 12

100,00

Forrás: Forman 2000, 65. p., 70–71. p. alapján.
4.1.3. A közösségi regionális politika létrejötte és reformjai

1986-ban került elfogadásra és 1987-ben lépett életbe az Egységes Európai
Okmány (Single European Act, SEA), amely formailag a Római Szerződés
módosítása volt. Az Egységes Európai Okmány jogilag deklaráltan is közösségi szintre emelte a regionális politikát, amelynek célját − a Közösség
egésze harmonikus fejlődésének elősegítése érdekében − a gazdasági és
szociális kohézió erősítésében, a régiók közötti különbségek csökkentésé-
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ben és a kedvezőtlen adottságú területek elmaradottságának csökkentésében jelölte meg. A regionális politika ezzel bekerült a közösségi politikák
közé, közösségi szintre emelése – a közös pénzügyi források megteremtésén túl – jogilag is megtörtént (Forman 2000, 71–75. pp.; Forman 2001,
346–348. pp.).
Az új tagállamok felvétele (1986-ban Spanyolország, Portugália) és a
strukturális célkitűzéseket támogató alapok előző reformjának részleges
sikeressége ezen alapok tevékenységének áttekinthetetlenné válásával fenyegettek. Az erőforrások szétaprózódtak, világossá vált, hogy közösségi
szintű reformokra és a támogatások elosztásának átláthatóvá tételére van
szükség (Forman 2000, 345. p.).
1988-ban a közösségi költségvetés reformjának részeként a közös regionális politikát is jelentős módosítások érték. A reform három legfontosabb célja az volt, hogy
• a strukturális politikát tényleges gazdasági hatásokat kiváltó eszközökkel valósítsák meg;
• a támogatások hosszú távú programokhoz kapcsolódjanak, az egyedi
projektek támogatásáról térjenek át a programfinanszírozásra;
• partnerség épüljön ki a regionális fejlesztési programok elkészítésében
és megvalósításában érdekelt szereplők között (Forman 2000, 79. p.;
Horváth 2003, 19. p.; Sarudi 2003, 37. p.; Szilágyi 2002, 62. p.).
A regionális politika forrásainak megteremtése a közösségi költségvetés
átfogó reformját tartalmazó ún. Delors I. csomaghoz köthető, amely duplájára növelte a regionális politikára fordítható pénzeszközök nagyságát. A
regionális politikai intézkedéseket finanszírozó három alap (ESZA, ERFA,
EMOGA) működését összehangolták, s 1989. január 1-jétől ezen alapokat
együttesen Strukturális Alapoknak nevezik. Az alapok régebbi szabályozását megszüntették, a Strukturális Alapok tevékenységét átláthatóvá tették,
működését négy alapelv (koncentráció, addicionalitás, partnerség, programozás) és a következő öt célkitűzés mentén szervezték meg:
1. célkitűzés: a fejlődésben megkésett területek helyzete javításának elősegítése;
2. célkitűzés: az iparilag hanyatló régiók, a határ menti területek vagy
kisebb térségek átalakítása, beleértve a foglalkoztatási területeket és az
ipari településeket;
3. célkitűzés: a tartósan magas munkanélküliségű területek támogatása;
4. célkitűzés: a 25 év alatti fiatalok munkához jutásának elősegítése;
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5a célkitűzés: a mezőgazdasági termelési szerkezetátalakítása, az agrárpiacok fejlesztése;
5b célkitűzés: a rurális övezetek fejlesztésének előmozdítása.
A finanszírozást 1989-től kezdődően költségvetési időszakokra (1989–
1993; 1994–1999; 2000–2006; 2007–2013) bontják, s az egyes költségvetési ciklusok indulása előtt kijelölik a fejlesztési célkitűzéseket, az azokhoz
rendelt támogatások összegét és felhasználási módját. Az egymástól független projektek finanszírozása helyett az átfogó programok támogatása és
az integrált megközelítés került előtérbe (Forman 2000, 79–80. pp.; Forman 2001, 351–352. pp.; Kende, Szűcs 2000, 53. p.; Rechnitzer 1998, 46.
p.; Sarudi 2003, 37. p.).
A közösségi regionális politika történetében korábban a tagállamok határozták meg a támogatandó területeiket, amelyek mérete, szerveződési
szintje sok esetben erősen különbözött egymástól, s ez megnehezítette a
támogatások igazságos elosztását, valamint az intézkedések hatékonyságának mérését. A támogatásra jogosult térségek lehatárolására 1988-ban bevezették az EUROSTAT által kidolgozott ún. NUTS rendszert (Nomenclature des Unités Statistique), amely egy ötszintű hierarchikus osztályozást jelent három regionális (NUTS I, NUTS II, NUTS III) és két lokális
(NUTS IV, NUTS V) szinttel. A NUTS rendszert napjainkban is használják a támogatásra jogosult térségek lehatárolására, s az egyes szintek statisztikai adatgyűjtési egységként is funkcionálnak (Sarudi 2003, 24–27. pp.;
Kende, Szűcs 54.pp).
Az Európai Közösség regionális politikája kialakulásának következő
nagy állomása az 1992-ben aláírt maastrichti szerződés volt, amely 1993.
november 1-jén lépett hatályba. A Maastrichti Szerződés hozta létre az
Európai Uniót, s egyéb − az EU egészét érintő − jelentős változások mellett a regionális politika szempontjából is lényeges előrelépést jelentett. A
szerződés tovább bővítette a közösségi regionális politika intézményrendszerét a Kohéziós Alap felállításával és a Régiók Bizottságának életre hívásával, valamint előírta, hogy az Európai Bizottságnak háromévente jelentést kell készítenie a tagállamok kohéziójának alakulásáról (Kende, Szűcs
2000, 54–55. pp.). Az első kohéziós jelentést 1996-ban, a másodikat 2001ben, a harmadikat 2004-ben tették közzé. A kohéziós jelentések kiadása
közötti időszakban ún. előrehaladási jelentéseket (progress report) készítenek a tagállamok gazdasági és társadalmi kohéziójáról.
A Maastrichti Szerződés aláírását követően, de még annak hatályba lépése előtt került sor a Strukturális Alapok második reformjára. Ennek
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során finomították az 1988-ban megfogalmazott célkitűzéseket, egyszerűsítették és áttekinthetőbbé tették az alapok forrásainak elosztását, ellenben
a támogatások felhasználásának ellenőrzésére szigorú szabályokat vezettek
be. Az Unió 1994–1999. közötti időszakra vonatkozó költségvetése, az ún.
„Delors II csomag” a Strukturális Alapok pénzügyi forrásait 150 milliárd
ECU-re növelte. A kedvezményezett térségek körét kibővítették: KeletNémetországot 8 elmaradott területté nyilvánították, Belgium, Franciaország és az Egyesült Királyság elmaradott területeit növelték, valamint
emelték a Dánia és Olaszország fejletlenebb területeinek juttatott támogatások összegét. A halászatban érdekelt térségek szerkezetváltásának támogatására 1993-ban létrehozták a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközt,
amit beemeltek a Strukturális Alapok közé. Ezzel a Strukturális Alapokat
alkotó pénzalapok száma négyre bővült (ESZA, ERFA, EMOGA Orientációs része, HOPE). A Strukturális Alapok reformja során lefektették az
Európai Unió regionális politikájának négy alapelvét: szubszidiaritás és
decentralizáció; partnerség; programozás, monitoring; koncentráció és
addicionálás (Forman 2000, 82. p.; Forman 2001, 90. p.; Kende, Szűcs
2000, 55. p.; Rechnitzer 1998, 46–56. pp.; Sarudi 2003, 37. p.).
1994-ben egy újabb finanszírozó szervezet, az Európai Beruházási
Alap létrehozása történt meg, amelynek célja a transzeurópai hálózatok,
illetve a kis- és középvállalatok támogatása. Az unió regionális politikáját
csak kis mértékben módosította Ausztria, Finnország és Svédország 1995.
évi csatlakozása, ami az új tagországok viszonylag kis méretének és fejlett
piacgazdaságának volt köszönhető. A három új tag belépésével az elmaradott térségek száma mindössze eggyel emelkedett (Burgenland). A korábban meghatározott támogatandó célokat az új tagállamok sajátosságaihoz
igazodva kiegészítették, s hatodik célkitűzésként bevezették az északi és
alpesi gyéren lakott (8 fő/km2-nél kisebb népsűrűségű) területek támogatását (Kende, Szűcs 2000, 55. p.; Sarudi 2003, 38. p.).
Az 1997-ben nyilvánosságra hozott Agenda 2000 elnevezésű dokumentum az Unió 2000–2006 közötti megerősítésének és kibővítésének stratégiája volt, amely egyéb – az EU jövője szempontjából kulcsfontosságú –
kérdések mellett a regionális támogatási politika reformját is megfogalmazta. A reformok fő célja egyrészt a mezőgazdasági és regionális támogatások
hatékonyabbá tétele volt, másrészt pedig annak kidolgozása, hogy miként
Németország újraegyesítése következtében 1990-ben a kelet-német tartományok (a
korábbi NDK) az Európai Közösség részévé váltak.
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lehetne bevonni ezekbe a támogatási rendszerekbe a keleti bővítés során
csatlakozó új tagállamokat (Stelbaczky 2005, 613. p., EC 1999).
Az Agenda 2000-ben megerősítették a regionális politika alapelveit, valamint a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap működését és koordinációját. A bővítés előkészítése érdekében két új előcsatlakozási alapot
(ISPA, SAPARD) hoztak létre, amelyek működését összehangolták a már
létező előcsatlakozási alappal, a PHARE programmal. A célkitűzések tekintetében tematikus koncentrációt hajtottak végre, ami azt jelentette,
hogy a célkitűzéseket összevonták, számukat a korábbi hatról háromra
csökkentették. A 2000-2006 közötti időszakban az Európai Unió regionális politikája az alábbi három célkitűzést támogatja:
• a gazdaságilag elmaradott régiók fejlődésének és szerkezetátalakításának elősegítése
• a strukturális nehézségekkel térségek gazdasági és társadalmi szerkezetváltásának támogatása
• az oktatási, képzési és foglalkoztatási rendszerek modernizációjának
támogatása.
A tematikus koncentráció mellett földrajzi koncentrációt is végrehajtottak,
ami a támogatások által érintett lakosság arányának csökkentését jelentette
(a korábbi 51 százalékról 40-41 százalékra). Ezen túlmenően, a finanszírozási forrásokat is koncentrálták, azaz a Strukturális Alapok költségvetésének mintegy kétharmad részét a kevésbé fejlett régiók támogatására irányozták elő. A Közösségi Kezdeményezések számát a – korábbi 13-ról –
négyre csökkentették (INTERREG, URBAN, EQUAL, LEADER) (Sarudi 2003, 38. p., 68–70. pp.; Stelbaczky 2005, 613–615. pp.).
2004. május 1-jén került sor az Európai Unió keleti bővítésére, amelynek során 10 új tagállam csatlakozott a Közösséghez: Lengyelország, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Észtország, Lettország, Litvánia, Ciprus, Málta. Az újonnan csatlakozott országok a támogatásra
jogosult területekké váltak.
2006. év végéig az Agenda 2000-ben rögzített elvek és az ezeken alapuló intézkedések érvényesek, a 2007–2013 közötti időszak új kohéziós
politikájára vonatkozó szabályozás véglegesítése folyamatban van. A közösségi regionális politika – egyes költségvetési ciklusokban érvényes –
célkitűzéseit tekinti át a 4.2. táblázat, amelyben a célkitűzések alakulása,
változása is nyomon követhető.
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4.2. táblázat. A közösségi regionális politika célkitűzéseinek alakulása 1988–2013.
1988–1993

1994–1999

2000–2006

2007–2013

1. célkitűzés: a fejlődésben megkésett területek helyzete javításának
elősegítése

1. célkitűzés: a gazdaságilag elmaradott térségek fejlettségének és strukturális felzárkózásának elősegítése

1. célkitűzés: a gazdaságilag elmaradott
régiók fejlődésének és
szerkezetátalakításának elősegítése

1. célkitűzés: konvergencia

2. célkitűzés: az iparilag hanyatló
régiók, a határ menti területek vagy
kisebb térségek átalakítása, beleértve a foglalkoztatási területeket és az
ipari településeket.
3. célkitűzés: a tartósan magas
munkanélküliségű területek támogatása
4. célkitűzés: a 25 év alatti fiatalok
munkához jutásának elősegítése
5. célkitűzés:
5a célkitűzés: a mezőgazdasági
termelési szerkezet átalakítása, az
agrárpiacok fejlesztése
5b célkitűzés: a rurális övezetek
fejlesztésének előmozdítása

2. célkitűzés: az iparilag hanyatló régiók, a határ menti
területek vagy kisebb térségek átalakítása, beleértve a
foglalkoztatási területeket és az ipari településeket.

2. célkitűzés: a struk3. célkitűzés: a hosszú távú munkanélküliség leküzdése, a turális nehézségekkel
fiatalok és a munkaerőpiacról kiszorult egyének munkába küzdő területek gaztörténő beilleszkedésének elősegítése
dasági és társadalmi
szerkezetváltásának
4. célkitűzés: a dolgozóknak az iparban és a termelési
támogatása
rendszerekben végbemenő technológiai változásokhoz
való alkalmazkodásának megkönnyítése
3. célkitűzés: az okta5. célkitűzés:
5a célkitűzés: a mezőgazdaság szerkezetátalakításának a
közös mezőgazdasági politika reformja keretében történő felgyorsítása, a halászat átalakítása
5b célkitűzés: a mezőgazdasági területek fejlődésének és
szerkezeti átalakulásának elősegítése

2. célkitűzés: regionális versenyképesség és
foglalkoztatás
3. célkitűzés: európai
területi együttműködés

tási, képzési és foglalkoztatási rendszerek
modernizációjának
támogatása

6. célkitűzés (1995-től): északi és alpesi gyéren lakott
(8 fő/km2-nél kisebb népsűrűségű) területek támogatása

Forrás: saját szerkesztés Forman 2000, 80. p.; Forman 2001, 351–362. pp.; Rechnitzer 1998, 53–56. pp.; Horváth 2001, 71–78. pp.; COM 2004;
Sarudi 2003, 68–70. pp. alapján.
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4.2. Az Európai Unió regionális politikájának céljai
és alapelvei
A közös regionális politika – elvi szinten– kialakulásától kezdve egységes
célkitűzések és alapelvek szerint működik, amelyek a regionális politika
reformjai során folyamatosan változtak, alakultak.
A közösségi regionális politikát hivatalosan létrehozó, 1987-ben életbe
lépett Egységes Európai Okmány a regionális politika fő célját a közösség
különböző fejlettségű és szerkezetű térségei közötti gazdasági és szociális
kohézió erősítésében határozta meg, a méltányosság, az igazságosság és a
szolidaritás elvének érvényesítésével. Az Egységes Európai Okmány a
közös regionális politika feladatait az alábbiakban határozta meg (Sarudi
2003, 38–39. pp.):
• a régiók közötti eltérések, megkésett fejlődésből adódó különbségek
mérséklése;
• a regionális különbségek csökkentése érdekében a nemzeti és közösségi gazdaságpolitika összehangolása, strukturális eszközök kialakítása;
• az Európai Regionális Fejlesztési Alap segítségével a kirívó regionális
aránytalanságok megszüntetése, a fejlődésben elmaradt régiók felzárkóztatása, a depressziós ipari körzetek újraélesztése;
• a közösségi pénzügyi források koordinálása a hatékony regionális politika érdekében.
A közösségi regionális politika 1988. évi reformja során ezen célkitűzések
megvalósítása érdekében konkrét lépések történtek. Az 1993-tól hatályos
Maastrichti Szerződés rögzítette az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a munkaerő Európai Unión belüli szabad áramlását, ami a fejlettebb gazdasággal
rendelkező térségek számára volt kedvező, hiszen lehetővé tette az erőforrások fejletlen térségekből való elvonását és fejlett régiókban való koncentrálását. Az ebből adódó negatív hatások elkerülésének előfeltétele a
regionális különbségek csökkentése, amihez regionális politikai intézkedések szükségesek. Mindezek szellemében a Maastrichti Szerződés az uniós
regionális politika általános céljait a következőkben határozta meg:
• kiegyenlített és hosszú távú gazdasági és szociális fejlődés biztosítása;
• belső határok nélküli gazdasági tér megteremtése;
• a gazdasági és szociális összetartozás (kohézió) erősítése.
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• Az általános célkitűzések mellett – a területfejlesztés számára – konkrét célok meghatározására is sor került, amelyek az alábbiak:
• eltérő adottságú régiók fejlettségbeli különbségeinek csökkentése (különösen a kedvezményezett és a vidéki térségek hátrányának mérséklése érdekében);
• transzeurópai hálózatok kiépítése és fejlesztése;
• a környezet minőségének megőrzése és javítása;
• a természeti erőforrások racionális és körültekintő felhasználása;
• a nemzeti és regionális sokszínűség megóvása;
• a minőségi oktatás és képzés fejlesztése (Rechnitzer 1998, 45–47. pp.;
Sarudi 2003, 39. p.; Stelbaczky 2005, 612. p.).
A közös regionális politika alapelvei a Thomson-jelentésben tűntek fel
elsőként, majd a regionális politika 1988. évi reformja alkalmával négy
alapelv (koncentráció, addicionalitás, partnerség, programozás) formájában körvonalazódtak. Az uniós regionális politika alapelvei a Maastrichti
Szerződésben nyerték el mai formájukat: szubszidiaritás és decentralizáció;
partnerség; programozás, monitoring; koncentráció és addicionalitás.
4.2.1. Szubszidiaritás és decentralizáció

A szubszidiaritás értelmében a döntéseket és a végrehajtását arra a szintre
kell helyezni, amely a legnagyobb átlátással és kompetenciával rendelkezik
a feladat megvalósításához. A magasabb szintű szerv nem intézkedhet
olyan esetben, amikor az adott célkitűzést az alacsonyabb szinten is eredményesen el lehet érni. A decentralizáció a döntési jogosítványoknak és a
megvalósítás feltételeinek az átadását jelenti egy magasabb szintről egy
alacsonyabb szintre. A szubszidiaritás és decentralizáció az unió regionális
politikájának elsődleges alapelve, amely nemcsak a helyi szintek felelősségét növeli (döntési szabadság a saját ügyeikben), hanem a helyi erőforrások
aktivizálását is ösztönzi. A helyi, térségi kompetenciák erősítése azért fontos, hogy a nemzeti szint(ek) szerepe mérséklődjön, és a területfejlesztés
tényleges – nemzeti szint alatti és feletti – szereplői, egységei kerüljenek
egymással kapcsolatba (pl. az EU és a régiók). A területfejlesztési szereplőknek – a döntési jogosítványok birtokában – képesnek kell lenniük a
fejlesztési programok lebonyolítására. (Rechnitzer 1998, 47. p.; Sarudi
2003, 49–50. pp.).
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4.2.2. Partnerség

A partnerség elve együttműködést jelent a különféle szintek (EU, ország,
régió, település) és azok szereplői között, a célkitűzésektől egészen az intézkedések megvalósításáig. A területi egységek működése, fejlesztése csak
akkor valósulhat meg – és csak akkor érvényesülhet a szubszidiaritás elve
–, ha a szereplők folyamatosan és rendszeresen együttműködnek, közöttük
célorientált kapcsolatok alakulnak ki. A partnerség, az együttműködés vertikális és horizontális metszetben egyaránt értelmezhető:
• A vertikális partnerség a négy döntéshozatali szint – a helyi, a regionális, a
nemzeti és a közösségi szint – összefogását, célkitűzéseik összehangolását jelenti.
• A horizontális partnerség egyrészt az egymással egyenrangú területi
szintek (település-település, régió-régió) együttműködését jelenti, ami
például közös stratégia kialakításában és annak végrehajtásában nyilvánulhat meg. Másrészt, horizontális partnerségnek minősül az a típusú
együttműködés is, amikor az egyes területi egységek a célkitűzéseiket és
az azokra épülő terveiket az ottani gazdasági, társadalmi szereplők bevonásával, közösen dolgozzák ki (Forman 2001, 76. p.; Rechnitzer
1998, 49–50. pp.; Sarudi 2003, 50. p.).
4.2.3. Programozás

A programozás elve a fejlesztési stratégiák partnerségen alapuló kidolgozását, az azokból következő prioritások, programok és támogatások meghatározását jelenti. Ez az elv az Európai Unió regionális politikájában azt
szolgálja, hogy ne egy-egy projektet (akciót) támogassanak, hanem olyan
célkitűzéseket, amelyek a területrendszer egészének, vagy meghatározott
alrendszerének a fejlődését befolyásolják. A fejlesztési stratégia a kitűzött
jövőbeli célok rendszerét tartalmazza, ezért abban olyan célrendszert érdemes felállítani, amely „fent” a makrogazdasági prioritásokhoz kapcsolódik, míg „lent” az adott területi egység – például régió – fejlesztési elképzeléseit jeleníti meg (Rechnitzer 1998, 50–51. pp.).
4.2.4. Koncentráció és addicionalitás

A koncentráció elve két dimenzió mentén értelmezhető. A koncentráció
egyrészt a különféle forrásokból (uniós, nemzeti), alapokból rendelkezésre
álló pénzügyi eszközök együttes és koordinált felhasználását jelenti a fejlesztési programban kitűzött célok elérésére. A koncentráció második dimenziója a kiemelten támogatandó célok meghatározását, és az ezekhez
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rendelt forrásoknak a legelmaradottabb térségekben – a célterületeken –
való összpontosítását, felhasználását jelenti. Az Európai Uniónak és a támogatásokat felhasználó szereplőknek egyaránt törekednie kell arra, hogy
a támogatások ne aprózódjanak el, és a megcélzott feladatok arányban
álljanak a rendelkezésre álló források nagyságával (Forman 2001, 72. p.;
Rechnitzer 1998, 51–53. pp.).
Az addicionalitás elve azt jelenti, hogy a fejlesztések pénzügyi erőforrásait az Európai Unió teljes egészében nem biztosítja, ahhoz a támogatott
országnak, régiónak, területi szintnek vagy szereplőnek is hozzá kell járulnia. Az addicionalitás tehát társfinanszírozást jelent, az uniós támogatásoknak saját forrással – önrésszel – történő kiegészítését. A saját forrás
származhat központi kormányzati, regionális vagy helyi önkormányzati
költségvetésből, ugyanakkor magáncégektől és bankoktól (hitel) is. A
Strukturális Alapok támogatásai nem helyettesíthetik a tagállamok struktúrapolitikai kiadásait, csak kiegészítik azokat. A társfinanszírozási képesség
nem kielégítő mértéke korlátozhatja az uniós támogatások nagyságát,
ugyanis társfinanszírozás nélkül nem szerezhető Európai Uniós támogatás
(Forman 2001, 79. p.; Rechnitzer 1998, 51–53. pp.; Sarudi 2001, 51. p.).
A regionális politika alapelveinek alkalmazása a régebbi tagállamokban
már több mint egy évtizedes múltra tekint vissza, míg az újonnan csatlakozott tagállamokban – a felkészítő jellegű előcsatlakozási alapokból szerzett tapasztalatok ellenére – ezen alapelvek alkalmazása napjainkban még
nem tökéletes, s számos megoldásra váró problémát vet fel.
4.3. Regionális támogatások az Európai Unióban
4.3.1. Támogatásra jogosult térségek lehatárolása

A támogatásra jogosult térségek lehatárolása az Európai Unióban két dimenzió mentén történik, egyrészt az 1988-ban bevezetett NUTS rendszer,
másrészt a beavatkozás oka, típusa szerint meghatározott célkitűzések
alapján. A NUTS-rendszer kidolgozásának célja olyan összevethető méretű területi egységek meghatározása volt, amelyek a regionális statisztikai
adatgyűjtés mellett a támogatások elosztásának is alapegységeiként szolgálhatnak. A területi egységek összehasonlíthatósága érdekében a NUTS
rendszer regionális szintjeire vonatkozóan népességszám-ajánlásokat fogalmaztak meg, az egyes szintekhez tartozó területi egységek kialakításánál
a tagállamoknak ezen határokat kell figyelembe venniük.
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4.3. táblázat. A NUTS szintek lakosságszám-ajánlásai
Szint
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
NUTS 4
NUTS 5

Minimum
3 millió
800 ezer
150 ezer
–
–

Maximum
7 millió
3 millió
800 ezer
–
–

Területi egység
ország vagy nagytérség
régió
megye
kistérség
település

Forrás: Sarudi 2003, 27. p.

A területi egységek NUTS-rendszerbe való besorolására a tagállamok
tesznek javaslatot, amit a Közösség statisztikai hivatala, az EUROSTAT
véleményez és hagy jóvá. Ebből adódóan az egyes tagállamok NUTSszintjei és közigazgatási beosztása nem mindig egyezik meg egymással. A
NUTS I szint tagállami vagy nagytérségi szintnek felel meg, népessége 3
millió és 7 millió fő közötti. A NUTS II szint a régió szintje, ám néhány
kisebb tagállam teljes területe egy-egy NUTS II szintű régiót tesz ki (4.3.
táblázat). A NUTS III szint a közösségi regionális politika szempontjából
még mérvadó, a NUTS II szintnél kisebb közigazgatási/tervezési egység.
A NUTS IV szint létrehozásáról a tagállam dönt, a legalacsonyabb –
NUTS V – szintet pedig mindenütt a települések képezik. Amennyiben
egy tagállamban nincsenek valamely NUTS-szintnek megfelelő népességszámú közigazgatási egységek, akkor ezt a szintet kisebb közigazgatási
egységek összevonásával hozzák létre a földrajzi, társadalmi-gazdasági,
történelmi és egyéb releváns adottságok figyelembevételével (4.4. táblázat)
(Sarudi 2003, 24–27. pp.; Forman 2001, 66. p.).
4.3.2. Regionális politika 2000–2006 között

Célkitűzések
Az Európai Unió 2000-2006 közötti időszakra vonatkozó, a regionális
politika keretében támogatott célkitűzéseit az Agenda 2000 című dokumentum javaslatai alapján alakították ki. A legfontosabb cél továbbra is a
tagállamok gazdasági és szociális kohéziójának erősítése, valamint az egész
EU harmonikus növekedésének elérése, elősegítése. Ennek megvalósítása
érdekében a Strukturális Alapokból 2000–2006 között összesen három –
két regionális (1. és 2. célkitűzés) és egy horizontális (3. célkitűzés) – célkitűzést támogatnak.
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4.4. táblázat. Az Európai Unió tagállamainak NUTS-szintjei és
közigazgatási egységei közötti kapcsolat
NUTS I.
NUTS II.
NUTS III.
Megnevezése Száma Megnevezése
Száma Megnevezése
Száma
Ausztria
Szövetségi álla3 Szövetségi államok
9 Politikai körzetek
35
mok csoportja
csoportjai
Belgium
Régió
3 Megye
11 Járás
43
Ciprus
Ország
1 Ország
1 Ország
1
Csehország
Ország
1 Körzetek csoportjai
8 Körzetek
14
Dánia
Ország
1 Ország
1 Megye
15
Egyesült
Tervezési körzet
12 Megyecsoport
37 Megye, városkör133
Királyság
zet
Észtország
Ország
1 Ország
1 Megyék csportjai
5
Finnország
Szárazföld (1),
2 Fejlesztési régió
6 Megye
20
Åland (1)
Franciaország* Makrorégió
9 Régió
26 Megye
100
Görögország Fejlesztési
4 Fejlesztési régió
13 Járás
51
régiócsoport
Hollandia
Makrorégió
4 Megye
12 Rendezési körzet
40
Írország
Ország
1 Régiók
2 Tervezési régió
8
Lengyelország Régiók
6 Vajdaságok
16 Podregiony
45
Lettország
Ország
1 Ország
1 Régiók
6
Litvánia
Ország
1 Ország
1 Megyék
10
Luxemburg
Ország
1 Ország
1 –
1
Magyarország Ország
1 Tervezési7 Megyék és Buda20
statisztikai régiók
pest
Málta
Ország
1 Ország
1 Szigetek
2
Németország Land
16 Kormányzati körzet
40 Járás
439
Olaszország
Régiócsoport
5 Régió
21 Megye
103
Portugália
Régió
3 Regionális koord.
7 Városkörnyék
30
tanács
Spanyolország Autonóm
7 Autonóm közösség
19 Megye
52
közösségcsoport
Svédország
Ország
1 Fejlesztési régió
8 Megye
21
Szlovákia
Ország
1 Körzetek csoportjai
4 Körzetek
8
Szlovénia
Ország
1 Ország
1 Statisztikai régiók
12
EU-25
87
254
1214
Ország

Franciaország tengerentúli területei nélkül.
Forrás: Sarudi 2003, 26. p.;
http://ec.europa.eu/comm/eurostat/ramon/nuts/introannex_regions_en.html;
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nomenclature_of_Territorial_Units_for_Statistics
alapján saját szerkesztés.
*
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1. célkitűzés: a gazdaságilag elmaradott régiók fejlődésének és szerkezetátalakításának
elősegítése. Az 1. célkitűzés alapján azok a NUTS II. szintű régiók jogosultak
támogatásra, amelyekben a vásárlóerő-paritáson számított egy főre jutó
bruttó hazai termék (GDP) utolsó három évi átlaga az uniós átlag 75 százaléka alatt van. A kedvezményezett régiók meghatározásánál az 1999.
március 26-án rendelkezésre álló utolsó 3 év GDP adatait vették figyelembe, azaz az 1994., 1995. és 1996. év értékeit. A támogatások régiók közötti
elosztása az ún. Berlini képlet alapján történik, amely biztosítja, hogy egy
adott régióban az egy főre jutó támogatás mértéke arányos legyen a régió
elmaradottsági szintjével. Minél elmaradottabb egy régió az uniós átlaghoz
képest, annál nagyobb lesz abban a régióban az egy főre jutó támogatás
értéke (Stelbaczky 2005, 618. p.).
1999-ben voltak olyan régiók, amelyek korábban az 1. célterülethez
tartoztak, ám az új időszakra kiszámított egy főre jutó GDP értékük elérte
a közösségi átlag 75 százalékát, s így az 1. célkitűzés alapján már nem voltak jogosultak támogatásokra (phasing out). Ezek a régiók 5-6 évig egyre
csökkenő mértékű átmeneti támogatásokat kapnak (Stelbaczky 2005, 618.
p.; Sarudi 2003, 68. p.).
A Strukturális Alapok forrásainak legnagyobb részét (70 százalékát) az
1. célkitűzés alapján támogatott régiók kapják. A főszabályként – egy főre
jutó GDP a közösségi átlag 75 százalékánál alacsonyabb – 1. célterületnek
minősített régiókon kívül ebbe a célkitűzésbe tartoznak Finnország és
Svédország gyéren lakott – 8 fő/km2-nél alacsonyabb népsűrűségű – területei, Franciaország tengerentúli területei, Svédország egyes tengerparti
régiói, Észak-Írország valamint Írország határ menti megyéi (Sarudi 2003,
68. p.).
Az 1. célterületnek tekintett régiókat alacsony beruházási szint, az átlagosnál magasabb munkanélküliség és fejletlen alapinfrastruktúra jellemzi,
továbbá hiányosak az elérhető üzleti és egyéb szolgáltatásaik. A felzárkózás érdekében ezekben a régiókban a hiányzó alapinfrastruktúra kiépítése,
a kutatás-fejlesztés, valamint a kis- és középvállalatok támogatása, továbbá
az emberi erőforrás fejlesztése a legfontosabb feladat (Sarudi 2003, 68. p.;
Stelbaczky 2005, 618. p.).
2. célkitűzés: a strukturális nehézségekkel küzdő térségek gazdasági és társadalmi
szerkezetváltásának támogatása. A 2. célkitűzés alapján a gazdasági és szociális
átalakulás problémáival küzdő, ám az 1. célkitűzéshez nem tartozó térségek részesülhetnek támogatásban. Egy térség vagy az első vagy a második
célkitűzés alá esik, mindkét célkitűzés alapján egyidejűleg nem lehet jogo-
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sult támogatásra. További szabály, hogy a 2. célkitűzés alá eső területeken
élő lakosság száma nem haladhatja meg az Unió összlakosságának 18 százalékát. A 2. célkitűzésből a térségek 4 típusa támogatható:
• A gazdasági és szociális átalakulás nehézségeivel küszködő területek. Azok a NUTS III szintű térségek, amelyek az alábbi feltételeknek egyidejűleg megfelelnek:
– a munkanélküliség utolsó három évi átlaga a közösségi átlagnál
magasabb;
– az iparban foglalkoztatottak összes foglalkoztatotthoz viszonyított
aránya a közösségi átlagnál magasabb vagy azzal egyenlő;
– az iparban foglalkoztatottak aránya csökkenő tendenciát mutat.
• Vidéki területek. Azok a NUTS III szintű területi egységek, amelyek
az alábbi két feltételt teljesítik:
– a térség népsűrűsége 100 fő/km2-nél kisebb, vagy a mezőgazdaságban foglalkoztatottak összes foglalkoztatotthoz viszonyított
aránya a közösségi átlagot meghaladja;
– a munkanélküliség a közösségi átlagnál magasabb, vagy a lakosság
száma csökkenő tendenciát mutat.
• Városi régiók. Azok a városi régiók támogathatók, amelyek a következő jellemzők közül legalább egynek megfelelnek: a tartós munkanélküliség a közösségi átlagnál magasabb, jelentős szegénység, szennyezett környezet, magas bűnözési mutatók, alacsony képzettségi szint.
• Part menti térségek. Azokat a part menti térségeket részesítik támogatásban, amelyek nagymértékben függnek a halászattól, azaz a foglalkoztatottak jelentős része a halászatban dolgozik. A halászati ágazat átalakulása miatt a foglalkoztatási szint csökkenése várható, ami súlyos
válsághelyzetet idézhet elő.
A második célkitűzés esetében is vannak olyan – korábban támogatott –
területek, amelyek már nem jogosultak támogatásra. Ezek a térségek – az 1.
célkitűzéshez hasonlóan – néhány évig csökkenő mértékű átmeneti támogatásban részesülhetnek (Forman 2001, 69–71. pp.; Sarudi 2003, 66–69.
pp.; Stelbaczky 2005, 619–620. pp.).
3. célkitűzés: az oktatási, képzési és foglalkoztatási rendszerek modernizációjának támogatása. A harmadik célkitűzésnek az a rendeltetése, hogy segítséget
nyújtson a tagállamoknak az oktatási, képzési és munkaerőrendszereik
modernizálásához, a tagországok gazdasági versenyképességének növelése
érdekében. Ez a célkitűzés nem regionális, hanem horizontális alapon
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nyújt támogatást, ami azt jelenti, hogy a támogatások a tagállam teljes területén felhasználhatók, az első és második célterülethez tartozó térségek
kivételével. Vagyis azok a régiók, amelyek vagy az első, vagy a második
célkitűzésből támogatást kapnak, nem jogosultak a 3. célkitűzés támogatásainak felhasználására. A tagállamok százalékos arányban részesednek a 3.
célkitűzésre elkülönített forrásokból a tagország területén élő érdekelt célcsoportoknak az unió egészéhez viszonyított aránya alapján (Forman
2001, 71. p.; Sarudi 2003, 70. p.; Stelbaczky 2005, 620. p.).
Közösségi kezdeményezések
A több országot érintő, a Közösség számára kiemelkedő fontosságú, ám a
hagyományos regionális politika témakörén kívül eső problémák megoldására hivatottak a közösségi kezdeményezésű programok. Ezeket a programokat általában az Európai Unió kezdeményezi, de előfordulhat, hogy a
program keretében alulról jövő kezdeményezéseket karolnak fel. A 2000–
2006 közötti időszakban az Unió négy közösségi kezdeményezésű programot finanszíroz: INTERREG III., URBAN II., EQUAL, LEADER+
(Forman 2001, 156. p.; Sarudi 2003, 58. p.).
INTERREG
Az INTERREG program 1989-ben indult azzal a céllal, hogy ösztönözze
a régiók együttműködését az Európai Unió belső határai mentén, és elősegítse a határok által kettészelt, de földrajzilag egységes területek problémáinak közös megoldását. Az INTERREG programmal megteremtették egy
határokon átívelő, kölcsönös kapcsolat- és intézményrendszer kialakításának kereteit, s így bizonyos mértékben sikerült enyhíteni a periférikus területek hátrányosságait. A 2000–2006. közötti időszakban a program harmadik sorozata (INTERREG III.) fut, amelynek megvalósítására új szabályokat dolgoztak ki. Ennek értelmében egységes határ menti vagy nemzetközi együttműködési stratégiáknak és fejlesztési programoknak kell megvalósulniuk az intézkedések során, s a projektek célkitűzései között szerepelnie kell a női egyenjogúság megteremtésének. A végrehajtott intézkedéseknek egyaránt szolgálniuk kell a projektgazda államok és az Unió érdekeit, s a megvalósítás során mind a vertikális, mind a horizontális partnerség elvének érvényesülését szem előtt kell tartani. Az INTERREG programok kiemelt figyelmet fordítanak a periférikus területekkel és a tagjelölt
szomszédos államokkal való együttműködésre (Bodó 2004, 368–371. pp.).
Az INTERREG III program három, egymástól elsősorban az együttműködés területében különböző programra tagolódik.
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2000–2006 között az Interreg IIIA program átfogó célja a határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok fejlesztése. Ezen belül a program
a kis- és középvállalatok közötti együttműködések, helyi gazdaságfejlesztési kapcsolatok kiépítését, a határ menti térségekben a város és vidékfejlesztést, az emberi erőforrások fejlesztését, a környezetvédelmet, a megújuló
energiák hasznosítását, közlekedési, információs és vízügyi együttműködések, valamint jogi és közigazgatási együttműködések létrejöttét támogatja.
Az INTERREG IIIA program keretében két (hármas határ esetén három)
ország egymással szomszédos, határ menti NUTS III szintű régiói juthatnak támogatáshoz (www.vati.hu). Az Interreg IIIB program nem regionális, hanem annál magasabb szintű, országok feletti, transznacionális
együttműködéseket támogat, amelyek fő célja az európai térség területi
integrációjának elősegítése, a fenntartható, kiegyensúlyozott, több centrumú fejlődés megvalósítása az Európai Unió teljes területén, kiegészítve azt
távolabbi – nem unióbeli – perifériákkal. E cél elérése érdekében Európát
13, egymást néhol átfedő makrorégióra osztották, amelyek – a meghatározott prioritások alapján – saját maguk dolgozzák ki területfejlesztési programjaikat. A támogatás legfontosabb területei: transznacionális fejlesztési
stratégiák közös kidolgozása, hatékony és fenntartható európai közlekedési hálózat kialakítása, az információs társadalomhoz való kapcsolódás elősegítése, környezetvédelmi együttműködés, a kulturális és természeti erőforrások védelme, különös tekintettel a vízgazdálkodásra. A közép- és déleurópai országok régiói – köztük Magyarország teljes területével – a 13
európai makrorégió közül az ún. CADSES térséghez tartoznak (Central
Adriatic Danubian South-Eastern European Space). A CADSES térségben 19 ország képviselteti teljes területével, illetve bizonyos térségeivel:
Ausztria, Görögország, Németország keleti és déli területei, Olaszország
keleti régiói, Lengyelország, Cseh Köztársaság, Szlovákia, Szlovénia, Magyarország, Bulgária, Románia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegró 9, Macedónia, Albánia, Moldva és Ukrajna (4.2. ábra)
(Bodó 2004, 376–378. pp.; www.vati.hu; www.cadses.net).
Az Interreg IIIC program keretében egymástól távol eső régiók együttműködésére nyílik lehetőség az Európai Unió teljes területén, de az
együttműködés a tagjelölt államokra és a harmadik országokra is kiterjedhet. Az interregionális együttműködésben a tagországok egész területén
működő szervezetek részt vehetnek, partnereik pedig Európa teljes terüle9

Montenegro 2006. június 3-tól Szerbiától független köztársaság.
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téről származhatnak. A program átfogó célja a regionális fejlesztés és kohézió stratégiájának és eszközeinek fejlesztése az Európa teljes területét
felölelő együttműködésen keresztül. A program megvalósítása során a
„vezető partner elv” érvényesül, amely azt jelenti, hogy a pályázati anyagokat a vezető partner nyújtja be a négy INTERREG IIIC közös titkárság
(észak, dél, kelet, nyugat) egyikéhez aszerint, hogy a vezető partner mely
programtérségben található. A térség zónákra osztása a partnerválasztást
nem befolyásolja, a partnerek – a zónáktól függetlenül – az együttműködésben részt vevő térség bármelyik részéről származhatnak (Bodó 2004,
379–380. pp.; www.vati.hu).

4.2. ábra. A CADSES térség
Forrás: www.vati.hu

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalom

Vissza

◄

92

►

Regionális politika
A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalom

Az Európai Unió regionális politikája
Vissza

◄

93

►

URBAN II
Az URBAN program 1994-től szerepel a közösségi kezdeményezések
között, korábban 1992 és 1994 között kísérleti program volt. A 2000-2006
között érvényben lévő URBAN II program legfontosabb céljai:
• a gazdasági és szociális regeneráció, valamint az innovatív tevékenységek kivitelezésének támogatása a kis és közepes méretű városokban,
valamint a nagyvárosok hanyatló negyedeiben.
• tudás- és tapasztalatcsere a fenntartható városi fejlődésről és városrehabilitációról az Európai Unióban.
Az Unió területén közel 50 város részesül támogatásban az URBAN II
program keretében 10 (Bodó 2004, 385–391. pp.; Sarudi 2003, 72. p.).
EQUAL
Az EQUAL program célja olyan új foglalkoztatáspolitikai módszerek alkalmazása, amelyek segítenek a munkaerőpiacon tapasztalható hátrányos
megkülönböztetés és egyenlőtlenség leküzdésében, a munkakeresők szociális és munkaerőpiaci integrálásában. A program a következő négy irányelven alapul, amelyeket a tagállamoknak adaptálniuk kell a nemzeti akcióterveikbe: foglalkoztathatóság, vállalkozásösztönzés, adaptálhatóság, egyenlőség (Bodó 2004, 399–405. pp., Sarudi 2003, 72. p.; www.equal.hu).
LEADER+
A LEADER program 1991-ben indult, célja a vidékfejlesztés, a legelmaradottabb térségek fejlődésének elősegítése. A 2000–2006 közötti időszakban
ez a közösségi kezdeményezés a LEADER+ nevet viseli. A LEADER+
program támogatásait minden olyan 10 000 és 100 000 fő közötti népességgel rendelkező vidéki területen igénybe lehet venni, ahol a népsűrűség
120 fő/km2-nél kisebb. A LEADER+ program a vidéki közösségek életminőségének és gazdasági jólétének javítását kívánja segíteni olyan eszközökkel, mint például a helyi szereplők cselekvésre ösztönzése, az alulról
jövő kezdeményezések támogatása és integrálása, hálózatok kiépítése, a
vidék önszerveződésének fejlesztése, a vidéki szereplők projektmegvalósítási gyakorlatának megszerzése. Az Európai Unió a LEADER+ program
keretében három fő kezdeményezést, akciót támogat:
Magyarország az Unióba való belépése után nem csatlakozott az URBAN II. programhoz, így ezek a támogatások a magyar pályázóknak nem állnak rendelkezésére (Bodó
2004, 386. p.).
10
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• Integrált, kísérleti területfejlesztési tervek kidolgozása, a minőség és az
innovativitás hangsúlyozásával.
• Vidéki térségek közötti együttműködések támogatása: országok, illetve
régiók közötti LEADER+ csoportok közös projektekben való részvétele a tudásalap és az erőforrások közös felhasználásával a fejlesztési
tervek megvalósítása érdekében.
• Hálózatok kiépítése annak érdekében, hogy a program résztvevői kicserélhessék tudásukat, ötleteiket, tapasztalataikat egy információs hálózaton keresztül.
A LEADER+ programok pályázati témái nem egységesek, azok régiónként változhatnak az adott régió igényei szerint. A támogatásra jogosult
területek gyakorlatilag bármire pályázhatnak a LEADER+ program keretében, ami a vidék felzárkóztatásához, a jólét növekedéséhez, az életminőség javításához hozzájárul (Bodó, 2004. 391-399. pp.).
4.3.3. A regionális politika pénzügyi alapjai

A közösségi regionális politika a közösség strukturális politikájának része.
A regionális politikai célkitűzéseket (1., 2., 3. célkitűzés) és a közösségi
kezdeményezéseket a Strukturális Alapokból finanszírozzák, ám a közös-

4.3. ábra. Az Európai Unió regionális politikájának
pénzügyi alapjai, 2000–2006.
Forrás: Bodó 2004, 30. p.
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ségi regionális politika támogatási eszközei ennél bővebbek. A közösségi
regionális politika finanszírozásához a – a maga feltételein, működési keretein belül – különböző formában a Kohéziós Alap, az Európai Beruházási
Alap és az Európai Beruházási Bank is hozzájárul.
A strukturális politika jelentősége az integráció előre haladtával, elmélyülésével fokozatosan nőtt, amit leginkább a strukturális műveletek közösségi költségvetésből való részesedésének növekedése érzékeltet. Míg a
strukturális műveletek kiadásai 1975-ben a közösségi költségvetés 4,8 százalékát tették ki, a kilencvenes évtized végére már egyharmad részét
(Sarudi 2003, 54–55. pp.; Stelbaczky 2005, 613. p.).
Strukturális Alapok
A Strukturális Alapokat 1989-től három, 1993-tól – a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz létrejöttével – négy alap alkotja, ezekből az alapokból
finanszírozzák a közösségi regionális politika célkitűzéseit, valamint a közösségi kezdeményezéseket.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 1975-ben jött létre, ez az
alap a közösségi regionális politika finanszírozásának legfontosabb pénzügyi eszköze. Feladata a gazdasági és társadalmi kohézió támogatása, valamint a regionális egyenlőtlenségek felszámolása révén a régiók fejlesztésében és átalakulásában való részvétel. Eddig minden költségvetési időszak
kezdetén az ERFA forrásainak nagyarányú emelésére került sor, aminek
eredményeként már az összes strukturális beavatkozás 45 százalékát az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozzák. Az alap a termelőinfrastruktúra kiépítésére és bővítésére, a kutatás-fejlesztésre, az információs társadalom fejlesztésére, a környezet védelmére és rehabilitációjára, a
nemek közötti esélyegyenlőség megvalósítására, valamint a nemzetközi,
határokon átnyúló és interregionális együttműködések támogatására koncentrálja a forrásait. Ennek megfelelően az ERFA az első és a második
célkitűzést, valamint az INTERREG III és URBAN II programokat finanszírozza (4.5. táblázat) (Forman 2001, 83–84. pp.; Sarudi 2003, 55. p.).
Az Európai Szociális Alap felállításáról a Római Szerződés határozott,
működését azonban csak néhány évvel később, 1960-ban kezdte meg. Az
alap fő feladata kezdetben a foglalkoztatottsági szint fenntartása, valamint a
munkavállalók szakmai és térbeli mobilitásának elősegítése volt. A reformok során azonban az ESZA céljai kibővültek, támogatási területei közé
bekerült a munkanélküliség megelőzése és leküzdése, a magas szintű tényleges foglalkoztatás elérésének támogatása, a férfiak és nők közötti egyen-
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4.5. táblázat. A célkitűzések és a közösségi kezdeményezések
finanszírozási forrásai, 2000–2006.
ERFA

ESZA

EMOGA

HOPE

1. Célkitűzés

X

X

X

X

2. Célkitűzés

X

X

3. Célkitűzés

X

INTERREG III.

X

URBAN II.

X

EQUAL

X

LEADER+

X

Forrás: http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/prord/sf_en.htm

lőség, a fenntartható fejlődés, valamint a gazdasági és szociális kohézió
elősegítése. Ennek érdekében az Európai Szociális Alap a humán erőforrások fejlesztését, valamint a munkaerő-piaci szociális integrációt szolgáló
intézkedéseket támogatja. Az ESZA részt vesz mindhárom célkitűzés finanszírozásában, továbbá biztosítja az EQUAL program pénzügyi forrásait
(Bodó 2004, 363–364. pp.; Forman 2001, 84–87. pp; Sarudi 2003, 55. p.).
Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) 1962ben jött létre, és 1984-től két részlegre (Garancia és Orientációs Részleg)
oszlik. A Garancia Részleg a mezőgazdasági árak garantálásának eszköze,
amelynek további feladata a Közös Agrárpolitikán belüli, mezőgazdasághoz kötődő vidékfejlesztési programok támogatása. Az EMOGA Garancia Részlege 2000-től már nem része a Strukturális Alapoknak. Az
EMOGA másik – forrásait tekintve sokkal kisebb – része az Orientációs
Részleg, amely a mezőgazdaság modernizálását, a termelési eljárások fejlesztését, az agrárstruktúra átalakítását és a vidékfejlesztést támogatja. Az
EMOGA forrásainak 15 százalékával rendelkező Orientációs Részlegből
finanszírozzák a vidékfejlesztést támogató LEADER+ programot, s a
szekció részt vesz továbbá az 1. célterületek támogatásában is (Bodó 2004,
365–366. pp.; Forman 2001, 87–90. pp.; Sarudi 2003, 56. p.).
A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközt a maastrichti szerződés hozta
létre 1993-ban, s 1994 óta működik. Létrehozásának oka a Közösség part
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menti vizeinek túlhalászása volt, ami már számos halfajtát kipusztulással
fenyegetett. A HOPE feladata a csökkenő halászati tevékenység miatt
csökkenő bevételekhez jutó, a tengeri halászatban jelentősen érdekelt térségek, települések gazdaságának szerkezetátalakítása és diverzifikálása, ám
támogatásait nem koncentrálja kizárólag a tengerparti területekre. Célkitűzései közé tartozik a Közös Halászati Politika megvalósítása, a halállományok újratelepítése. Támogatja a halászati erőforrások egyensúlyi kihasználását, a gazdaságilag versenyképes halászati vállalkozások alapítását,
fejlesztését. A HOPE összefogja az Európai Unió összes pénzügyi forrását a halászat területén, s részt vesz az 1. célkitűzés finanszírozásában
(Bodó 2004, 366–367. pp.; Forman 2001, 90–92. pp.; Sarudi 2003, 56. p.).
A 2000–2006 közötti időszakra érvényes szabályozás a korábbihoz képest mérsékelte az adható támogatások arányát. Ebben az időszakban az 1.
célkitűzésre adható támogatás mértéke a projekt költségvetésének maximum 75 százaléka lehet, míg a 2. és 3. célkitűzés esetén a közösségi támogatás maximális aránya 50% (Sarudi 2003, 76. p.).
Kohéziós Alap
A Kohéziós Alapot a maastrichti szerződés hozta létre azzal a céllal, hogy
támogassa az Unió legszegényebb tagállamainak felzárkózását és a monetáris unióba történő belépését. A monetáris unióba való belépéshez az
országoknak teljesíteniük kellett az ún. maastrichti konvergencia kritériumokat, ami háttérbe szorította a hosszú megtérülési idejű beruházások,
projektek (pl. környezetvédelem, közlekedés) megvalósítását. A Kohéziós
Alap célja az ilyen típusú projektek támogatása volt a négy legelmaradottabb tagállamban (Írország, Görögország, Spanyolország, Portugália). A
hosszú megtérülési idejű projektek közül a környezetvédelmi és közlekedési beruházások támogatását választották. Ennek egyik oka az volt, hogy
Görögország, Spanyolország és Portugália súlyos környezeti problémákkal
küzdött, amelyek megoldása nem tűrt halasztást. Másrészt pedig a négy
említett tagállam földrajzilag a Közösség perifériáján helyezkedett el,
ugyanakkor rossz infrastrukturális mutatókkal rendelkezett, ami akadályozta ezen országok gazdaságának az egységes európai piacba való fizikai
integrálódását (Forman 2001, 97. p.).
A Kohéziós Alap támogatásait azok az országok vehetik igénybe, amelyek vásárlóerő-paritáson számított egy főre jutó bruttó nemzeti terméke
(GNP) a közösségi átlag 90 százalékánál alacsonyabb. A támogatás feltétele a maastrichti konvergencia kritériumok teljesítése, vagy az arra irányuló
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tendenciákat és törekvéseket bemutató konvergencia program benyújtása
és elfogadtatása. A Kohéziós Alap támogatásait 2000–2006 között a már
említett négy állam, Írország, Görögország, Spanyolország és Portugália
veheti igénybe. A Kohéziós Alap forrásait a népesség száma, az egy főre
jutó GNP nagysága, a szárazföldi terület nagysága és egyéb gazdasági, társadalmi jellemzők alapján döntik el. A támogatásra való jogosultságot a
költségvetési időszak felénél felülvizsgálják, s ha valamely támogatott ország egy főre jutó GNP mutatója meghaladja a közösségi átlagot, akkor
csak a már folyamatban lévő projektek megvalósításához kaphat támogatást, új pályázatot nem nyújthat be (Forman 2001, 98. p.; Sarudi 2003, 73–
74. p.).
A 2000–2002. évi GNP adatok alapján Írország egy főre jutó mutatója
meghaladta a közösségi átlagot, így 2004. január 1-jétől nem jogosult a Kohéziós Alap támogatásaira. A támogatottak köre 2004. május 1-jével jelentősen kibővült, ugyanis mind a tíz újonnan csatlakozott tagállam jogosulttá vált
a Kohéziós Alapok forrásainak igénybevételére. A Kohéziós Alapból nyújtott támogatások a projektek költségvetésének maximum 80-85 százalékát
tehetik ki. A támogatott – környezetvédelmi illetve közlekedési – projekteknek elég nagynak kell lenniük ahhoz, hogy mérhető, szignifikáns hatást
eredményezzenek, ezért a Kohéziós Alap által támogatott projektek költségvetésének alsó határa 10 millió euró (Forman 2001, 97–101. pp.; Sarudi
2003. 73.; http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/procf/cf_en.htm).
Az Európai Beruházási Bank és az Európai Beruházási Alap
Az Európai Beruházási Bank az Európai Bizottságtól független intézmény,
felállításáról a Római Szerződés határozott. Az Európai Beruházási Bank a
tagállamok fejlesztési projektjeihez nyújt kedvezményes hiteleket. A támogatott projekteket három alapelv szerint választják ki, azaz a régió fejlődésének
előrehaladását segítő projekteket támogatnak, meghatározzák a támogatandó projektek minimális méretét, és csak közvetlenül megtérülő projekteket
támogatnak. Ezek a szempontok előnytelenül érintik a kis- és középvállalkozásokat, valamint a díjfizetés nélkül is igénybe vehető, vagy a gazdasági
fejlődéshez csak közvetetten hozzájáruló projekteket. Az Európai Beruházási Bank a hiteleinek igénybevételére jogosult szervezeteknek kedvező feltételeket kínál. Hiteleire garanciát nyújt, kamatai nemzetközi viszonylatban
is kedvezőek, s nem tartalmaznak országon belüli kockázati prémiumot.
1990 után az Európai Beruházási Bank a rendszerváltó közép-európai országokra is kiterjesztette a működését (Forman 2001, 105–107. pp.).
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Az Európai Beruházási Alap a Strukturális Alapok és az Európai Beruházási Bank tevékenységi körét egészíti ki. Kétféle támogatási formát alkalmaz. Egyrészt garanciát vállal a felvett hitelekre, másrészt a vállalkozások részvényeinek vásárlásával hozzájárul azok finanszírozásához. Legfontosabb működési elve a közösségi források hatásának megsokszorozása
(multiplikálása). Az Alap főként a magántőke által finanszírozott közcélú
beruházásokat támogatja, s ennek során a közszféra és a magánszféra közötti partnerség, együttműködés erősítésére törekszik. Két legfontosabb
támogatási területe a kisvállalkozások és a transz-európai hálózatokba tartozó projektek finanszírozása (Forman 2001, 107–108. pp.).
Előcsatlakozási alapok
Az Európai Unió tagjelölt államai már a csatlakozás előtt is részesülhetnek
uniós támogatásban, amelyeket három ún. előcsatlakozási alapon keresztül
vehetnek igénybe. Az előcsatlakozási alapok célja – a források elosztásán
túlmenően – az uniós támogatási rendszerek modellezése, az intézményrendszer kiépítésének ösztönzése, továbbá olyan programok (tanulóprogram) támogatása, amelyeken keresztül a forrásokat felhasználó szereplők
megismerik az uniós támogatások igénybevételénél szokásos eljárásokat és
elsajátítják a megfelelő módszereket. 1999-ig csak a PHARE program keretében kaphattak támogatást a tagjelölt országok, 2000-ben azonban két
új előcsatlakozási alap, az ISPA és a SAPARD is megkezdte működését
(Sarudi 2003, 78. p.).
PHARE
A PHARE program 1989-ben indult, s kezdetben az volt a célja, hogy
segítséget nyújtson az átalakuló országok számára a piacgazdaságba való
átmenethez és a demokratikus társadalmi berendezkedés kiépítéséhez,
elsősorban vissza nem térítendő pénzügyi támogatások révén. A középeurópai országok átalakulása és európai uniós csatlakozási folyamatuk
elindulása során a programon belül egyre nagyobb hangsúlyt kapott a csatlakozásra váró országok integrációra történő felkészítése.
1998-ban került sor a PHARE program reformjára, amelynek eredményeként a PHARE átalakulást támogató programból előcsatlakozási programmá vált. Ezt a változást a program „új orientáció”-jának is nevezik. Az
átalakítás a támogatási rendszert is érintette, előírták, hogy a program forrásainak 30 százalékát demokratikus intézmények fejlesztésére, 70 százalékát pedig beruházási projektek finanszírozására kell fordítani. Miután a
kedvezményezett államok kellő rutint szereztek a támogatott programok
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lebonyolításában, a programok végrehajtását decentralizálták, ami abban
nyilvánult meg, hogy a programok felügyelete először a brüsszeli központból átkerült a tagjelölt államokban működő képviseletekhez, majd
később a nemzeti képviseletek hatáskörének bővítésére került sor. 2000
után a PHARE elsődleges célja továbbra is az integrációra való felkészítés
maradt, ám ennek keretében kiemelt figyelmet fordítottak a strukturális
alapokkal való együttműködésre, az alapok forrásainak fogadására való
felkészülésre.
A PHARE programok négy csoportra oszthatók:
• országprogramok (Country Programmes)
• határ menti együttműködési programok (Cross-Border Cooperation Programmes, CBC)
• közösségi kezdeményezésű programok (Community Initiative Programmes,
CIP)
• több kedvezményezettnek szóló programok (Multi-Beneficiary Programme, MBP).
Az országprogramok és a határ menti együttműködési programok esetében a kedvezményezett országok jogosultak a támogatandó területek, prioritások és intézkedések meghatározására. Ezzel szemben a közösségi
kezdeményezésű programok (pl. Erasmus, Socrates, Leonardo stb.) és a
több kedvezményezettnek szóló programok esetében az Európai Unió
alakítja ki a prioritásokat, az országok arról dönthetnek, hogy melyik prioritáshoz tartozó programokban szeretnének részt venni (Forman 2001,
165–188. p.; Sarudi 2003, 78–87. pp.).
ISPA
Az ISPA program 2000-től működik, létrehozásának célja a csatlakozó
országok felkészítése a Kohéziós Alap támogatásainak fogadására. A tagjelölt országok infrastrukturális nagyberuházások finanszírozására használhatják fel a forrásokat a közlekedés és a környezetvédelem területén. Az
ISPA forrásaihoz való hozzáférés feltétele, hogy a tagjelölt országok elkészítsék a saját Közlekedésfejlesztési és Környezetvédelmi Stratégiáikat. Ezt
követően a támogatás elnyerésének három feltétele van:
• a létrejövő beruházásnak valamennyi uniós előírást teljesítenie kell,
azokat is, amelyeket a tagjelölt állam esetleg még nem vett át;
• a minimális támogatási igény 5 millió euró
• a támogatandó beruházásnak nagy létszámú lakosságot kell szolgálnia.
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Az ISPA-támogatásból egy projekt költségvetésének 55-85 százaléka finanszírozható, a fennmaradó részt társfinanszírozásból kell biztosítani
(Forman 2001, 188–197. pp.; Sarudi 2003, 87–89. pp.).
SAPARD
A SAPARD – az ISPA-hoz hasonlóan – 2000 óta működik, az Európai
Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap előcsatlakozási alapjaként.
Célja a mezőgazdaság és a vidék fejlesztése, a tagjelölt országoknak a közös agrárpolitikára való felkészítése. A vidékfejlesztés témakörében a vidéken élő népesség helyzetének stabilizálása, folyamatosan fenntartható foglalkoztatásának biztosítása jelenti a program fő célját. A SAPARD program elsősorban a magánszektor és a helyi önkormányzatok kezdeményezéseiből megvalósuló beruházásokat támogatja. A program támogatásait a
mezőgazdasági termelésben részt vevő népesség száma, a művelt mezőgazdasági területek nagysága, az egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson
vett értéke, valamint a különleges helyzetben lévő területek nagysága alapján osztják el a jelentkező országok között. A SAPARD programban való
részvétel feltétele, hogy az érintett ország kormánya mellett a kedvezményezettek is járuljanak hozzá a projektek megvalósításához. Jövedelemtermelő beruházások esetén a kedvezményezett hozzájárulása minimum
50 százalék. A projekt megvalósításához szükséges összeg másik feléből
maximum 75 százalékot tehet ki az uniós segély, és a költségvetési forrásnak minimum 25 százaléknak kell lennie. Jövedelmet nem termelő programok esetén saját hozzájárulás nem szükséges a kedvezményezett részéről, a támogatás maximális aránya ilyen esetben 75 százalék (Forman 2001,
198–210. pp.; Sarudi 2003, 89–93.pp).
4.4. Kohéziós politika 2007–2013 között
A 2007–2013 közötti időszakban az immár 25 tagúra bővült Európai Unió
regionális politikáját illetően jelentős változásokkal lehet számolni. A
2004-ben csatlakozott, uniós átlagnál alacsonyabb fejlettségű 10 új tagállam belépésével a támogatási jogosultság alapjául szolgáló egy főre jutó
közösségi GDP átlagértéke megváltozott (ez a bővítés statisztikai hatása),
ami – egyéb más tényezők mellett – szükségessé tette a támogatási rendszer átalakítását.
Az Európai Parlament már elfogadta a 2007–2013 között rendelkezésre álló felzárkóztatási források felhasználásának szabályait rögzítő rendeleteket, amelyek a költségvetési megállapodással összhangban szabályozzák
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a fejlesztéseket támogató kohéziós, illetve strukturális alapok céljait, felhasználásának feltételeit. A célkitűzések tartalma és finanszírozásának
módja, szerkezete is megváltozik az elkövetkezendő 7 évben. 2007–2013
között a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap forrásaiból várhatóan az
alábbi három célkitűzést támogatják (COM, 2004) (4.6. táblázat):
A Konvergencia célkitűzés arra irányul, hogy felgyorsítsa a konvergencia
folyamatát a legkevésbé fejlett tagállamokban és régiókban. E célkitűzés
alapján azokat a NUTS II szintű régiókat támogatják, amelyek esetében a
2000–2002 közötti időszakra vonatkozó, vásárlóerő-paritáson mért és
közösségi adatok alapján számított, egy főre jutó GDP-je nem éri el az
EU25 – azonos időszakra vetített – GDP átlagának 75 százalékát. A Konvergencia célkitűzés alapján támogatják továbbá azokat a régiókat, amelyeknek egy főre jutó GDP-je az EU15 átlaga 75 százalékánál alacsonyabb
lett volna, ám meghaladja a bővítés következtében lecsökkent uniós átlag
GDP 75 százalékát. Ezek a térségek a bővítés statisztikai hatása miatt veszítették el támogatásra való jogosultságukat.
A Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés forrásaiból a gazdasági hatás miatt az első célkitűzés támogatására jogosulatlanná váló régiók
(ún. phasing-in régiók), valamint a Konvergencia célkitűzés alapján támogatásra nem jogosult régiók részesülnek majd.
Az Európai területi együttműködés célkitűzése a korábbi Interreg közösségi
kezdeményezés szerepét átvéve a határon átnyúló (határ menti, transznacionális és interregionális) együttműködéseket támogatja majd.
A Kohéziós Alap – a tervek szerint – ezentúl nem csak környezetvédelmi, illetve közlekedési nagyberuházásokat támogathat majd, hanem
olyan, a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó egyéb területeket is finanszírozhat, mint az energia-hatékonyság, a megújuló energia, a TEN-en kívüli
közlekedés, az intermodális közlekedési rendszerek és ezek interoperabilitása, forgalomirányítás, tiszta városi közlekedés, tömegközlekedés. Az
eddig projekt-alapon működő Kohéziós Alapot várhatóan be fogják emelni a programozási struktúrába, ami azt jelenti, hogy a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló nagyberuházásokat is operatív programokba kell
majd foglalni (COM, 2004, www.nfh.hu).
A javaslat értelmében 2007-től kezdődően – a korábbiakkal ellentétben
– egy programot kizárólag egy alap finanszírozhat (kivételt jelentenek ez
alól a Konvergencia prioritás esetében a környezetvédelmi és közlekedési
programok, amelyeket a Kohéziós Alap és az ERFA közösen finanszíroz).
Annak érdekében, hogy a programok számának irreális növekedését elke-
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rüljék, a Bizottság a két alap közötti átjárhatóságra tesz javaslatot, vagyis a
programok egyes prioritásainak tekintetében elfogadja, hogy egy bizonyos
mértékig a másik alap által támogatható tevékenységeket is finanszírozzanak (www.nfh.hu).
4.6. táblázat. A kohéziós politika 2007 és 2013 között
Konvergencia célkitűzés
Regionális és Az EU 25 átlagának
nemzeti
75%-a alatti GDP/fő
programok mutatójú régiók
ERFA
Statisztikai hatás: az EU
ESZA
15 átlagának 75%-a alatti
és az EU 25 átlagának
75%-a feletti GDP/fő
mutatójú régiók
Kohéziós
Az európai átlag 90%-a
Alap
alatti GNI/fő mutatójú
tagállamok

innováció
környezetvédelem
/kockázatmegelőzés
elérhetőség
infrastruktúrák
emberi erőforrások
közigazgatási kapacitás

67,34% = 177,8
Mrd EUR
8,38% = 22,14
Mrd EUR

közlekedés (transz23,86% = 62,99
európai hálózatok)
Mrd EUR
tartós szállítás
környezetvédelem
megújuló energiaforrások
Regionális versenyképesség és foglalkoztatottság célkitűzés
Regionális
A tagállamok nyújtják be innováció
83,44% = 48,31
programok a régiók listáját (NUTS 1 környezetvédelem
Mrd EUR
(ERFA) és vagy NUTS 2)
/kockázatmegelőzés
nemzeti
elérhetőség
„Phasing-in”; a 200016,56% = 9,58
programok 2006 között az 1. célki- európai foglalkoztatá- Mrd EUR
(ESZA)
si stratégia
tűzés alá tartozó, de a
konvergencia célkitűzése
alá nem tartozó régiók
Európai területi együttműködés célkitűzés
Határokon Határ menti régiók és
innováció
35,61% határokon
átnyúló és
nagy transznacionális
környezetvédelem
átnyúló együttműkötransznacio- együttműködési régiók
/kockázatmegelőzés dés, 12,12% Vidékfejnális hálózaelérhetőség
lesztési Célú Európai
tok és progkultúra, oktatás
Mezőgazdasági Alap,
ramok
47,73% transznacioná(ERFA)
lis együttműködés,
4,54% hálózatok
Forrás: Falu, Város, Régió, 2005/1–2. 80. p.
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A 2007–2013 közötti időszakban három új kezdeményezés, a JASPERS, a
JEREMIE és a JESSICA elindítását és működtetését tervezik. A JASPERS a
nagy volumenű környezetvédelmi és közlekedési projektek előkészítéséhez
nyújt technikai segítséget, a JEREMIE pedig abban segít, hogy a mikro-, kisés közepes méretű vállalkozások könnyebben hozzáférjenek a pénzügyi forrásokhoz. A JESSICA a városrehabilitációs és városfejlesztési projektek finanszírozásához kínál különböző megoldásokat hitelek és kölcsönök ötvözésével
(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/index_en.htm).
A jelenlegi helyzet alapján 2007-ben az Unió további bővítésére kerülhet sor: amennyiben a csatlakozás előtt álló Bulgária és Románia teljesíti a
taggá váláshoz szükséges feltételeket, 2007. január 1-jén megtörténik felvételük az Európai Unióba.
Alapfogalmak
Addicionalitás: társfinanszírozás, az uniós támogatásoknak saját forrással
– önrésszel – történő kiegészítése. A Strukturális Alapok támogatásai nem
helyettesíthetik a tagállamok struktúrapolitikai kiadásait, csak kiegészítik
azokat.
Agenda 2000: 1997-ben publikált dokumentumcsomag, amelyet 1999ben a berlini csúcsértekezleten fogadtak el. Az Unió 2000–2006 közötti
megerősítésének és kibővítésének stratégiája volt, amelynek olyan új kihívásokra kellett választ adnia, mint a bővítés, a globalizáció, a versenyképesség javítása, a munkanélküliség magas szintjének mérséklése, a negatív
demográfiai perspektíva kezelésének igénye, a külkapcsolati rendszer fokozottabb összehangolása és hatékonyságának növelése. Mindemellett a
regionális támogatási politika 2000–2006 közötti időszakra vonatkozó
reformját is tartalmazta.
Decentralizáció: a döntési jogosítványoknak és a megvalósítás feltételeinek az átadását jelenti egy magasabb szintről egy alacsonyabb szintre.
Európai Beruházási Alap (European Investment Fund, EIF):
1994-ben hozták létre a Strukturális Alapok és az Európai Beruházási
Bank tevékenységi körének kiegészítésére. Támogatásai a transzeurópai
hálózatok és a kisvállalkozások finanszírozására terjednek ki, két támogatási formája van: hitelekre való garanciavállalás, vállalkozások részvényeinek vásárlása (Forman 2001, 107. p. alapján).
Európai Beruházási Bank (European Investment Bank, EIB): a
Római Szerződés rendelkezése alapján 1958-ban jött létre. Az Európai
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Bizottságtól független intézmény, kedvezményes hiteleket nyújt a tagállamok fejlesztési projektjeihez (Forman 2001, 105. p. alapján).
Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA):
1962-ben jött létre, az alap a támogatási célok szempontjából két részre
oszlik. Az Orientációs Szekció a termelési struktúra javításával kapcsolatos
kiadásokat finanszírozza, míg a Garancia Részleg a piac- és ártámogatási
politika intézkedéseit támogatja (Bodó 2004, 365. p. alapján).
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA): 1975-ben jött létre,
azóta az EU regionális politikájának legfontosabb pénzügyi forrása. Feladata a Közösségen belüli főbb regionális egyensúlyhiányok mérséklése
azáltal, hogy elősegíti a strukturális alkalmazkodást a lemaradó, illetve hanyatló ipari régiókban (Forman 2001, 271. p. alapján).
Európai Szociális Alap (ESZA): létrehozását a Római Szerződés
rögzítette, ténylegesen 1960-tól működik. Az Európai Unió szociális politikájának legfőbb pénzügyi eszköze, szakképzésre, átképzésre, munkahelyteremtésre nyújt támogatást. Küldetése a munkanélküliség megelőzése és
leküzdése, a magas szintű foglalkoztatás elérése, a férfiak és nők közötti
egyenlőség, a fenntartható fejlődés, valamint a gazdasági és szociális kohézió elősegítése (Forman 2001, 271. p; Bodó 2004, 363. p. alapján).
Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE): a közös halászati politikából adódó strukturális intézkedéseket finanszírozó alap. Feladata, hogy a csökkenő halászati tevékenység miatt kevesebb bevételhez
jutó térségek gazdaságát szerkezetátalakítással, diverzifikálással fejlessze.
Kohézió: több ország vagy régió egymástól való gazdasági fejlettségi,
jövedelmi (gazdasági) és életszínvonalbeli (szociális) eltérési szintje. Ha
kicsi az eltérés a különböző régiók fejlettségi szintjei között, akkor erős
kohézióról beszélünk, amennyiben a fejlettségbeli különbségek jelentősek,
akkor gyenge kohézióról van szó (Stelbaczky 2005, 601. p. alapján).
Kohéziós Alap: 1994-től működik, célja a környezetvédelem és a közlekedési infrastruktúra, a transzeurópai hálózatok kiépítését szolgáló fejlesztések támogatása azon tagállamok esetében, amelyeknél az egy főre
jutó (vásárlóerő-paritáson számított) GDP 1992-ben a közösségi átlag 90
százaléka alatt volt (Forman 2001, 273. p. alapján).
Kohéziós jelentés: az Európai Bizottság által háromévente publikált
jelentés a tagállamok gazdasági és társadalmi (szociális) kohéziójáról. Az
első kohéziós jelentést 1996-ban, a másodikat 2001-ben adták ki. A harmadik kohéziós jelentés – Új partnerség a kohézió érdekében címmel –
2004-ben jelent meg.
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Koncentráció: egyrészt a különféle forrásokból (uniós, nemzeti), alapokból rendelkezésre álló pénzügyi eszközök együttes és koordinált felhasználását jelenti, másrészt a kiemelten támogatandó célok meghatározását, és az ezekhez rendelt forrásoknak a legelmaradottabb térségekben – a
célterületeken – való összpontosítását, felhasználását.
Konvergencia: a kohézió erősödésének folyamata, több régió illetve
ország gazdasági fejlettségi szintjének közeledését, a közöttük levő fejlettségbeli különbség csökkenését jelenti. Ezzel ellentétes folyamat a divergencia, amikor a különbségek növekednek. (Stelbaczky 2005, 601. p. alapján)
Közösségi kezdeményezések: több országot érintő, a Közösség
számára kiemelkedő fontosságú, ám a hagyományos regionális politika
témakörén kívül eső problémák megoldására létrehozott pénzügyi eszközök (Forman 2001, 274. p. alapján).
Maastrichti szerződés: az Európai Uniót létrehozó szerződés, amelyet 1992-ben írtak alá a dél-hollandiai Maastricht városában, s 1993. november 1-jén lépett hatályba. Regionális politikai vonatkozása jelentős
(Kohéziós Alap, Régiók Bizottsága, alapelvek).
NUTS-rendszer: a területi statisztikai egységek nómenklatúrája, amelyet az EUROSTAT dolgozott ki a támogatásra jogosult térségek lehatárolására. 1988-ban vezették be, a területegységek ötszintű hierarchikus osztályozását jelenti három regionális és két lokális szinttel.
Partnerség: a különféle szintek (EU, ország, régió, település) és azok
szereplői közötti együttműködés, a célkitűzésektől egészen az intézkedések megvalósításáig. Vertikális és horizontális dimenziója egyaránt értelmezhető.
Programozás: a fejlesztési stratégiák partnerségen alapuló kidolgozása, az azokból következő prioritások, programok és támogatások meghatározása, projektfinanszírozás helyett a komplex programok támogatását
helyezi előtérbe.
Strukturális Alapok: 1989. január 1-jétől az Európai Szociális Alap
(ESZA), az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az Európai
Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) közös elnevezése, amely 1993-tól egy újabb alappal, a Halászati Orientációs Pénzügyi
Eszközzel bővült.
Szubszidiaritás: a döntéseket és a végrehajtását arra a szintre kell helyezni, amely a legnagyobb átlátással és kompetenciával rendelkezik a feladat megvalósításához.

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalom

Vissza

◄

106

►

Regionális politika
A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalom

Európai szintű területi stratégiák
Vissza

◄

107

►

5. Európai szintű területi stratégiák
Az európai szintű területfejlesztési politika elveinek kidolgozását az Európa Tanácshoz tartozó Területfejlesztési Miniszterek Európai Konferenciája (CEMAT) kezdeményezte elsőként az 1983-ban megtárgyalt Európai
Területi Tervezési dokumentum alapján, majd az 1988-ban elfogadott
Európai Területi Tervezési Stratégia című összefoglalóban is sürgette –
kontinens szinten – áttekinteni a regionális folyamatokat. Ezekben az
anyagokban jelenik meg elsőként, a területi tervezés szükségessége, mind
európai, mind nemzeti dimenzióban, egyben kitérnek a tervezés multiszektorális jellegére, valamint a regionális politika eszköz- és intézményrendszerének összevetésére.
Az uniós szerződés előkészítése kapcsán – éppen a francia elnökség
alatt, nem véletlen, hiszen nagy hagyományokkal és tapasztalatokkal rendelkeztek a területi tervezésben – 1989-ben a Közösség területfejlesztéssel
foglalkozó minisztereinek informális tanácskozását rendezik meg Nantesban. Az Informális Bizottság munkájának az eredménye az 1991-ben elfogadott EUROPA 2000 tanulmány, aminek a tovább fejlesztett változata az
EUROPA 2000+ (1993), mely meghatározta az Európai Unió regionális
politikáját az 1994–1999. közötti időszakban.
Az Európa Tanács kezdeményezte az Európai Területfejlesztés Perspektívái
(The European Spatail Development Pespektive, ESDP) című, az európai
területi fejlődés következő évtizedét meghatározó irányainak kidolgozását,
egyben az Unió új fejlesztési időszakának (2000–2006) területi politikáját
magában foglaló fontosabb célkitűzéseinek meghatározását. Az ESDP
főbb irányait az Európai Területfejlesztési Politika Alapelvei (Principles
for a European Spatial Development Policy) – ún. Lipcsei alapelvek –
című dokumentum (1994) tartalmazta, aminek alapján aztán elkészült az
ESDP első nyilvános változata (1997). Ebből a dokumentumból az új
évezred európai területi folyamatainak tervezési alapelveit és irányait ismerhetjük meg, s egyben ajánlásokat fogalmaz meg az európai, a transznacionális és az országos dimenzióban kidolgozásra kerülő területfejlesztési
stratégiákhoz is. A dokumentum végleges változatát, amelyet egy széleskörű szakmai és politikai vita előz meg 2000-ben fogadja el az Európa Tanács területfejlesztésért felelős minisztereinek (CEMAT) tanácskozása.
A fejezet első részében az Európai Területfejlesztés Perspektívái dokumentum főbb elemeit tekintjük át, a második részben a multiregionális
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együttműködések egyik új irányát mutatjuk be, majd a 2006–2013. tervezési időszakban megjelenő városfejlesztési stratégia alapelveit mutatjuk be.
5.1. Az Európai Területfejlesztés Perspektívái
(ESDP)
Az EURÓPA 2000+ nem tekinthető hivatalos Európai Unió dokumentumnak, az csupán összefoglaló áttekintése az európai térfolyamatoknak,
illetve azon főbb irányok felvezetésének, amik egy egységes területfejlesztési stratégia kidolgozásához szükségesek. A tanulmány alapját jelentette
annak, hogy elsőként egységes elvek kerüljenek kidolgozásra az európai
területfejlesztésben Európai Területfejlesztési Politika Alapelvei (Principles for a European Spatial Development Policy) (ún. Lipcsei Alapelvek)
címmel, majd azok elfogadása után elkészüljön az Európai Területfejlesztés Perspektívái (The European Spatial Development Pespektive, ESDP)
tervezet első változata. A következőkben az alapelveket és az arra épülő
ESDP első változatának főbb megállapításait összekapcsoltan ismertetjük.
A Lipcsei Alapelvek 11 az európai szintű területfejlesztés korábban meghatározott alapvető céljait erősítik meg, azaz a gazdasági és társadalmi
kohézió fontosságát szorgalmazza, egyben felhívja a figyelmet arra, hogy
éppen az információs társadalom létrejöttével növekedni fognak a centrumperiféria közötti színvonal és fejlődési ütem különbségek.
A másik elvként a fenntartható fejlődést jelöli meg, s annak a területfejlesztésben történő értelmezéséhez a következő segítséget kínálja:
• A fogalom nem jelent mást, mint egy olyan társadalmi-gazdasági fejlődési folyamatot, amelynek előnyei nemcsak a jelent szolgálják, hanem a
jövőt is, ami egyben az ESDP meghatározó elvének is tekinthető.
• A fenntartható fejlődés célkitűzés nem kizárólagosan környezet centrikus, hanem magában foglalja az emberi tevékenységek teljes körét. A
jövőben a környezet minőségével szemben támasztott emberi követelmények fokozódnak, sőt meghatározó szempontot fognak jelenteni
a beruházások helyszínének kiválasztásánál.
• A fenntartható fejlődés, változásokat igényel a termelésben és a fogyasztásban, valamint a termelési technológiákban is, megköveteli a
termelékenység növelését, a nyersanyagok hatékonyabb felhasználását.
A feldolgozásnál támaszkodtam a Falu, Város, Régió 1997. 3–4. sz. 64–65 o., 6. sz. 23–
28. o. történt ismertetésre.
11
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• Meg kell szüntetni a munkaerő „alul használatát” és a környezet „felül
használatát” 12. A GDP tartalma is megváltozik és a piaci árakban is
egyre inkább globálisan tükröződnek a komplex ráfordítások.
• A fenntartható fejlődés követelménye általános, de érvényesítését a
konkrét regionális adottságokhoz kell igazítani.
A fenti két általános stratégiai célt az alábbi regionális politikai célkitűzésekkel lehet és kell megvalósítani:
• a gazdaság- és környezetfejlesztést egy szilárd, kiegyensúlyozott térbeli
struktúrára kell alapozni és hasznosítani szükséges más, Európában
fellelhető erőforrásokat (pl. regionális identitást),
• a gazdaságfejlesztést össze kell kapcsolni a kulturális és természeti
örökség átgondolt fejlesztésével,
• a területi politikában a fejlesztés, a kiegyenlítés és a védelem, megőrzés
követelményét együttesen és kombináltan kell alkalmazni.
A területi politika megújítását szorgalmazzák a Lipcsei Alapelvek, hiszen a
területfejlesztés fogalmát kiszélesítik, azt az emberi tevékenységek egész
rendszerére értelmezik, kiemelten kezelik a környezeti hatásokat, azokat a
legfontosabb alapelvnek 13 tekintik. A másik újdonság, hogy a területi fejlesztésnél a társadalmi és kulturális erőforrások szerepét előtérbe állítja,
azaz a regionális identitást, a kulturális értékek megőrzését, s azoknak a
fejlesztésben történő hasznosítását hangsúlyozza. Harmadikként ki kell
emelni, hogy kezdeményezi a területfejlesztés fogalmai rendszerének átgondolását a megváltozott körülményekhez igazodva, illetve felveti, hogy
az új kihívásokra új fogalmakkal, vagy a korábbiak megváltoztatott 14, átértékelt tartalmával kell reagálni.
Az ESDP első változata áttekinti az európai területi fejlődés azon sajátosságait, amik a Lipcsei Alapelvekben meghatározásra kerültek (városhá12 Az alul használat azt jelenti, hogy a termelésben az emberi tudás és ismeret átadás még
alacsony, viszont magas az anyagfelhasználás, a környezet igénybevétel, így annak felül
használtsága. Az alapelvek itt a tudásigényes és az anyagigényes termelésre utalnak, illetve
annak területi hatásait kívánják érzékeltetni.
13 Külön hangsúlyozza a dokumentum, hogy a fejlesztési terveknél előre meg kell vizsgálni a környezetre gyakorolt hatásokat, a telepítési döntéseknél a környezeti hatástanulmányok készítését elengedhetetlennek tartja.
14 Példaként felhozható, hogy a rurális térségek nem jelentenek elmaradottságot, így annak kezelése is más technikákat jelent, vagy éppen a centrum térségek gazdasági szerkezete is változik, tehát ott is számolni kell új kihívásokkal.
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lózat, infrastruktúrák elérhetősége, természeti környezet és kulturális örökség), majd felvázolja az európai területfejlesztés politikai céljait és azok
megvalósításának lehetséges lépéseit. Módszertani érdekessége a tanulmánynak, hogy az igényes és összefoglaló jellegű értékeléseket SWOTanalízissel 15 összegzi, egyben igazolja, hogy ennek a módszernek az alkalmazhatósága a nagyléptékű területi stratégiák kidolgozásában is lehetséges,
sőt kimondottan előnyös.
5.1.1. Kiegyensúlyozottabb és többközpontú városhálózat, új
kapcsolatok a város és a vidék között

A városias térségek és a városhálózat kedvező működésének biztosítása az Európai Unió regionális politikájának meghatározó eleme, hiszen a városi
térségek képezik a fejlődés motorjait, egyben a térszerkezeti változások
gerjesztői. A kohézió elvének alkalmazása szükségessé teszi, hogy a városhálózat kiegyensúlyozottan fejlődjön, ugyanakkor a városi térségek versenyképessége növekedjen. A fenntartható fejlődés elvének alkalmazása
viszont azt teszi szükségessé, hogy csökkenjen a szabályozás nélküli városfejlődés kedvezőtlen hatása, a városok belső tereinek rehabilitációja következzen be, hiszen ez lehet a területhasznosítás új, kedvező eszköze.
A kiegyensúlyozott városhálózaton azt kell érteni, hogy a városok kisebbnagyobb hálózatokat alkotnak, ami a funkciók újszerű megosztása alapján
jön létre, oldva a merev hierarchikus kapcsolatokat. A városrendszerek
Európában nagy különbségeket mutatnak, így a fejlesztéspolitikáknak is az
adottságokat kell érvényesítenie, de az alábbi célkitűzések figyelembevétele
éppen az alapelvek – társadalmi-gazdasági kohézió, fenntartható fejlődés –
miatt szükségesek:
A városok és városias térségek hálózati rendszerű fejlesztése támogatandó, ezzel is mérsékelve a versenyt az új erőforrásokért, befektetőkért.
Hangsúlyozott szerepet kapnak a városok közötti együttműködések, ami
épülhet a városcsoportokra, a regionális, a transznacionális, de akár egész
Európára kiterjedő hálózatokra.
A városi térségek fejlődésének térben kiegyensúlyozottabbá kell válnia, a
nagy kiterjedésű városi agglomerációk helyett a meglévő városok funkcióinak megújítása, a városi terek rehabilitációja kerüljön előtérbe. A városok
belső fejlődését kell ösztönözni, azokat vonzóvá téve, növelni a gazdasági
szektorok számát, egyben azok funkcióit erősíteni. A jövőben az ún.
Az V. fejezetben foglalkozunk a stratégiaépítés módszereivel, és ott mutatjuk be részletesen ezt az eljárást is.
15
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Gateway-városok 16 szerepe növekszik, hiszen ezek jelentik majd a bejutást,
a kaput az Európai Unióba, így stratégiai fontosságúak lesznek. Viszont a
kevésbé sűrűn lakott térségekben a policentrikus városhálózat kialakulása a
kívánatos, hiszen ez által képesek a városok a térségfejlesztést felgyorsítani, megteremteni a gazdasági diverzifikációt.
A városfejlesztési politikákat nem a városok nagysága szerint kell differenciálni, hanem aszerint, hogy a városok térségükben milyen funkciókat
töltenek be. Az urbanizált térségek fejlesztésénél a környezeti és kulturális
(építészeti) értékek megóvása döntő tényező. A települések túlzott szétaprózását kerülni kell, hiszen így növekszenek a közlekedési távolságok,
emelkedik a gépkocsi forgalom, s a környezetszennyezés káros hatásai is.
A városfejlődéssel, mint az európai területfejlesztés fontos irányával
foglalkozó fejlesztési célcsoportban, külön célként jelenik meg a város és
vidék új kapcsolati rendszerének felvetése. Abból indul ki a dokumentum,
hogy egyrészt az európai kultúrtájat, annak értékeit meg kell őrizni, s a
falvakat, a kisebb településeket jobban kell integrálni a településrendszerbe. Másrészt a város és vidék kapcsolat megváltozott, hiszen a rurális térségekben egyre több városi funkció jelenik meg (pl. iparszerű mezőgazdaság), míg az urbanizált régiók egyre nagyobb földterületeket hódítanak el
(pl. rekreációs célra).
Mindezek együttesen szükségessé teszik, hogy a város és a vidék kapcsolati rendszert új megvilágításba helyezzük. Ennek alapvető iránya, hogy a fejlesztési stratégiákban a kultúrtáj megőrzését és a természeti értékek védelmét hangsúlyozottan kell kezelni, nem szabad feláldozni a táji értékeket, s különös jelentősége lehet a kis és középvárosok fejlesztésének azon
régiókban, ahol egyedül a mezőgazdaság jelenti a gazdaság alapját.
Meghatározó szempontja a fejlesztéseknek, hogy ne induljon meg a
periférikus térségekből a népesség vándorlás új hulláma, e régiók gazdasága stabilitása éppen a lokális erőforrások újszerű hasznosítása révén
valósuljon meg. A területfejlesztésben a diverzifikáció döntő jelentőségű
lesz, ami nemcsak a mezőgazdaságra érvényes, hanem a kevésbé hatékony
régiók egész gazdaságára. A vidéki térségekben a megújítható energiaforrások kiaknázását meg kell teremteni, hiszen ez jó alapot kínálhat a gazdaság diverzifikációjához, egyben a környezetbarát termelés elterjedéséhez.
A Gateway-városok alatt nagy kikötőket, interkontinentális légikikötőket, vásárvárosokat, kiállítási városokat, kultúrközpontokat, illetve az Európai Unió és a szomszédos
térségek kapcsolatait koncentráló centrumokat ért a tanulmány.
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E fejlesztésekben is kerüljenek előtérbe a helyi adottságok, azok között
főleg a kulturális és természeti örökség értékei.
5.1.2. Az infrastruktúra és az ismeretek elérhetőségének
biztosítása

Az európai földrészen élő népességnek azonos lehetőséget kell biztosítani
az infrastruktúra és az ismeretek elérhetőségében. Az európai közlekedési
és kommunikációs hálózatok rendszere, azok együttes fejlesztése biztosíthatja egyedül, hogy a periférikus térségben élők bekapcsolódjanak az európai gazdasági és társadalmi folyamatokba, mindez csak közös és összehangolt fejlesztéssel oldható meg.
A közlekedési hálózatban elfogadott új fejlesztési irányok 17 (5.1. ábra)
még önmagukban nem biztosítják a mobilitást. A megoldás a különféle
közlekedési rendszerek összekapcsolása, a sokféle elérhetőség biztosítása a
periférikus térségekben. Ebben fontos szerepe van a környezeti szempontok érvényesítésének, s az európai városok közötti rendszeres kapcsolatoknak, amit a meglévő hálózatok rekonstrukciójával, illetve a hiányzó
elemek, kiépítésével kell megoldani.
A személyszállításban az európai nagysebességű közlekedési rendszer fejlesztése kívánatos, ahol össze kell kapcsolni a vasúti szállítást a légi közlekedéssel, s növelni a periférikus és urbanizált térségek kapcsolatait, azok
létesítményi elemeinek fejlesztésével (regionális repülőterek, kikötők, logisztikai központok). A teherszállítást a lehetőségek szerint a közútról a
vasútra és a vízi utakra kell átterelni, normaként alkalmazva, hogy a kombinált szállítási rendszernél a közúti szállítás ne haladja meg a két órát. Az
európai közlekedési rendszerben kialakulnak az új folyosók, amelyek magukkal hoznak új gazdasági funkciók megtelepedését, illetve azok lineáris
koncentrációját. A tervezés során a szabad területek megóvását, a természeti és környezeti károk elkerülését kell szem előtt tartani, s azt, hogy a
zonális koncentrációk javítsák az emberek életminőségét.
Az információs hálózatok (infostruktúrák) a jövő társadalmának idegrendszerét fogják jelenteni, három technológiát a telefont, a számítógépet és a
rádió/televíziót integrálják, amelyek egyben új szinergiai hatásokat eredmé-

17 Az Európai Unió közlekedési miniszterei elsőként 1994-ben elfogadták a „krétai korridorokat”, amik az Unió területén jelölték ki a transznacionális közlekedési hálózatokat,
majd 1997-ben pedig a „helsinki-korridorokat”, amik viszont már a kelet-európai közlekedési összeköttetéseket és fejlesztési irányokat határozzák meg.
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5.1. ábra. A Helsiki Korridorok
Forrás: www.gkm.gov.hu
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nyeznek. Az információs infrastruktúra új szolgáltatások egész sorozatát
indítja el (távoktatás, távtréning, távgyógyászat, távpénzügyi szolgáltatások
stb.), de a termelés új formáját, a távmunkát is lehetővé teszi. A hagyományos infrastruktúrák kiegészítői lesznek ezek az új elemek, hiszen a javak és
emberek szállítása az előbbi, míg az információk (nem anyagi javak) közvetítése az utóbbi rendszereken történik, így egymás hatásainak fokozóivá
válnak. Már ma is látható, hogy azok a térségek és centrumok, amelyek az
infostruktúrákkal jobban felszereltek kedvezőbb helyzetben lesznek a többiekkel szemben. A területfejlesztés célja, hogy a periférikus térségek helyzete ne romoljon ezen új infrastruktúra ellátásában, sőt hozzáférhetőségük
növekedjék, s a képzési és K+F feltételek is elérhetőek legyenek.
Az elérhetőség szerepét új megvilágításba helyezi a dokumentum, hiszen
éppen az infostruktúra következtében a földrajzi távolságok szerepe a társadalmi-gazdasági fejlődésben jelentősen csökken, helyette a távszolgáltatási központok elérhetősége lesz a meghatározó tényező. A szolgáltatási központok hozzáférésének feltételeit javítani kell, hiszen a jövőben helyzeti
előnyt éppen ennek költségei, időigénye és egyéb ráfordítások (pl. hálózatok kiépültsége, végegységek száma, azokhoz való hozzáférés stb.) jelentik.
A periférikus helyzetet – értelemszerűen itt elemzi a tanulmány – a
földrajzi helyzet (az Európai Unió perifériáján lévő országok: Görögország, Portugália, Írország), a természeti (tengerek, hegyek stb.) és az emberek által emelt határok (vasúti és közúti hálózatok) teremtik meg. Az európai integráció alapelve, hogy a kontinens minden részéből biztosítva legyen az állampolgárok könnyű és megfizethető utazása, helyváltoztatása, s
ne legyenek különbségek a lehetőségek között az egyes térségekben. Az
unió központi térsége keleti irányba terjed, hiszen a közép- és keleteurópai országok kapcsolódása egyre több szálon bekövetkezik, így azok
hatását is figyelemmel kell kísérni a fejlesztéseknél. A periférikus térségekben
az elmúlt időszakban egyre több beruházást hajtottak végre, hiszen ezeknek számos előnye van, így jobbak a környezeti feltételek, kedvezőbb a
munkaerő kínálat, olcsóbb a terület, több kedvezményben részesülnek a
telepítésnél, mint a központi régiókban. Ugyanakkor a periférikus helyzetből következő hátrányok mérséklésénél az alábbi célokból kell kiindulni:
• csökkenteni a földrajzi elszigeteltséget a megközelíthetőség javításával,
• javítani a kommunikációs és közlekedési infrastruktúrát,
• az endogén fejlesztést ösztönözni, főleg helyi természeti és emberi
erőforrások aktivizálása révén,
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• a gazdasági szerkezet diverzifikálását segíteni,
• meg kell óvni az érzékeny ökoszisztémákat, amelyek éppen az elszigeteltség miatt maradtak fenn,
• javítani kell az életkörülményeket,
• az információs infrastruktúra és telekommunikációs hálózatok fejlesztése mellett, a K+F tevékenységek telepítése kiemelten szükséges.
5.1.3. A kulturális és természeti örökség védelme

A területfejlesztés alapelvei között hangsúlyozott szerepet kap a természeti
és kulturális örökség fenntartása és azok továbbfejlesztése. Szigorúan kell
őrizni a meg nem újítható erőforrásokat, vissza kell forgatni az azokból
keletkezett nyereséget a fenntartásukba, a megújítható forrásokat pedig
fejleszteni, gyarapítani kell.
A természeti örökségek közül a természet, a föld és felszíni vizek, a nyersanyag lelőhelyek, a levegőminőség és a termőtalaj védelme különösen fontos. Hangsúlyozzák az alapelvek, és a stratégia első változata, hogy e tényezőket egymással összefüggésben, rendszerben kell védeni, érvényes ez
különösen az ipari térségekre. A természetvédelem tervezésénél a biodiverzitás 18 és az erőforrások megóvása mellett, hangsúlyt kapnak a különösen érzékeny természeti tényezők (tengerpartok, hegyvidékek, különleges
adottságú térségek stb.) is.
A vízkészlet megóvását külön fejlesztési célként határozza meg az
ESDP első változata. Kiemelve, hogy a vízellátás nehézségei a jövőben
mind minőségileg, mind mennyiségileg fokozódni fognak. A tartós szenynyezés, a pazarló használat, a nem megfelelő kezelés, csökkenti a víztartalékokat, a növekvő szennyezés transznacionális problémákat eredményez.
Mindezek szükségessé teszik integrált stratégiák kidolgozását a víztartalékokra, az árvízvédelemre, illetve a nagyobb partközeli és transznacionális
vízrendszerek együttes és koncentrált kezelésének kialakítását.
Az európai kultúrtájak értékes örökséget képeznek, ezek a regionális
identitást éppen úgy kifejezik, mint a különféle térségek történelmi másságát, vagy az ott élő emberek és a természet viszonyát. A tájak értékeinek
védelme nem akadályozza a gazdasági fejlődést éppen ellenkezőleg, maguk
a tájak nyújtanak gazdasági vonzerőt. Hiszen az látványosság a turisták
számára és beruházásokat is vonzanak. A különleges adottságú helyek
Azt jelenti, hogy az állat és növényfajok sokfélesége alakult ki egy adott földrajzi térségben, vagy bizonyos időszakon belül.
18

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalom

Vissza

◄

115

►

Regionális politika
A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalom

Európai szintű területi stratégiák
Vissza

◄

116

►

védelme éppen úgy szükséges, mint a lerombolt táj rehabilitációja. A fejlesztési stratégiákban a kultúrtájak megőrzése alapvető jelentőségű, valamint a megkárosított környezet helyreállítása és a táji jelleg fenntartása
azokban a térségekben, ahol a mezőgazdasági tevékenység leépül.
A kulturális örökség védelme és annak a területfejlesztés szolgálatába állítása új eleme az alapelveknek. Az európai kulturális örökség egy vagyont
jelent, amelyhez hozzátartoznak az építészeti és régészeti értékek éppen
úgy, mint a kultúrtájak, de a mindennapi élet kulturális értékeit megtestesítő létesítmények is. Az „örökség fejlesztése” lehet az új területfejlesztési
politika egyik kulcsszava, ami azt jelenti, hogy a jövőorientált, integrált és
fenntartható fejlődés elvét elsősorban a kreativitásnak kell meghatároznia,
mint gazdasági hatékonyságnak.
5.1.4. Az integrált területfejlesztés

A területfejlesztési stratégiai célok nem önmagukban valósíthatók meg,
hanem szükséges azok kombinációja, egy-egy területi egységben történő
egységes stratégiába foglalása. Az integrált területfejlesztés tehát egy térségi
szintű integrációt jelent a meghatározott célok alapján, amit a
multiszektorális és egyben horizontális koordinációval lehet elvégezni.
Ehhez kacsolódik a fenti stratégiai célok vertikális koordinációja is, ami
ezeknek az európai, transznacionális és regionális/helyi szinten történő
együttes érvényesülését jelenti (5.2. ábra).

5.2. ábra. A területfejlesztési stratégiák integrációja
Forrás: Rechnitzer 1998, 87. o.
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A transznacionális, vagy országokat átszelő szint a területfejlesztési stratégiában, a jövőben hangsúlyozott szerepet kap. Hiszen ezen a szinten világos
fejlesztési elképzeléseket lehet kitűzni, azok gyakorlati megvalósítása –
éppen a növekvő multiregionális együttműködésekkel – lehetséges. Az
integrált transznacionális stratégiák eligazítóak lehetnek az Európai Unióban jelentkező ágazati politikák megvalósításában, valamint a közösségi és
a nemzeti politikák összehangolásában.
A politika koordinálását európai szinten már felismerték, így a környezetvédelemben, a közlekedésben, a mezőgazdaságban, a szociális és regionális politikában megkezdődött a közös célok és cselekvések rendszerének
kialakítása. A területfejlesztés számára ezek az együttműködések és összehangolások nagy lehetőséget kínálnak, hiszen éppen a koordináció kényszeríti ki a térségi vetületek előtérbe állítását, amikhez a fenti célok kedvező mozgásteret nyújtanak.
A transznacionális térségek földrajzilag összefüggő, több ország hátárán túllépő egységek, s ezen a szinten lehet az integrált területfejlesztéshez tartozó célokat megvalósítani. Transznacionális szinten értelmezhetők
például az ökológiai hálózatok (zöldfolyosók), a természeti katasztrófa
által fenyegetett térségekben a kockázatok kezelése, a vízellátás, a kis és
középvárosok helyzetének javítása a vidéki térségekben, a tájrehabilitáció,
a multimodális közlekedési és infrastruktúra hálózatok, valamint szolgáltatások terén. A transznacionális stratégiák összekötő kapcsok lehetnek az
ágazati politikák között mind európai, mind regionális és helyi vonatkozásban. Hiszen transznacionális szinten jelenik meg sok európai jellegű
probléma, ugyanakkor ebben a területi dimenzióban értelmezhetők olyan
regionális és városi kooperációk is, amelyek már a nemzeti határokon túlra
mutatnak.
A 5.3. ábra jól illusztrálja, hogy a transznacionális szint összehozza a tagállamokat, a régiókat, a helyi hatóságokat és más szereplőket, magának az
európai területfejlesztési célkitűzések megvalósítása érdekében. A vertikális koordináció a térségi szintek között, a horizontális koordináció pedig a
területfejlesztés és az ágazati politikák között a transznacionális, az országokat átszelő dimenzióban valósulhat meg. A területfejlesztési stratégia a
vertikális koordinációt erősítheti, annak gyakorlatba történő átültetése
segítségével, ennek sikeres megvalósítása viszont hozzájárulhat a horizontális integráció kiszélesedéséhez.
A közösségek (önkormányzatok) és a hatóságok (állami szervek) regionális és lokális szinten a területfejlesztés kulcsszereplői. A fejlesztési cé-
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lok európai és a transznacionális dimenzióban koordinációt igényelnek,
míg maga a végrehajtás a területi egységekre, azaz a regionális és lokális
közösségekre hárul. Ezeken a szinteken az európai összefüggés két vonatkozásban jelentkezik. Az első a határokon átlépő együttműködések
(INTERREG program az Európai Unión belül, mely 1989-től támogatja a
határokon átnyúló kapcsolatokat, azok fejlesztését, sőt annak kiterjesztése
megtörtént – éppen a PHARE programmal együtt – az unió keleti határaira is). A másik az interregionális együttműködések, amik már az országokon belüli térségi kapcsolatokat képviselik, s ezeket éppen a transznacionális szint megjelenése tovább ösztönözheti, hogy a vázolt területfejlesztési célokhoz egyre több, helyi és regionális kezdeményezés kapcsolódjon.
Az ESDP az alábbiakban ajánlásokat fogalmaz meg arra, hogy az ismertetett területfejlesztési célkitűzések regionális és lokális szinten, milyen kezdeményezésekben érvényesülhetnek (5.1. táblázat).
5.1. táblázat. Az ESDP ajánlásai regionális és lokális szinten
Regionális szint
Az elérhetőség javítása a regionális
közlekedési rendszerek és nemzeti/nemzetközi csomópontok öszszekapcsolásával.
Akcióprogramok a települések
megtartására a vidéki térségekben.

Lokális szint
Közös stratégiák a gazdasági szerkezet diverzifikációjára, városok és
városcsoportok vonatkozásában.

Városi térségekben a multimodális
közlekedési rendszerek kialakítására,
az utazási idő csökkentése érdekében.
Fejlesztési stratégiák a tájvédelem- Város és térsége partner kapcsolatare és fejlesztésre, a megújítható
inak fejlesztése, az együttes megújíerőforrások hasznosítására.
tási lehetőségek kihasználására.
Regionális és európai jelentőségű Akcióprogramok a városi/települési
tájak, kulturális örökségek megtar- örökség védelmére és annak fejlesztására és bővítésére.
tésére.

Forrás: Rechnitzer 1998, 89. o.
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5.2. Multiregionális együttműködések és
fejlesztési stratégiák, a CADESES térség
példáján
Európa területfejlesztési stratégiái szükségessé teszik, hogy multiregionális,
vagy nagytérségi fejlesztési elképzelések is kidolgozásra kerüljenek (5.3.
ábra). A multiregionális vagy nagytérségi együttműködés érvényesülése három kritérium alapján jellemezhető.
Az első, hogy kettőnél több ország együttműködését jelenti, a másik,
hogy nem az ország, vagy országok teljes területére terjed ki, hanem azok
meghatározott részeire, elhatárolható területi egységeire, s végül harmadikként az ottani területi közigazgatási egységeknek, mint az együttműködés meghatározó szereplőinek a közreműködése szükséges (Illés 1997).
Ezek az együttműködések nem az Európai Unió kezdeményezésére jönnek létre, hanem azok tagjainak, vagy éppen harmadik intézmény, szervezet közvetítésével. A célok széles skálán mozognak, de minden esetben az
együttműködő országok, azok területi egységeinek komparatív előnyeit
szándékoznak elsődlegesen egymás között, majd éppen az együttműködéssel más térségek felé közösen hasznosítani.
A szerveződéseknek több mozgatórugója lehet
• a földrajzi és a történelmi helyzetből következő adottságok közös
hasznosítása (Balti-tengeri Együttműködés),
• a közös problémák – elzártság, elmaradottság, közel azonos ágazati
szerkezet, s annak válsága – együttes megoldásának igénye (Kárpátok
Régió Együttműködés),
• a figyelem felkeltése, vagy éppen az erőforrások kölcsönös hasznosításából eredő előnyök érvényesítése (Fekete-tengeri Együttműködés),
• bizonyos térségek bevonása a korábban sikeresen működött együttműködésekbe, hogy ez által a gazdasági kapcsolatoknak újabb lehetőségeket kínáljanak, vagy egyáltalán egy másik rendszer működését megismertessék (Alpok-Adria Munkaközösség),
• egy közös természeti forrás hasznosításából következő együttes gondok megoldása, vagy éppen a lehetőségek élénkítése (Duna-menti Régiók Munkaközössége).
A multiregionális együttműködések közül nem mindegyik rendelkezik
fejlesztési stratégiával, sőt mondhatni még nem jutottak el a kapcsolatoknak abba a fázisba, hogy kiérlelt stratégiát dolgozzanak ki.
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5.3. ábra. Multiregionális fejlesztési szcenáriók Európában
Forrás: Rechnitzer 1998, 90. o.
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1997-ben Ausztria és Németország kezdeményezésére elkezdődött egy
nagytérségi együttműködési rendszer tervezése. A program felölelte a közép-európai, az adriai, a dunai, a délkelet-európai államokat, így az elnevezése is innen adódott, CADSES (Central Adriatic Danubian South-Easter
European Space). A 18 országot, s ezzel közel 200 millió embert és 15 etnikumot érintő nagyrégióban, kezdetben négy uniós tagország volt (Ausztria, Németország, Olaszország, Görögország). Ám napjainkra a program
második szakaszában (2000–2006) már az új csatlakozókkal kibővülve
további öt tagország (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovénia, Szlovákia), és a balkáni országok mindegyike (Bosznia-Hercegovina,
Bulgária, Horvátország, Szerbia és Montenegró, Macedónia, Románia),
valamint Ukrajna is a programhoz tartozik.
5.2. táblázat. A CADSES programban rész vevő országok,
illetve területi egységek

Forrás: Az Interreg III… 2001.

Az 5.1. táblázatból látható, hogy mindegyik ország teljes területtel kapcsolódik be a programba, viszont Németország a déli, Olaszország a keleti,
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Adriai-tengerrel érintkező, vagy a térséggel valamilyen kapcsolatot tartósan
alakító tartományai vannak jelen, illetve Ukrajnát csak a határ menti kerületei képviselik az együttműködésben.
A térségre érvényes első kezdeményezés – amit jeleztünk – 1997-ben
indult és 1999-ben végződött. Alapvetően arra irányult, hogy egy alapos
nagytérségi feltárást végezzen, keresse az együttműködések lehetséges
dimenziót, illetve politikai alapelveket határozzon meg a jövőbeli fejlesztési kapcsolatokra.
Ebben a feltáró szakaszban született meg a Vision Planet, a CADSES
térség területfejlesztési stratégiája c. dokumentum (A közép-európai, …
1999). Az elemzés részletesen értékeli a térség adottságait, rendszerezi a
fontosabb probléma területeket (növekvő regionális egyenlőtlenségek,
város-vidék kapcsolatrendszer átalakulása, periférikus térségek, a gazdasági
szerkezet diverzifikálódása, az információ és a tudás elérhetősége). Külön
kitér a városfejlődés sajátosságaira, így a hálózat jellegére, a belső városrészek átalakulására, városi lakáshelyzetre. Foglalkozik a vidéki térségek sajátosságaival, a közlekedés és kommunikáció helyzetével, a környezeti tényezőkkel, a természeti és kulturális örökséggel. S végezetül a területfejlesztés intézményi kereteit, lehetséges eszközeit és a területi integrációt
segítő, intézkedéseket vázolja fel.
A 12 ország bevonásával és szakértőjével készült elemzés alkalmas volt
arra, hogy alapját képezte „Az Interreg III.B közösségi kezdeményezés a
közép-európai–adriai–dunai–délkelet-európai (CADSES) térségre vonatkozó program 2000–2006” kidolgozására és 2001 végén történő elfogadásra.
Az Európai Bizottság által elfogadott fejlesztési program abból indul ki,
hogy a CADSES térségben az integráció alapelvei a következők:
• a különböző területpolitikai elképzelések közös nevezőre hozása;
• a területi tervezés mindenki által elfogadott szabályai és alapelvei kialakításához szükséges alapelvek megteremtése;
• a lehető legdinamikusabb feltételek megteremtése a fenntartható növekedés biztosítása érdekében;
• a természeti örökség védelme és a káros hatások megelőzése, beleértve
az árvízvédelmet és a természeti katasztrófák megelőzését;
• a kulturális és történelmi örökség felmérése, ideértve a közös szabályozási rendszer kialakítását és ennek stratégiai elemként történő alkalmazása a gazdaságfejlesztés területén.
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A program ennek megfelelően a következő fejlesztési és együttműködési
prioritásokat határozza meg:
1. Különböző területfejlesztési elképzelések és akciók támogatása a társadalmi-gazdasági kohézió erősítésének jegyében
– Közösen megvalósítható stratégiák és akciók támogatása
– A városi területek fejlődésének alakítása, a városok hálózatának és
együttműködésének fejlesztése
– A vidéki területek fejlődésének alakítása
– A bevándorlás területi hatásai
2. Hatékony és fenntartható közlekedési hálózatok, valamint az információs társadalom vívmányaihoz való hozzáférés támogatása
– Hatékony közlekedési hálózatok fejlesztése a fenntartható fejlődés
jegyében
– A tudáshoz és az információs társadalom vívmányaihoz való hozzáférés javítása
3. A tájvédelemnek, illetve a természeti és kulturális örökség védelmének
és megfelelő kezelésének a támogatása
– A kulturális örökség védelme és fejlesztése
– A természeti örökség védelme és fejlesztése
– A természeti tájak védelme és fejlesztése
4. Környezetvédelem erőforrás-gazdálkodás és kockázatkezelés
– A környezetvédelem és az erőforrásokkal való megfelelő gazdálkodás támogatása
– A kockázatkezelés és a katasztrófavédelem támogatása
– Az integrált vízgazdálkodás és az árvízvédelem támogatása
A CADSES II. program sajátossága, hogy minden ország delegáltan – függetlenül attól, hogy tagállam vagy nem – teljes jogú tagként vesz részt. A térségben megvalósuló Európai Uniós finanszírozású programok, így a TACIS,
PHARE, ISPA, SAPARD, TINA és CARDS lehető legnagyobb fokú integrációjára kell törekedni, de kizárólag az adott feltételeknek megfelelően.
A CADSES II. program eddigi eredményeit mutatja be az 5.4. ábra, ahol
település szinten jelezték, hogy milyen aktivitást tapasztaltunk 2005. augusztus 1-ig a programok kezdeményezésében (Dosch, Görmar, Hachmann,
Müller, Schafer 2005).
Megállapítható, hogy a fővárosok és a regionális központok játszották
a legnagyobb szerepet a programok kezdeményezésében és fogadásában.
Ezek között a balkáni térség nem mutat kiemelkedő értékeket, ott is a
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fővárosok (Szófia, Bukarest, Zágráb, Belgrád, Tirana, Szkopje) emelkedik
ki számottevő aktivitással.

5.4. ábra. A CADSES országok projekt kezdeményezései
település szinten
Forrás: Dosch, Görmar, Hachmann, Müller, Schafer 2005.

A balkáni országok részvételét és aktivitását mutatja az 5.5. ábra, amelyben
az egyes prioritások szerint rendszereztük a részvételt. Megállapítható,
hogy az első prioritásnak a területfejlesztési együttműködéseknek, azokon
belül is a városhálózat fejlesztésére vonatkozó akcióknak és a vidékfejlesztésnek van meghatározó fogadási aktivitása különösen a csatlakozásra váró
Romániában és Bulgáriában, illetve a társult tagságot elnyert Horvátor-
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szágban. Érdekes, hogy több országban a közlekedés hálózat fejlesztésére
és az információs társadalom kialakulására irányuló projekteket megelőzik
a tájvédelemre és a természeti-kulturális örökségvédelmére irányuló kezdeményezések. Hasonlóan inkább a csatlakozásra váróknál emelkednek ki
a környezetvédelmet megcélzó projektek. Megállapítható, hogy azokban a
balkáni országokban látványosabb a lassan beinduló CADSES II. programban való részvétel, amelyek már kialakították éppen a csatlakozás kapcsán a területfejlesztés intézményrendszerét, már létezik ennek központi
irányítási apparátusa, megjelentek a decentralizált szervezetek, valamilyen
szintű regionális, vagy területi dimenzióban. Így vélhetően rendelkeznek
regionális szintű fejlesztési elképzelésekkel, azokhoz igazítani tudják a
CADSES programban foglalt kezdeményezéseket, és természetesen működik a regionális menedzsment, amely viszont a keretét tudja adni a támogatások fogadásának.
50

1. Területfejlesztés

49

40

37

2. Közlekedéshálózat

3. Tájvédelem

4.Környezetvédelem

35

30

25

23

20

15

12

10
3
Bosznia
Hercegovina

Macedónia

Albánia

Szerbia és
Montenegro

Bulgária

Horvátország

Románia

Szlovénia

0

Görögország

4

5.5. ábra. A CADSES II programba bekapcsolódott balkáni országok
részvétele az egyes prioritásokban
Forrás: www.cadses.com alapján saját feldolgozás.

Célszerű áttekinteni, hogy az eddigi projekt szintű együttműködéseknek
milyen az iránya, azaz a balkáni térség miként részesedik az egyes országok
által kezdeményezett projektekből (5.3. és 5.4. táblázat).
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5.3. táblázat. Az Európai Uniós tagállamok kooperációja
a dél- és kelet-európai országokkal
Ország
Görögország
Olaszország
Szlovénia
Magyarország
Ausztria
Németország
Lengyelország
Csehország
Szlovákia

Projektszám
(db)
40
59
24
31
47
42
20
24
13

Arány az összes projektből
(%)
34,4
29,9
27,4
25,7
24,9
24,5
22,8
20,3
18,3

Forrás: Görmar, 2005.

5.4. táblázat. Az új tagországok együttműködési aktivitása
a CADSES térségben
Ország
Németország
Ukrajna
Ausztria
Moldova
Horvátország
Olaszország
Szerbia és Montenegró
Görögország
Románia
Bulgária
Albánia
Macedónia

Projektszám
(db)
42
2
47
1
22
59
8
40
25
19
9
2

Arány az összes projektből
(%)
38,7
37,5
36,2
33,3
32,7
31,7
26,7
26,2
25,7
22
21,1
11,8

Forrás: Görmar, 2005.

A CADSES program Irányító Hatósága és Kifizető Hatósága Rómában található
(Infrastruktúra- és Közlekedési Minisztérium), a Közös Titkárság, melynek feladata az operatív program-végrehajtás, Drezdában működik. A Közös

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalom

Vissza

◄

126

►

Regionális politika
A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalom

Európai szintű területi stratégiák
Vissza

◄

127

►

Titkárság munkáját a program sikeres végrehajtása érdekében a partnerországokban található CADSES Kapcsolattartó Pontok (CCP) segítik. A
magyarországi CCP a VÁTI Kht. szervezetében lévő Interreg Igazgatóság
keretében működik. A program Irányító és Monitoring Bizottsága a partnerországok delegált tagjaiból áll. A program elnöki feladatait, rotációs
rendszerben, félévente más-más partnerország tölti be.
A Strukturális Alapok felhasználása szempontjából 2004-ig a négy EU
„régi” tagállam részvételével működő CADSES program lassú és nem
hatékony végrehajtásának következtében közel 12 millió € forrást veszített
el az n+2 szabály alapján. Az Európai Bizottság, illetve a tagállamok többsége a veszteségeket mindenekelőtt a programszintű menedzsment szervezetek (az olasz Irányító Hatóság, illetve a németországi Közös Titkárság) rossz működésének tulajdonítja. A problémák igazi gyökere azonban
elsősorban a programozási időszakra vezethető vissza. A „politikai” és
intézményi kompromisszum eredményeképpen egy összetett és nem egyértelműen definiált menedzsment rendszer került kialakításra és a program
jelentős késéssel indult.
A tervekkel szemben az olasz Strukturális Alap Központi Monitoring
Rendszert sem sikerült a CADSES program speciális szempontjainak
megfeleltetni, ezért a mai napig nincs a programnak valóban működő monitoring és információs rendszere. Az Irányító Hatóság és a Közös Szakmai Titkárság fizikai és intézményi széttagolódása komoly koordinációs
problémákat okoz. A tagállamok nemzeti hitelesítési rendszere szintén
nem működik zökkenőmentesen, részint a sok esetben ellentmondó nemzeti szabályozás és gyakorlat, részint a nem megfelelő programszintű koordináció miatt.
Megkezdődött a 2007–2013 programozási időszak előkészítése. Az eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy a jelenlegi CADSES térség túlságosan nagy,
abban, mint jeleztük a kapcsolatok viszonylag egyirányúak, inkább a tagországok között koncentrálódnak. Így született egy elképzelés, aminek következtében a CADSES térség az alábbi struktúrában bomlana ketté:
• Közép-európai program tér: Németország keleti tartományai, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ausztria, Szlovénia, Magyarország,
Olaszország északi tartományai, Ukrajna egy megyéje.
• Délkelet-európai programtér: Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Olaszország északi és keleti tartományai, Románia, Bulgária,
Görögország, Szerbia-Montenegró, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Moldva, Albánia, Macedónia.

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalom

Vissza

◄

127

►

Regionális politika
A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalom

Európai szintű területi stratégiák
Vissza

◄

128

►

5.3. Fenntartható városi fejlődés az európai
regionális politikában, 2007–2013
2005 márciusában az Európai Tanács újra megerősítette, hogy az Európai
Uniónak meg kell újítani versenyképességének bázisát, növelni kell a termelékenységét, és erősíteni kell a szociális kohéziót. Mindezt a tudás, innováció és az emberi tőke optimális felhasználására alapozva kell megtenni. Ezen kívül az EU-nak minden lehetséges rendelkezésre álló nemzeti és
közösségi forrást – köztük a Kohéziós politikát is – mobilizálni kell a célok elérése érdekében.
2005 júliusában az Európai Bizottság kiadta a Közösségi Stratégiai Irányvonalat a Kohéziós politika megvalósítása érdekében. A dokumentum a
Kohéziós Politika fő prioritásainak a növekedést és a munkahelyek teremtését tartja. Az irányvonal kitüntetett figyelmet szentel a városi és vidéki terek
kiegyensúlyozott fejlődésének. Ezenkívül kiemeli, hogy a Kohéziós Politika egy
integrált rendszer, nemcsak a növekedés és a munkahelyek létrehozása a
cél, hanem figyelembe veszi a társadalmi és környezeti tényezőket is. Az Európai Parlament egyik jelentése a városi dimenziók szerepéről a bővítés kontextusában megfogalmazta, hogy mind a Kohéziós Politikának, mind az
EU Strukturális és Kohéziós Alapjainak integrálniuk kell a fenntartható városi
fejlődés gondolatát.
Ebben a fejezetben összefoglaljuk, azokat a fontosabb elemeket, amik
a Strukturális Alapok 2007–2013. időszakára vonatkozóan a városok és
térségeik vonatkozásában kiemelt jelentőségük és hatással lehetnek a beruházásokra, azon belül pedig az építőipar iránt jelentkező állami, közösségi és területfejlesztési szereplőktől induló keresletre.
5.3.1. Vonzó városok

Az európai városok csak úgy tudják vonzani a befektetőket és a foglalkoztatottakat, ha a gazdasági környezet megfelelő és jó minőségű életet tud biztosítani az ott lakók számára. A legtöbb városban az igazi kihívást a szuburbanizáció jelensége és a városok nem megtervezett módon történő terjeszkedése jelenti. A városok vonzóvá tételében négy fő szempontot kell figyelembe venni, melyek a következők:
•
•
•
•

elérhetőség és mobilitás,
a szükséges szolgáltatások biztosítása,
megfelelő természeti és fizikai környezet,
kulturális szolgáltatásokhoz való hozzájutás lehetősége.
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Elérhetőség és mobilitás
A közlekedés és szállítás kulcsfontosságú a piacok megközelíthetősége
miatt, de nem szabad figyelmen kívül hagyni a városon belüli közlekedést
sem. A jó elérhetőség nemcsak a fizikai közelségen múlik, hanem a városok regionális, nemzeti szerepén is, pl. Dublin, London is kieső területeken
fekszenek, mégis központi szerepet játszanak a gazdaságban, köszönhetően a jó közlekedési feltételeknek is.
A városon belüli közlekedés egyik fő kihívása a városok mérete, minél
nagyobb területen kell megoldani a szállítást, annál több környezetszenynyező tényezővel kell megküzdeni. Egy felmérés szerint, ha semmi nem
történik a közlekedés menedzselésében 2010-re az EU költségvetésének
már 1%-át fogják a negatív hatások kiküszöbölésére költeni.
A kevésbé szennyező megoldások között előtérbe kell helyezni a tömegközlekedést (az EU 25 országainak 30 városában közlekedik metró és
137 városában villamos vagy gyorsvasút) és a gyalogos, kerékpáros közlekedést.
Irányelvek a fejlesztésben:
• A periférikus térségek bekapcsolása a légi közlekedésbe és a TEN hálózatba.
• A tömegközlekedés menedzselése, az utak biztonságossá tétele.
• A tömegközlekedés biztonságának növelése.
• Kerékpáros és egyéb alternatív közlekedési eszközök elterjesztése,
ezenkívül alternatív üzemanyagok használatának szorgalmazása.
• A tervezésnél figyelembe kell venni, hogy nincs mindenkinek autója és
nem is képes mindenki autót vezetni, mégis el kell érniük a különböző
szolgáltatásokat.
A szükséges szolgáltatások biztosítása
Az emberek akkor érzik igazán jól magukat, ha hozzájutnak a megfelelő
szolgáltatásokhoz: egészségügy, oktatás, szórakozás, kultúra, sport, közigazgatás.
Ha az emberek egészségesek és jól érzik magukat, nagyobb hatékonysággal
tudnak dolgozni, nő a termelékenység. Az elérhetőséget egyrészt biztosítani lehet a városokban kiépített központokkal, amelyet mindenki könnyen
meg tud közelíteni, másrészt on-line módon is (pl. e-közigazgatás, e-learning, e-egészségügy).
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Irányelvek a fejlesztésben:
•
•
•
•

Az alapszolgáltatások mindenki számára elérhetőek legyenek.
A gyermekekre és nőkre különös figyelmet kell fordítani.
A kevésbé fejlett területekről is el kell tudni érni a szolgáltatásokat.
Bizonyos társadalmi csoportok külön figyelmet igényelnek, ők a bevándorlók, szociálisan hátrányos helyzetűek.

Megfelelő természeti és fizikai környezet
A nem tervezett módon történő városi területhasználat oda vezet, hogy
bizonyos területek kihasználtsága az optimálistól eltérő lesz és lesznek
gazdátlan területek. Ez a fajta működés sokkal jobban kihasználja a környezetét. A szuburbanizációs folyamat révén egyre többen költöznek ki a
városokból, ők kocsival járnak be a városba dolgozni, növelve a levegőszennyezést, elsősorban azok kárára, akik bent laknak a városban.
A város és vidékfejlesztésnek összhangban kell lennie, csak így lehet
megfelelően a zöldmezős és barnamezős beruházásokat szabályozni.
A városok kiemelt feladatai közé tartozik a régi épületek felújítása, különös tekintettel a volt szocialista országokra, ahol a lakosság kb. 40%-a
lakik szocialista típusú panellakásban.
A városi levegő- és zajszennyezés mérséklése is kiemelt feladat, elsősorban a közlekedés és fűtés racionalizációjával. Ezen kívül sok európai
országban, főleg keleten a hulladékok megfelelő tárolása és elszállítása még
nem megoldott.
Irányelvek a fejlesztésben:
• Régi városrészek rehabilitációja.
• A városi területhasználat megfelelővé tétele érdekében koordináció
szükséges a Strukturális és Kohéziós Alap között városi, vidéki, regionális és nemzeti szinten.
• A környezetvédelem területén szükséges lenne egy egységes európai
szabályozás megvalósítása.
• A hatékony energiafelhasználásban a legtöbbet a városi önkormányzatok tehetnek a megfelelő tervezéssel.
Kultúra
A várostervezésnél figyelembe kell venni a kulturális igényeket is. A megfelelően kialakított kulturális intézmények és az általuk szervezett igényes
programok (fesztiválok, kiállítások, bemutatók stb.) igazán vonzóvá tud-
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nak tenni egy várost. A kultúra segíthet az interkulturális kommunikáció
erősítésében.
A kultúrának nagy szerepe van turizmus fejlesztésében is, ami a gazdasági
fejlődés egyik motorja. Emiatt is fontos Európa városainak kulturális
örökségeit megőrizni.
Irányelvek a fejlesztésben:
• A városoknak mind a „könnyű” kulturális szórakozást, mind a komolyabb kulturális programokat (pl. múzeumok, könyvtárak stb.) támogatni kell.
• A kultúra az egyik legmegfelelőbb eszköz arra, hogy az emberek között hidakat építsen, erősítse a társadalmi kapcsolatokat.
5.3.2. Az innováció, vállalkozás és tudásgazdaság támogatása

A városok képesek arra, hogy megteremtsék a feltételeit a kis- és középvállalkozások alapításának és pénzügyi finanszírozásának.
KKV-k és mikrovállalkozások
A kis- és középvállalkozások, illetve a mikrovállalkozások a városok potenciális munkahelyteremtői. Éppen ezért az elsődleges feladat, hogy megteremtsék
a városok a vállalatok alapításának megfelelő környezeti és támogatási
feltételeit.
Irányelvek a fejlesztésben:
• A vállalkozások alapításához szükséges a megfelelő infrastruktúra és
szállítási feltételek biztosítása.
• Szükséges olyan szervezetek, egységek létrehozása, amelyek támogatni
tudják, (pl. tanácsadással) a vállalkozásokat.
• Tanácsadó és közvetítő szervezetek szükségesek, amelyek az együttműködést segítik elő a partnerek és a vállalkozások között.
• A pénzügyi tanácsadást is támogatni kell, pl. oktatással, különböző
pénzügyi programok, támogatási formák létrehozásával.
• Külön figyelmet kell fordítani a fiatalok, nők és hátrányos helyzetűek
vállalkozásaira, sok esetben nekik több szakmai támogatásra van szükségük.
Innováció és tudásgazdaság
Azok a városok, amelyek ki tudják használni az innováció és a K+F előnyeit,
sokkal előnyösebb helyzetben vannak, mint azok, akik nem tudnak élni
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ezekkel a lehetőségekkel. A tudásgazdaság alapját a jól képzett, gyakorlati
szakemberek adják, akiket oda kell vonzani a városba és – ennél nehezebb
feladat – meg is kell őket tartani.
A tudásgazdaság igazán akkor virágozhat, ha felismerik a vállalkozások
az egyetemekkel, kutatóintézetekkel való kapcsolattartás jelentőségét.
Irányelvek a fejlesztésben:
• A városoknak vonzani kell és meg kell tudni tartani a jól képzett munkaerőt.
• A városoknak kell előkészíteniük a régiójuk számára az innovációs
stratégiát.
• A felsőoktatási kapcsolatok meghatározóak a városfejlesztés szempontjából.
• A városoknak ki kell fejleszteniük egy kiegyensúlyozott és integrált
információs stratégiát, amely összhangban áll a nemzeti és regionális
stratégiával.
Több és jobb minőségű munkahely; A városi paradoxon:
sok munkahely, mégis magas munkanélküliség
A városok nemcsak lakóiknak, hanem az ingázók számára is biztosítanak
munkalehetőséget, ennek ellenére magas a munkanélküliségi ráta a városokban. Az uniós városok több mint kétharmadának alacsonyabb az aktivitási
rátája, mint az országos átlag. 2001-ben mindössze a városok 10%-ában
volt nagyobb az aktivitási ráta 70%-nál, pedig a Lisszaboni Stratégia ezt a
mértéket tűzte ki célul 2010-re, de a valóság azt mutatja, hogy ezt nehéz
lesz elérni.
A városoknak van a legtöbb lehetőségük arra, hogy a helyi igényeket
megértsék és tisztán lássák az adott térségre jellemző lehetőségeket, nehézségeket, s az újabb tevékenységet megtelepedését támogatni tudják.
Irányelvek a fejlesztésben:
• Akkor tud egy város megfelelő munkahelyeket kínálni, ha rendelkezik
azokkal az eszközökkel, amelyek segítségével előre tudja látni a gazdasági és társadalmi változásokat regionális és helyi szinten is.
• Hatékony munkahely-teremtési eszköz lehet, ha a gazdaság kulcsszereplői képesek együttműködni.
• Külön figyelmet érdemelnek azok a rétegek, akik valamilyen oknál
fogva nehezebben jutnak be a munkapiacra, pl. nők, fiatalok, bevándorlók, fogyatékosok.
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A foglalkoztatás növelése az oktatás és képzés színvonalának
emelésével
Az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosítása a városok feladata.
Manapság szükség van az ilyen típusú képzési formára. Ennek oka elsősorban, hogy a kevésbé képzettek nem tudnak elhelyezkedni a piacon,
számukra valamilyen alternatív lehetőséget kell kínálni, másrészt a gazdasági ágazatok súlyának átalakulása folyamatos, ennek következtében a korábban a nehézipar, bányászat területén dolgozók nagy részének új munka
után kell nézni. Ahhoz, hogy a városok versenyképesek legyenek, vonzóvá
kell válniuk a jól képzett szakemberek számára, illetve sikeresen kell megtalálniuk azokat a munkavállalókat, akik éppen a be nem töltött munkahelyek egyikén szeretnének dolgozni, ezzel növelve az aktivitási rátát is.
A bevándorlók munkapiaci integrálása szintén fontos feladat, számos
olyan képességgel rendelkezhetnek, amellyel a helyi lakosok nem, így bővülhet a szolgáltatások köre a városban. Ezzel a társadalmi kirekesztettség
jelensége visszaszorítható, ami gazdasági növekedést eredményezhet helyi
és regionális szinten egyaránt.
Irányelvek a fejlesztésben:
• Élethosszig tartó tanulás és az oktatási, képzési rendszerek modernizációja, az infrastruktúra fejlesztése.
• Kiemelten támogatni azok tanulási lehetőségeit, akik hátrányos helyzetben vannak a munkapiacon (pl. akik korán abbahagyták tanulmányaikat, az alacsonyan képzettek, idős emberek, bevándorlók, a kissebségben élők).
• Támogatni kell azokat, akik több és sokoldalú képzettséggel rendelkeznek, nagyon fontos szerepük lehet elsősorban a szolgáltató szektorban.
• Külön figyelmet kell szentelni a tartós munkanélküliek munkapiaci
reintegrációjára.
5.3.3. Egyenlőtlenségek a városokon belül

Ha megnézzük az egyes városok munkanélküliségi rátáját, azt tapasztaljuk,
hogy elég nagy a mutató szórása. Egy felmérés szerint a nagyvárosok bizonyos területein a munkanélküliségi ráta elérheti akár a 60%-ot is, a közepes
városokban ez az érték 47-48%. Jelentős számok ezek, főleg, mert ehhez a
magas rátához számos területeken a szegényes környezet, a bűnözés, az
oktatás alacsony színvonala társul, ezen kívül a várható élettartam is ala-
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csonyabb, mint a központi területeken. A legnagyobb gond, hogy bár ezek
a területek közel vannak a fejlett régiókhoz, központokhoz, a kapcsolattartás mégis hiányos, ami tovább nehezíti a fejlődést a hátrányos helyzetű
térségekben, központokban, de városi területeken is.
Társadalmi integrálódás és az egyenlőség lehetősége
A társadalmi kirekesztés orvoslása kulcsfontosságú tényezője a városi politikának. A következő csoportokra kell figyelmet fordítani:
A bevándorlók integrálása: a bevándorlók a városi lakosság egyre nagyobb hányadát teszi ki. Az egyes országokban a problémájuk kezelésére
hozott döntések nemzeti szinten születnek, azonban a konkrét megvalósítás a városokra hárul, de sokszor az ehhez szükséges, elsősorban anyagi
feltételeket nem biztosítják. A fontos feladat a nyelvi oktatás támogatása,
hogy legalább kommunikálni tudjanak a környezetükkel. Továbbá biztosítani kell, hogy a bevándorlók is képesek legyenek részt venni társadalmi
programokban.
Fiatalok és gyerekek: minden fiatalnak részt kellene venni oktatásban,
képzésben, mert ha képzetlenek, az ebből adódó hátrányok (pl. munkanélküliség, rossz egészségi állapot, drogozás, zendülések) leküzdésének
költsége a városok költségvetését fogja érinteni. A fiatalok munkanélküliségi rátája a legtöbb országban az országos átlagnál jóval magasabb. Fontos tudni, hogy bármilyen stratégia, program akkor lesz sikeres, ha a fiatalokat motiválják is, megértetik velük, mi miért fontos (pl. iskolába járni,
ahol a tanár-diák és diák-diák kapcsolat révén a fiatalok megtanulják azt is,
hogyan kell alkalmazkodni a többi emberhez).
Női egyenjogúság: a legnagyobb gondot az jelenti, ha (pl. szülés után)
némi kihagyás után jelennek meg a nők újra a munkapiacon. Hiába van
meg a képzettségük, a kiesett időszak gyakorlati tapasztalatai hiányosságot
jelentenek. A kisebbséghez tartozó vagy gyermeküket nevelő anyák különösen kiszolgáltatottak ebben a helyzetben.
Irányelvek a fejlesztésben:
•
•
•
•
•

A bevándorlók integrálása.
A fiatalok képzése, oktatása.
Küzdelem a gyermekszegénység ellen.
Növelni kell a nők esélyeit a munkapiacon.
A gyermekes anyák munkapiaci lehetőségeinek kiszélesítése.
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A biztonság növelése a városokban
A bűnözés elsősorban a városokban koncentrálódik, különösen a drogokkal kapcsolatos bűncselekmények száma nőtt az elmúlt években. Ezért
minél nagyobb egy városban a biztonság, annál vonzóbbá válik a gazdasági
szerepelők számára, kiemelt területet jelent a bűnözés kezelése.
Irányelvek a fejlesztésben:
A bűnözés megelőzése már a városi terek tervezésénél kezdődik, ha
szép, tiszta a környezet, átláthatóak az utcák, terek és odafigyelnek az elhanyagolt területek fejlesztésére, kevesebb bűneset elkövetésére csábítja az
embereket a rendezett környezet.
A fiatalokra már azelőtt oda kell figyelni, mielőtt „karrierjük” beindulna.
Meg kell szervezni a városi területek őrzésének módjait.
5.3.4. Kormányzás

Városok és régiók
A stratégiai döntéseknél nemcsak nemzeti, regionális szinten kell gondolkodni, a helyi, városi szereplőknek is fontos feladataik vannak, hiszen nem
lehet minden kérdésben csak nagyobb területi egységben gondolkodni.
Ami nagyon fontos: az egyes területi szintek közötti együttműködés és különböző
kérdésekben egymás segítése, annak érdekében, hogy egy fenntartható közösségi
szint jöjjön létre.
Irányelvek a fejlesztésben:
• A globális verseny kihívása együttműködést kíván meg a városok és a
körülöttük lévő területek között.
• A városi-vidéki koordináció elsősorban pénzügyi együttműködést jelent.
A fenntartható városi fejlődés integrált megközelítése
Ahhoz, hogy a városfejlesztés sikeres legyen, egy hosszú távú, előre jól
átgondolt stratégiát kell kidolgozni. A tervezés folyamatába be kell vonni
az érintett feleket (nemzeti, regionális, helyi szint), hiszen csak ők tudhatják, hogy egy-egy érintett kérdéskörben helyi, regionális szinten melyek a
sajátosságok. A fenntartható fejlődés megvalósítása során társadalmi és
környezeti tényezőket is figyelembe kell venni.
Irányelvek a fejlesztésben:
• A kulcsszó a hosszú távú tervezésen van!
• A tervezésben érintett terület képviselőit be kell vonni a tervezésbe.
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Civil részvétel
A kormányzati szinten hozott döntések legitimációját az adja, ha a civil
társadalom is részt vesz a döntési folyamatban. A helyben történő eseményeket, a helyi jellegzetességeket csak ők tudhatják. Különösen fontos
szerepük van ebben a folyamatban a nőknek és a fiataloknak.
Irányelvek a fejlesztésben:
• A városok fenntartható növekedésének feltétele, hogy a civil szektor
(nonprofit szervezetek) szót kapjanak a fejlesztés során.
• Csökkenteni kell a távolságot a civilek és a politikusok időértelmezésénél, mely eltérés elsősorban a közigazgatási rendszer túlzott bürokratizmusából ered.
A városok megújulásának finanszírozása
A városok megújulásának fő finanszírozója az EU Strukturális Alapja,
ezenkívül az EIB (European Investment Bank), az EBRD (European
Bank for Reconstruction and Development) és a CEB (Council of Europe
Development Bank) finanszírozza a városi fejlesztéseket, elsősorban hitelnyújtással (pl. az EIB 2004-ben 6,1 milliárd euró hitellel finanszírozta a
városi környezet fejlesztését). Az EIB és a CEB egy kiemelt támogatási
területe a volt szocialista EU tagországok lakásállományának megújítása.
A finanszírozási lehetőségek fejlesztése
A gazdasági növekedés és az innováció támogatása mindig kockázatokkal
jár, ezért olyan támogatási formákra van szükség, ami csökkenti a finanszírozás kockázatát. Az EU Strukturális Alapján keresztül a 2007-2013-as
tervezési időszakra bevezetnek egy új támogatási formát, a JEREMIE-t,
amely remélhetően megfelel a fenti követelménynek és hozzájárul a gazdasági növekedéshez, a foglalkoztatás növeléséhez és a társadalmi kirekesztés
csökkentéséhez.
PPP konstrukciók
A városok fejlesztéséhez nemcsak a városvezetők döntései szükségesek, a
magánszektor is sikeresen járulhat hozzá a városok vonzóvá tételében,
források vagy egyéb ötletek, javaslatok átadásával. A magánszektor tapasztalatai sikeresen felhasználhatóak a városok fejlesztésében. Eddig csak
olyan területeken, mint pl. az egészségügy, IT, turizmus volt népszerű a
PPP, azonban meg kell barátkozni a gondolattal, hogy a városi tervezésnél
is fontos szerepük lehet.
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Irányelvek a fejlesztésben:
• A közösségi finanszírozást ki kell egészítenie a magánfinanszírozásnak.
• A magánszektor nemcsak pénzt, hanem tapasztalatokat is biztosíthat.
• A sikeres PPP-hez elsősorban jól átgondolt, hosszú távú tervezés
szükséges.
5.3.5. Tanulságok a magyar város, pontosabban
településhálózat fejlesztés számára

1. Az Európai Unió regionális politikájában egyre nagyobb hangsúllyal
jelenik meg a település, s azon belül a város, illetve a város és környezete
tudatos fejlesztése. A 2007–2013 közötti időszakban tehát a különféle
szektorális OP-ben és a regionális OP-ben kiemelten kell kezelni a városfejlesztést, illetve a város és a környezete fejlesztésére vonatkozó
célokat.
2. Nélkülözhetetlen az Országos Területfejlesztés Koncepció részeként,
annak kiegészítéseként Országos Településhálózat-fejlesztési Irányelveket kidolgozni. Ezekben az irányelvekben reagálni kell az Európai Unió regionális politikájának elvárásaira, azokat adaptálni a magyar viszonyokra és megkeresni a legfontosabb fejlesztési irányokat, amikre alapos
szakmai és finanszírozási eligazítást adni.
3. A hat-hét regionális központ szintjén megindult fejlesztési pólus program mellett elő kell készíteni a hazai középvárosok fejlesztésére vonatkozó
elképzelés rendszert, amit részben a szektorális OP-ben a regionális
OP-ben kell érvényesíteni. Kiemelten kell kezelni a középvárosok rehabilitációs programját, ami vonatkozzon a közlekedési rendszereik
megújítására, a városi belső terek (épületállomány) felújítására és a kor
igényeinek megfelelő beépítésekre, valamint hasonló szellemben a telekkialakításra, a barna ipari területek rehabilitációjára, megfelelő szintű
közművek kiépítésére. A középvárosi szerepkörök intézményi bázisainak megerősítése döntő jelentőségű lehet az egyes régiók fejlesztési elképzeléseinek megvalósításában.
4. Hasonlóan célszerű áttekinteni a hazai kisvárosok fejlesztési elképzeléseit,
döntően a kistérségi szerveződések segítése érdekében, kiemelt hangsúllyal az elérhetőségre, a szolgáltatások biztosítására, a megfelelő
(vonzó) infrastrukturális feltételekre. Támogatni kell a kisvárosok fejlesztési elképzeléseinek (fejlesztési stratégia, program) kidolgozását,
azok összhangba hozását a kistérségre készülő fejlesztési elképzelések-
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kel. Célszerű szabályozni a várossá válás rendszerét, az összhangba
hozni a kistérségi hálózat további lehatárolásával.
5. Nem csak Európai Uniós eszközöket kell megmozgatni a városi építészeti környezet és infrastrukturális rendszer megújítására, illetve fejlesztésére, hanem ezek finanszírozására az állami eszközök mellett új
megoldásokat kell kikísérletezni (pl. városi kötvény, helyi PPP konstrukciók) és bevezetni.
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6. A regionális politika rövid története
Magyarországon 1900–1990 között
6.1. Regionális politika a két világháború között
A területi folyamatok szerepe Magyarországon az I. világháború után merül fel élésen, hiszen az ország területi integritásának megvédése 1918–
1920 közötti időszakban a politikai élet, de a közgondolkodás, illetve a
tudományos elemzések központi témáját jelentette.
A trianoni szerződés alapvetően átalakította a magyar állam területét és
szervezetét is, hiszen a Magyar Birodalom területének 71,5%-át, az anyaországnak 67,2%-át választották le, ami azt jelentette, hogy az utódállamokhoz került Nagy-Magyarország lakosságának 63,6%-a és az anyaország
vonatkozásában ez az arány 58,3%-ot jelentett.
A természetföldrajzi karaktere az országnak átrendeződött, a gazdasági
szerkezet alapvetően átalakult, hiszen számos ágazat teljesítőképessége a
felére, a harmadára csökkent, ugyanakkor piacaikat, illetve beszállító kapcsolataikat is elveszítették. A gazdaság egyre határozottabban formálódó
autark jellege megszűnt, így sebezhetővé vált, a megcsonkított hazai piac
ellátása érdekében számos termékből behozatalra szorult.
A népességi és társadalmi hatásai rendkívül súlyosak voltak a trianoni
szerződésnek. A népesség szám radikális csökkenése mellett, az új államhatárokon belül megváltozott a foglalkoztatási szerkezet, az iskolázottság,
a vallási struktúra, s a nemzetiségi szerkezet viszont homogén lett, ugyanakkor 3,4 millió magyar maradt az utódállamokban.
Az infrastrukturális rendszerekre is érzékeny csapást mért az új államhatár, hiszen csak a vasúthálózat 37,9%-a, az úthálózat 35,5%-a maradt
meg. A közlekedési hálózat nagyobb koncentrációja nem jelentette a jobb
ellátást, hiszen a hálózatok szétdarabolódtak, azok kör-körös jellege megszűnt, a sugaras vonalak maradtak meg, így a nagytérségek és központjaik
közötti összeköttetés csak a fővároson keresztül vált lehetővé.
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6.1. táblázat. A településhálózat és a közigazgatási szerkezet
Magyarországon a trianoni békeszerződés előtt és után
Megnevezés
Megye
Járás
Törvényhatósági jogú város
Rendezett tanácsú város
Nagyközség
Kisközség
Egyéb lakott helyek

1918
63+8
443+70
27+4
112+13
2176+156
10196+389
17083

1920
34
163
11
36
1006
2496
9086

Forrás: Hajdú Z. 1993

Nem csak a közigazgatás szerkezetében, a településhálózat jellegében következtek be megrázó átrendeződések (6.1. táblázat), hanem a települések
jellegében, azok terület alakító funkcióiban is. A főváros népessége ugrásszerűen megnőtt, a különböző igazgatási, kulturális, gazdasági szerepkörök
még erőteljesebben itt koncentrálódtak, hiszen számos regionális szerepkörrel rendelkező nagyvárosát az ország elveszítette. Az új államhatárok
megtörték a városhálózat évszázadok alatt kialakult természetes egységét.
Leszakadt a külső nagyváros gyűrű, a helyébe lépő belső városgyűrűnek a
szerepkörei gyengék voltak, illetve természetes vonzáskörzetüknek egy
része az új államhatáron kívül maradt, így a magyar településszerkezet
megbomlott, s hosszú évtizedekig egyensúly zavarokkal küzdött. A regionális struktúrában is átrendeződések következtek be, hiszen az országon
belül megnőtt az alföld-típusú térségek súlya, s e területi szerkezetek (gazdasági, településhálózati, népességi, infrastrukturális összetevők) szerepe.
Összességében a trianoni békeszerződés alapvetően átszabta Magyarországot, annak területi szerkezetében mély változásokat hozott, s ezek aztán tartós, mondhatni évszázados hatást eredményeztek.
Nem beszélhetünk a húszas években Magyarországon területfejlesztésről, annak eszközeinek alkalmazásáról. Viszont kiemelést érdemel az a
tudományos munka, ami egyrészt az akkori nemzetközi szakmai színvonal
legmagasabb fokán feldolgozta az ország térszerkezetének változásait,
másrészt javaslatokkal élt a közigazgatási rendszer megváltoztatására, a
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területi folyamatok – éppen a politikai és a gazdasági reformok elmaradása
miatti – újszerű alakítására.
Az első irányzatot Teleki Pál és tanítványai képviselték. Teleki a geográfiában akkor a dinamikusan terjedő tájelmélet 19 alapján dolgozta ki a
magyar területi igények alátámasztását, annak nemzetközi szinten történő
ismertetését. A József Nádor Tudományegyetem Közgazdaságtudományi
Karán létrehozott Gazdasági és Politika Földrajzi Intézetében folyó kutatások az ország térszerkezetének változásaira irányultak, megalapozva ezzel a hazai gazdaságföldrajzot, illetve a területfejlesztés elméleti alapjait
(Princz, Teleki, Cholnoky é. n.).
A másik irányzat Magyary Zoltán nevéhez fűződik, aki 1931-ben kap
kinevezést a közigazgatási reform előkészítésére, s egyben a Pázmány Péter
Tudományegyetemen létesítendő Magyar Közigazgatási Intézet vezetésére.
Magyary alaposan ismerte az akkori tervgazdasági gyakorlatokat, mind a
szovjet tervezési rendszert, mind az olasz, a német gazdaság központi irányítási törekvéseit, de eligazodott az angol-száz országok válságkezelő gazdaságpolitikájában, s azok igazgatási megoldásaiban. Az ország rendezés
kérdését elsőként veti fel, azt egyértelműen kormányzati funkciónak tekinti
(Hajdú 1993). Sajnos Magyary modernizációs törekvései nem jártak sikerrel, azonban igazgatási, szervezési elképzelései (Magyary 1942), s azok
elemzésének módszertana tanítványain keresztül továbbélt és a hazai területfejlesztés modern irányzataira nagy hatást gyakorolt (Kiss 1978).
A harmincas években, a Gömbös-kormány programjában, a Nemzeti
Munkatervben bukkan fel a tudatos ország rendezés gondolata, az a felismerés, hogy az ország fejlesztését csak valamennyi tényező együttes és
összehangolt alakításával lehet sikeresen elvégezni, s ennek területi összefüggései is vannak.
Az 1937. évi VI. tc. a városrendezésről és építésügyről tekinthető e
korszak meghatározó törvényének, hiszen nemzetközi igényességgel szabályozta a városrendezést, előírta, hogy a városokban fejlesztési terveket
kell készíteni, ennek alapján az övezeti és a terület felhasználási tervként
A modern tájelméletben a táj fogalma fokozatosan bővül, az egy „átfogó, totális területi
rendszerező kategóriává vált, melyben értelmezni lehetett a természeti, gazdasági, társadalmi, politikai, településhálózati stb. folyamatok bonyolult kölcsönhatását. A tájföldrajz jó
néhány híve lejutott annak kimondásáig, hogy az ember, a társadalom, minden gazdálkodó, építő, szervező tevékenysége táji jellegű, illetve kötöttségű. Innen már csak egy áttételre volt szükség annak megfogalmazására, hogy az államok objektív téralapja a táj, tehát a
tájak rendszerére kell felépíteni a gazdaságot, a társadalmat, a tájak természetes hierarchiájának megfelelően kell fejleszteni a településhálózatot”. (HAJDÚ Z. 1993, 22. o.)
19
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általános rendezési tervet, majd ezt követően a szabályozással bíró részletes rendezési tervet. A törvény megerősítette a főváros és a környezetének
kapcsolatát, annak rendezési jogosítványait a Fővárosi Közmunka Tanácshoz rendelte.
Felmerült az igény egy átfogó ország fejlesztési terv kidolgozására
1939-ben, éppen a területi revízió kezdetével egy időben, azonban a meginduló II. világháború az elképzelést levette a napirendről (6.2.táblázat).
6.2. táblázat. Magyarország területének, népességszámának
és városállományának alakulása 1938–1944 között
Év
1938*

Terület
(km2)
93 073

Népesség
(fő)

Megyék

T.j.
Megyei
városok
városok
száma

Járások

8 688 319

25

11

45

150

1938

105 000 10 382 014

31

12

46

172

1939

117 061 11 076 036

34

14

50

184

1940

160 165 13 653 296

44

18

68

246

1941

171 640 14 683 323

44

21

70

264

1944

171 640 14 683 323

44

21

70

264

Trianoni Magyarország
Forrás: Hajdú z. 2001.
*

A két világháború közötti időszakban a területi politika Magyarországon
nem formalizálódott, ugyan akkor a területiség kérdése éppen a trianoni
békeszerződés súlyos következményei miatt folyamatosan az érdeklődés
és a tudományos elemzés középpontjában álltak (Rónai, 1989). Ennek is
köszönhető, hogy a területi kérdésekkel – elsődlegesen a gazdaság földrajzi
összefüggésekkel, majd a közigazgatási és társadalmi vetületekkel – foglalkozó műhelyek nemzetközi színvonalú kutatásokat folytattak, s eredményeik ma is hatnak a területi tudományban.
6.2. Regionális politika a II. világháború után
A II. világháború pusztításainak felszámolása átfogó gazdaságszervezési
feladatot jelentett, amelyet az Újjáépítési és Közmunkaügyi Minisztérium
végzett. Ennek szervezetében alakult meg a Területrendezési Intézet
(TERINT) azzal a feladattal, hogy a földreform hatására bekövetkező
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területi és települési változásokat regisztrálja, és terveket dolgozzon ki a
településhálózat átrendezésére. A TERINT első időszakban a tanyaközpontok terveinek kialakításával foglalkozik, majd 1948-tól megkezdi az
első országos méretű regionális vizsgálatot, s annak alapján az országos
területfejlesztési koncepció kidolgozását (Perczel 1989).
Az időszak alapvető gazdaságpolitikai célja a szocialista iparosítás volt,
így lényegében mindent ennek rendeltek alá, egyrészt új szocialista városok
építését kezdték meg, másrészt pedig szocialista iparosítás alapján kívánták
átformálni a városok gazdasági és társadalmi szerkezetét. A hagyományos
falusi létforma megszűnését tervezték, hiszen a nagyüzemi mezőgazdaság
új települési rendet kívánt meg, amit csak tervszerű beavatkozással lehet
elérni.
Ezek az elvek megjelennek a területrendezéssel foglalkozó kormányhatározatban (609/31/1950 Népgazdasági Tanács), ami elrendeli a regionális
tervek elkészítését, egyben a város és községrendezést ehhez a tervhez
kapcsolja. Továbbá éppen a rendezési célok érdekében a településeket
három osztályba sorolja (6.1. ábra), ahol az első osztályt az ötéves tervben
kiemelten fejlesztendő települések és nagyberuházások centrumai (72 település) képviselték, a második osztályba azok kerültek, ahol a városi fejlődést biztosítani kell, új intézmények, főleg regionális szerepkörrel rendelkezők telepítésével. A harmadik osztályt az egyéb települések alkották,
amelyek falusias jellegűek és a helyi szükségletek kielégítése miatt csak
részben fejlesztendők, illetve fejlesztésre nem ajánlott települések. Itt beruházások nem telepíthetők, sőt a későbbi változatban építési engedélyt
sem lehetett volna kiadni (800 település vitatható létjogosultsággal és 1300
település nem fejlesztendő alcsoportként). A települések osztályba sorolása – ami aztán számos változatban, éppen az érdekek sokszínű érvényesítése alapján készült el 1951-ben – lényegében nem vált elfogadottá, törvény szintre emelt koncepcióvá, azonban nemcsak az építési igazgatásban
éreztette hatását éveken keresztül, hanem a magyar településpolitika szemléletét is formálta. Sőt innen kezdődött meg a magyar falvak negyven évig
tartó kálváriája is, hiszen 1990-ig a településfejlesztésben az „örök vesztes”
a falu lett (Navracsics 1996).
A TERINT működését 1951-ben megszűntették, és lényegében 1957ig területi tervezésről nem beszélhetünk, ugyan készültek kisebb regionális
tervek, de országos szintű munkálatok, koncepció előkészítés szintjén sem
folytak.
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6.1. ábra. A települések osztályba sorolása
a TERINT kapcsolata alapján (1951)
Jelmagyarázat: 1. – I. kategóriájú települések; 2. – II. kategóriájú települések; 3. – III. kategóriájú települések; 4. – Nem fejlesztendő települések; 5 – Tanyaközpontok és eszmei
községek.
Forrás: Hajdú 2001.

6.2. ábra. Régióbeosztás az 1963-as
település-hálózatfejlesztési koncepció alapján
Forrás: Perczel K. Gerle Gy. 1966.

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalom

Vissza

◄

144

►

Regionális politika

A regionális politika rövid története Magyarországon 1900–1990 között

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalom

Vissza

◄

145

►

A hazai regionális tervezésnek lendületet adott az 1958-ban életbelépett
minisztertanácsi rendelet, amely a népgazdasági tervezés részeként elismeri
a területi terveket, sőt megszabta annak négy ütemét (Kőszegfalvi 1982).
Az elsőben a vizsgálati szakaszt jelölték meg, aminek a keretében az országot kilenc régióra bontották (6.2. ábra). A régiók lényegében nagyvárosi
hálózatra épültek, és ezekhez önálló vizsgálatok kapcsolódtak, majd az
adatokat országos szinten is összesítették. E lehatárolás tekinthető az első
alapos térségi szintű ország elemzésnek a forradalom után, mivel egyrészt
a térbeli szerkezetek felmérése megkezdődött, másrészt pedig a regionális
tervezés módszertanának kidolgozásához számos tapasztalatot gyűjtöttek
össze a tervezők (Kőszegi 1964). A regionális tervezés második szakaszában a regionális koncepcióknak az elkészítését jelölte meg a határozat,
ennek keretében elsődlegesen a településhálózati elemzések készültek el,
ami az alapját jelentette az 1963-ban megjelent, Országos Településhálózat-fejlesztési Tanulmánytervnek. Harmadik feladatnak a regionális fejlesztési koncepciók, majd negyedikként a rendezési tervek kidolgozása került
meghatározásra. Ezek az utóbbiak már nem készültek el, mivel a népgazdasági tervezési rendszerbe nem lehetett beépíteni – éppen az erős ágazati
meghatározottságok miatt – a területi tervezést, a régiók létrehozása nem
történt meg, a politikai akarat elfordult a területfejlesztéstől, az ágazatfejlesztés és gazdaságtervezés prioritásai változatlanul domináltak.
A hatvanas évek első felének meghatározó eredménye az Országos Településhálózat-fejlesztési Tanulmányterv, amely áttekintette a településhálózatot, rendszerezte annak tagjait, meghatározva a fejlődési irányokat,
egyben a különböző szintekhez rendelhető funkciókat. A tanulmányterv
nem vált hivatalos dokumentummá, hosszú egyeztetéseket és számos vitát
ért meg – a kor politikai lehetőségei között –, de „koordináló anyagként
szolgált a beruházások telepítési kérdéseinek a mérlegelésénél és eldöntésénél, segítséget nyújtott a tanácsi szervek számára saját területük településhálózati és településfejlesztési problémáinak a megoldásához” (Kulcsár
1972, 307. o.).
A tanulmányterv átdolgozott változata lett az Országos Településhálózat-fejlesztési Keretterv, amely ismételten többoldalú egyeztetéseken ment
keresztül, így egyrészt megyei szinten értékelték azt, s ennek hatására elkészültek a megyék első településhálózat-fejlesztési tervei, azaz megkezdődött az országos szint alatti területi tervezés. A másik irány az egyes ágazatok telepítési terveinek elkészítése, ami bizonyos gazdasági körzetek regionális terveinek összeállítását jelentette (Sajóvölgy–Miskolc, Székesfehér-
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vár–Veszprém, Pécs–Mecsek, Zagyva-völgye–Salgótarján). Ugyancsak elkészült a Balaton és a főváros fejlesztési terve, de további helyi, regionális
tervek is kerültek kidolgozásra különféle szakmai műhelyekben, amelyeket
„az OTK felhasználta és magába olvasztotta, ezáltal realitása jelentősen
megnőtt, helyi adottságokhoz való alkalmazását ez alapozta meg” (Perczel
1989, 91. o.).
A végleges Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció (OTK)
1971-ben került jóváhagyásra (1007/1971. [III.6.] Korm. sz. hat.) a következő területfejlesztési elvek érvényesítésével:
• Budapest túlcentralizáltságát fokozatosan meg kívánta szűntetni, így a
főközlekedési hálózati csomópontokon öt ellenpont város, regionális
központ fejlesztését tartotta fontosnak (Győr, Pécs, Szeged, Debrecen,
Miskolc).
• Az északkelet-délnyugat ipari tengely monopolhelyzetét mérsékelni
kívánta, és fejlesztési súlypontját áttenni a mezőgazdaság, élelmiszeripar, gépipar alapján a Dél-Dunántúlra és az Alföldre.
• Az aprófalvas térségekben faluközpontok kijelölésével, részben az
ellátást javítani, részben a településfunkciókat koncentrálni irányozta
elő, hasonlóan a tanyás térségekben a mezőgazdasági falvak, új tanyaközpontok telepítésének támogatásával.
• A városhiányos térségekben a nagyközségek várossá 20 fejlesztése, azok
funkcióinak bővítése.
• Egyenletes ellátás érdekében a város szerkezetben a funkciók tagolt
(hierarchikus) megosztását kialakítani a közintézmények egymásra épülő rendszerének telepítésével, de egyben a gazdasági szerepkörök alakításával is.
• A települések funkciói abban különböznek ebben a rendszerben, hogy
azok mekkora lakosságot és területet látnak el. Így létrejönnek a koncentrált szerepkörök alapján az alapfokú, a középfokú és a felsőfokú
ellátási területek, ami egyben a településhálózat megosztottságát is
eredményezi.
• A hierarchizált rendszerben az öt ellenpólus nagyváros mellett 134
várost, mint további – középfokú – ellenpólust kell fejleszteni, amik
aztán 90 kis- és középfokú körzetben, azokhoz tartozó kb. 140 nagyA koncepció 1990-re 134 várossal számolt az országban, az 1960. évi 64 várossal
szemben, napjainkban (1998) 218 városi rangú település van az országban.
20
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község kiemelt fejlesztését teszik szükségessé, s mindehhez kb. 1000
alsó fokú faluközpont kapcsolódna (6.3. ábra). Az eredeti modelljében
egy erősen decentralizált hálózatot képzeltek el, ahol a különböző
funkciókkal rendelkező települések vonzáskörzetei egymásra épülnek
(a kistérségek, mint vonzáskörzetek az alapkoncepciónak fontos építőelemei voltak), azok között erőteljes munkamegosztás kialakítását tervezték, s mindehhez természetesen magának az infrastruktúrának a hálózati, s egyben tagolt fejlesztése is kapcsolódott volna.
• A korábbi kilenc makrorégió (körzet) helyett öt tervezési-gazdasági
körzet kialakítását javasolta, ahol egyrészt érvényesülnek az ellenpont
központok szerepkörei, másrészt a funkcionális kiskörzetek (ipari, mezőgazdasági, üdülés-idegenforgalom fejlesztése szükséges) megfelelő
rendszere, egymásra épülése is megjelenhetne (6.3. ábra).
• A speciális kiskörzetek kijelölése is megtörtént, így a fejlesztésre ajánlott ipari körzet (15 db), üdülési, idegenforgalmi (23 db), ország határ
menti (10 db), agglomerációs térségek (17 db).
6.3. táblázat. A települések száma központi szerepkörük szerint
az OTK besorolása alapján
Központi szerepkör
Országos központ
Kiemelt felsőfokú központ
Felsőfokú központ
Részleges felsőfokú központ
Középfokú központ
Részleges középfokú központ
Kiemelt alsófokú központ
Alsófokú központ
Részleges alsófokú központ
Budapest agglomerációba
tartozó települések
Egyéb települések
Összes település

A besorolt települések száma
1
5
7
11
65
41
142
530
292
44

Az összes település százalékban
0,03
0,15
0,22
0,34
2,02
1,28
4,43
16,52
9,10
1,37

2071
3209

64,54
100,00

Forrás: Hajdú Z. 2001. 216. o.
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6.3. ábra. Az Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció
középfokú és magasabb szerepkörű központrendszere
és a tervezési-gazdasági körzetek
Forrás: Hajdú 2001, 218. o.

Az OTK-ban megjelenik a területi kiegyenlítés, mint a területfejlesztés
egyik meghatározó eleme, azonban ezt a település hierarchia szintjén képzelte el (Beluszky 1993). A megyék közötti kiegyenlítéshez az OTK hozzájárult, hiszen a megyék elkészítik saját településhálózat fejlesztési tervüket,
amiben viszont határozottan érvényesülnek a települések közötti differenciálás elvei és kemény gyakorlata. A koncepció szellemétől eltérően, alapvetően az országos politikai érdekeket a lokális, megyei akaratokkal 21 felerősítő érvényesítés hatására, látványos körzetesítés indult meg az országban (6.4. táblázat). Ennek súlyos következményei lettek, hiszen a települéA hetvenes évek elejére tehető a megyei pártbizottságok (MSZMP) hatalmának és
befolyásának rendkívüli megerősödése. A megyei pártapparátusok voltak a reformellenes
erők bázisai, így az 1973–1974-ben megindult politikai támadások a gazdasági mechanizmus ellen a megyékben kellő támogatásra találtak (ILLÉS I. 1993). Ennek az egyik következménye volt, hogy a körzetesítést (termelőszövetkezet, iskola, községi tanács, takarékszövetkezet) nagy lendülettel végezték el, egyben a megyei koncepcióban lévő település
hierarchia kialakítását számos eszközzel szorgalmazták.
21
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sek többségében a szerepkörök kiürültek 22. Így semmilyen fejlesztési forráshoz nem jutottak, azok egyedül a funkcióval rendelkező egységekben
(székhelytelepülés) koncentrálódtak, sőt még korlátozásra kerültek az elemi település funkciók is (pl. építési tilalom). A koncentráció hatására súlyos ellentétek alakultak ki települések között, miközben a hátrányos helyzetű térségek problémáit a koncepció nem volt képes kezelni, arra megoldást adni. Nem történt meg Budapest koncentrációjának mérséklése sem,
a dekoncentrációs intézkedések – alapvetően a gazdasági reform fékezése
következtében – elmaradtak. A regionális rendszer nem alakult ki, a megyék pozícióikat megtartották, sőt éppen a megyei településhálózatfejlesztési tervek kidolgozásával és elfogadásával azt megerősítették.
6.4. táblázat. A községek funkciócsökkenését eredményező folyamatok
országos jellemzői
Év

Települések
száma

Nem
tanácsszékhely
községek
száma

Termelőszövetkezetek
száma

Állami
gazdaságok
száma

Vidéki
ÁFÉSZek
száma

Általános
iskola
nélküli
települések száma

Közforgalmú vasútvonalak
építési
hossza (km)

1950
1960
1965
1970
1975
1980
1984–86

3223
3273
3259
3209 (71)
3189
3128
3058 (86)

191
186
339
1238
1471
1597
1574 (85)

1738
4265
…
2445
1601
1339
1270 (85)

316
333
…
184
150
132
128 (85)

…
1370
…
566
483
273
266 (85)

…
…
…
121
410
828
924 (84)

…
10307
10069
9514
…
7930
7766 (85)

Forrás: Nemes Nagy J. 1987

Bibó Istvánt 1975-ben felkérték, hogy az OTK lehetséges közigazgatási
következményeit gondolja át. Az elemzése alapján (Bibó 1986) kidolgozza
a közigazgatási területszervezés alapelveit, így a székhely optimális megközelítésének, a közigazgatási egységek arányossági, az igazgatási területrendezés egységének, az alsó és felső szintű területi egységek egymásba illeszthetőségének és a súlypontok változásának elvét. A közigazgatás rendA nyolcvanas évek elejére az ország 3000 településéből 530 település (312 ezer lakossal)
egyértelműen hanyatló helyzetű lett és 1728 település (2500 ezer lakos) labilis, átmeneti
helyzetű (VÁGI G. 1985).

22
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szerét a városjárások építette és hat kerületet határozott meg, kiiktatva a
megyéket. A koncepció napinkig érvényes megállapításokat tartalmaz, s a
hazai regionális szervezés egyik lehetséges irányát is jelentheti (6.4. ábra).

6.4. ábra. Bibó István városjárásra épülő
kerületi közigazgatási reformterve, 1975.
Forrás: Bibó I. 1986 III. kötet, 292–293. o.

Az OTK-val együtt született meg egy rendelet a területi tervezés rendjéről,
annak tartalmáról (2006/71. sz. Korm. rend.), amely meghatározza a tervezés feladatait, rendszerét, a részt vevő szervezeteket és a jóváhagyás
rendszerét. A szabályozás elemeiben keveredett az ágazati és a területi
szemlélet, s ennek következtében a fejlesztési és rendezési szemléletű tervezés tartósan elkülönült egymástól, annak viszonya nem került egyértelműen meghatározásra. A különféle szintű tervek kapcsolata nem volt egyértelmű, kiegészítő tervek (üdülőterületek, ipari centrumok és térségek,
egységes rendezést kívánó mezőgazdasági területek) címzettjei nem voltak
meghatározhatóak (Miklóssy 1992). Az intézményrendszerben is megmaradtak az ellentmondások, a feladatok megosztása részben ágazatok és a
központi tervező intézmény (Országos Tervhivatal) között, illetve a területi egységek (megyék) és a kormányzati szféra ellentétében feszült. A funk-
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ciók megosztása, illetve a fejlesztési, valamint a műszaki, létesítmény
szemléletű tervezés határozottan elkülönült, s ennek következményei napjainkig hatnak. Megítélésünk szerint nem lehetett valós fejlesztési jellegű
tervezést végezni abban az időben, mivel egységes és uniformizált politikai-ideológiai célok kerültek meghatározásra és az azokhoz vezető utak is
egységesen lettek kijelölve. Nem lehetett más fejlesztési célt, célkitűzéseket
meghatározni, mint a központi politikai akarat által megjelöltet. Viszont a
műszaki-fizikai rendezés szemléletű tervezés ezeknek a politikai elveknek a
megjelenítésére kiválóan alkalmas volt, hiszen létesítményekben, hálózatokban, terület felhasználásokban, azaz beruházásokban gondolkodott, így
lényegében visszatükrözte a fejlesztés voluntarista, létesítmény szemléletét.
Ennek köszönhető, hogy több országos területrendezési terv (OTT)
készült el, különféle tervezési szemléletben (Baráth 1987), amelyek lényegében területfejlesztési koncepciók voltak ismételten, de a műszaki, fizikai
terek átalakítását jelenítették meg. Alapvetően nem beszélhetünk tehát
kettősségről a hetvenes, nyolcvanas évek magyar területi tervezésében,
hiszen a rendezés szemléletű tervezésben jelentek meg a fejlesztés orientált jövőkép alakítás elemei. Ebben a szemléletben aztán felnőtt egy tervező generáció, erre alapultak a felsőoktatási intézmények, s maguk a területi
szereplők is ezt az igényt kódolták.
A területi tervezést a fejéről a talpára kell állítani, azaz a fejlesztés
szemléletű tervezést, mint a területi folyamatok irányainak kijelölését kell
követnie a rendezésnek, mint a műszaki, fizikai elemek térbeli elhelyezkedésének meghatározását. A tervezésben a stratégia szemléletet szükséges
érvényesíteni, ami a területi folyamatok lehetséges irányainak meghatározására, a célok sokoldalú kombinációjára, s egyben a megoldások mobil
rendszereinek ajánlására törekszik. Így a fejlesztés nem kényszer, nem a
központi akarat gondoskodó megvalósítása, hanem helyi, területi ajánlások
sorozata, amik közül az autonóm szereplők döntik el a számukra legkedvezőbb megoldásokat, miközben a „területi egység irányítója” első az
egyenlő szereplők közül, s szolgálja eszközeivel a területrendszer működését. A tervezés is ennek a szolgálatnak a része, egyik eleme, segíti a működést, eligazítást ad a lehetőségek között, orientálja a szereplőket.
A nyolcvanas évek elején az OTK-t, s annak megoldásait egyre több
támadás érte. Talán az akkori állam szocialista rendszer egyik gyenge láncszeme volt az OTK, viszont ezt szabad volt vitatni, számos, éppen a politikai rendszer jellegéből fakadó sajátosságot (merev rendszerű szemlélet,
uniformizált, helyi adottságokat nem veszi figyelembe, tervutasításos jelle-
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gű) bírálni, egyben rámutatni az ország területi szerkezetében bekövetkező
kedvezőtlen változásokra.
A területi tervezés korábban merev rendszerét is megszűntetik
(2017/82. [VII.15.] MT hat.) és egy miniszteri utasításban (7/1983. ÉVM)
lényegében felszámolják az eddigi rendszert, megkülönböztetve a fejlesztés (társadalmi-gazdasági) és a rendezés (műszaki-fizikai) szemléletű területi tervezést. Két tervet ismernek el a „népgazdasági” és a „tanácsi” szintűt,
az időtávot mérséklik (nagytáv megszűnik), a tervkarbantartást előírják,
viszont a tervek valós hatása, alkalmazásának, érvényesülésének rendszere
teljesen eloszlik, azaz a hatósági jóváhagyás meghatározása elmarad, nem
kerül megjelölésre.
Az OTK módosítását az Országgyűlés a 12/1980–85. sz. határozatával
végezte el 1985-ben (A terület- és településfejlesztés… 1985), aminek fontosabb megállapításai a következők:
• A nagyvárosok ne növekedjenek extenzív módon, az urbanizáció súlypontját a kis- és középvárosokra kell helyezni, egyben ezek legyenek a
népességáramlás lehetséges célpontjai.
• A településhálózat egységes egész, összefüggő rendszer, amely a települések gazdasági, igazgatási, infrastrukturális és intézményi szerepkörén alapul. Lesznek fejlődő és stagnáló települések, s azok fejlődjenek,
ahol az adottságok működésének a leghatékonyabb feltételei biztosítottak.
• Az alapfokú ellátást helyben, vagy kis távolságban kell biztosítani, s e
települések száma növekedjék (1300–1500 egység). A középfokú ellátást a városokban és a városi körzetközpont nagyközségekben célszerű
kialakítani, hosszú távon 180–250 településben. A felsőfokú ellátásra
elsősorban Budapest és a megyeszékhelyek alkalmasak.
• A főváros súlya legyen jelentős a felsőfokú ellátásban, a tudományban,
a kultúrában, az idegenforgalomban, a nemzetközi és országos intézmények telepítésében, az innovációban, ugyanakkor mérséklődjön a
termelésirányításban, és az élőmunka igényes termelésben. Budapest
átmenő forgalmát csökkenteni kell, egyben a fővárosi agglomeráció
fejlesztésével, annak középfokú funkcióinak szélesítésével a centrumot
tehermentesíteni.
• Az öt regionális funkciót betöltő nagyváros mennyiségi fejlesztése
helyett a felsőfokú szerepköreik bővítése szükséges, azok új elemekkel
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történő kiszélesítése (kultúra, irányítás, tudományos feladatok, oktatási
és egészségügyi funkciók).
• A távlati alapanyag és nyersanyagbázisok térségeit szükséges fejleszteni, valamint vízigényes ipar, vízi közlekedés miatt a Duna menti térséget kiemelten kezeli a koncepció.
• Hasonlóan kiemelten fejlesztendő térségnek tekinti a kedvezőtlen
adottságú, elmaradott helyzetű aprófalvas térségeket, az üdülőkörzeteket (Balaton, Velencei-tó, Bükk-Mátra, Duna-kanyar) és a határ menti
övezeteket.
A módosított településhálózat-fejlesztési koncepció konkrét fejlesztési
eredménye, hogy 1986-ban (2015/1886. [XI.5.] MT. hat.) a Minisztertanács elfogadta a gazdaságilag elmaradott térségek 23 lehatárolását és a fejlesztésére vonatkozó programot. A célok között szerepelt, hogy az elmaradott térségekben a gazdasági bázis megerősödjék, a helyi foglalkoztatás
bővüljön, a gazdasági szerkezet átalakítása történjen meg, s mindezekhez
az önerőből való fejlesztés járuljon hozzá. A program alapvetően termelésbővítő jellegű volt, de az infrastruktúra fejlesztés több elemét (bekötőutak, villamos energia ellátás, alapfokú intézmények telepítése stb.) tartalmazta, azonban a tervezett támogatási összeg (20 Mrd Ft) helyett, csupán
3 Mrd Ft került felhasználásra, ami nem érte el a költségvetés 0,1%-át
(Beluszky, 1993).
Az elmaradott térségek lehatárolása és azok fejlesztése volt lényegében
az állam szocialista rendszer utolsó kísérlete a területi folyamatok tervszerű alakítására. A program első fázisa 1990-ben indult volna, azonban a
rendszerváltozás a területfejlesztés egy másik, új történetét, s egyben a
területi tervezésnek negligálását jelentette.

Az ország hét megyéjének 23 térségében 571 települést (összes település 19,0%) jelöltek ki, ami az ország területének 10%-át jelentette, itt élt a lakosság 4%-a.

23
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7. Az átmenet regionális politikája
(1990–2004)
A rendszerváltozás után a kilencvenes évek elején a területi különbségek
látványosan kiéleződtek Magyarországon. Közel másfélmillió munkahely
szűnt meg, a korábbi ipari központokban a termelés visszaesett, a vezető
ágazatok (gépipar, mezőgazdaság, élelmiszeripar) a meghatározó keleti
piacaikat elvesztették. A klasszikus válságágazatok (bányászat, kohászat,
nehézgépipar, textilipar) helyzetének romlása nem a rendszerváltozással
kezdődött, de ennek hatására felgyorsult, hiszen a támogatása kényszerű
csökkenése jelentősen növelte a termelési és értékesítési zavarokat, gyorsította az üzemek bezárását. Az ágazati válságok területi válsággá szélesedtek ki, mivel ezen ágazatok lokális koncentrációja magas volt a korábbi
ipartelepítési politika következtében. Az „egy nagyvállalat egy város-vidék”
viszonylat következtében a domináns ágazatok tevékenységébe tartozott
az adott telephelyi központ, mint település működtetése, s a válság következtében viszont a nagyvállalatok kivonultak a város és vidéke közszolgáltatási funkcióinak üzemletetéséből.
A keleti piacok elvesztése a mezőgazdaságban alapjaiban ingatta meg a
korábbi szervezeti, termelési és elosztási rendszert, amit csak tovább mélyített a tulajdon viszonyok visszarendezésére vonatkozó politikai döntések. A vidéki térségekben nemcsak a mezőgazdaság felgyorsított átalakulása jelentett foglalkoztatási problémát, hanem az ide a nagyvárosokból és
Budapestről véglegesen visszatérő 150-200 ezer ingázó.
Az ország fővárosa és a nyugati térségei gyorsabban tudtak alkalmazkodni a változásokhoz. Budapest elsősorban a pénzügyi és biztosítási szektorban tömörítette a privatizációra került gazdasági szervezeteket, de más, a
külföldi tőke érdeklődését kiváltó gazdasági egységek központjai is ide koncentrálódtak (gyógyszeripar, gépipar, közszolgáltatások). A külföldi befektetők által indított zöld mezős beruházások a kilencvenes évek elején az ország nyugati térségeiben jelentek meg. Ami magyarázható azzal, hogy ezen
központok egyrészt közelebb voltak a nyugati piacokhoz és beszállítókhoz
(Szentgotthárd, Esztergom), másrészt pedig a jó elérhetőségükön túl a magas munkakultúrát képviselő foglalkoztatott kínálat ösztönözte a kedvező
letelepedést, új technológiák elhelyezését (Győr, Székesfehérvár). A nyugati
orientáció alapvetővé vált a gazdaságban, így felértékelődtek Nyugat-Európa
felé irányuló gyors és zavartalan összeköttetések (Enyedi Gy. 1996).
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Az 1990. évi önkormányzati törvény alapvetően új helyzetet teremtett a
helyi közösségi funkciók működtetésében, a közszolgáltatások szervezésében. Az önkormányzatok állami támogatásból (normatív támogatások),
átengedett központi bevételekből (SZJA egy részének átengedése) és saját
bevételekből (helyi adók, intézményi bevételek, vállalkozói tevékenység)
gazdálkodhattak. Az állam egyre több feladatot adott le az önkormányzatoknak, amely többségéhez nem rendelt forrásokat. Az ország eltérő gazdasági és jövedelmi szerkezete az önkormányzatok között is érzékelhető különbséget teremtett. S végül a lakosság igénye megnőtt a korábban korlátosnak tekintett közüzemi szolgáltatások gyorsított kiépítésére (gázellátás, telefonhálózat, víz és csatornahálózat), amit a piaci szereplőkké vált szolgáltatók
még tovább ösztönöztek, de a területfejlesztési politika a maga szerény eszközeivel támogatott. A helyi fejlesztés politika kialakítása számos önkormányzatban, vagy azokat tömörítő kistérségben elkezdődött, ami együtt járt
a helyi közösségek megerősítésével, a település, térség arculatának kialakításával, s természetesen az egymás közötti verseny kiéleződésének.
Az Európai Unió regionális politikájának elemei megjelennek a fejlesztések és támogatások odaítélésében. A nyugati határok megnyitásával egyre több multiregionális együttműködés szerveződik, amik aztán az ország
déli és keleti térségeiben is megjelennek, új kapcsolatokat, de konfliktus
forrásokat is teremtve.

7.1. ábra. Magyarország térszerkezete a kilencvenes és évek közepén
Forrás: Rechnitzer J. 1993, 136. o.
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Ha rendszerezni kívánjuk a magyar térszerkezet főbb elemeit a kilencvenes évek közepére, akkor öt kategória alapján rajzolhatjuk fel az ország
térképét (7.1. ábra). Az első csoportba az innovációs, sikeres térségek tartoznak, amelyek az ország nyugati felében, a főváros környékén, a Balaton
mentén és néhány regionális központ körül, mint szigetek alakultak ki.
Ezekben a megújítás szempontjából aktív zónákban magasabb a vállalkozások száma, jelentősebb a külföldi tőke, alacsonyabb a munkanélküliség,
kedvezőbbek a lehetőségek a munkához jutáshoz, szélesebbek a fogyasztás terei. A potenciális innovációs térségek, így az osztrák-magyar határrégió, a nagy közlekedési tengelyek menti övezetek, azok központjai, főleg
az autópályákhoz kapcsolódva, elindultak a fejlődésben. Megjelenik a külföldi tőke, az új vállalkozások, mérsékeltebbek a foglalkozási feszültségek,
a gazdaság újabb szektorai bukkannak fel, tehát az ott élők megélhetőségi
lehetőségei javulnak. Már nem ilyen kedvező a belső perifériákon élők
helyzete. Ezek a nagyvárosoktól és a főbb közlekedési tengelyektől távolabb fekvő, vagy nehezebben elérhető térségek nem rendelkeznek szervező centrumokkal, alacsony a vállalkozási potenciál, kevés a munkahely,
leépültek a települések. A külső perifériák a déli, keleti, északkeleti határtérségeket foglalják magukba. Nem tudnak a szomszédos országokból
fejlesztési energiát nyerni, mert azok perifériáival érintkeznek. S végül a
válságtérségek, ahol az ágazati-területi válság következményeit hosszú
ideig nem lehetett felszámolni, valamelyest mérsékelni, ezek a korábbi
nehézipari térségek, de az Alföld vidéki, döntően mezőgazdasági térségei,
illetve a tartós társadalmi feszültségeket hordozó térségek (pl. aprófalvak,
romanépesség aránya meghatározó) is ide tartoznak.
7.1. A területi válságok kezelése (1990–1996)
A regionális politikában a rendszerváltozással alapvetően megváltozott a
szereplők köre. Az államszocializmusban a meghatározó, sőt alapvetőnek
tekinthető központi állami szerepvállalást új szerepelők megjelenése csökkentette, vagy éppen ebben az időszakban még csak színesítette. A gazdaság még ha válságban is volt önálló fejlesztési tényezővé vált. A gazdasági
szereplők köre radikálisan kibővült, azok regionális eloszlása jelentős különbségeket mutat, hatások a terület fejlődésre egyértelmű, hiszen telephelyválasztásuk, beruházásaik, fejlesztéseik megjelenése, foglalkoztatási
igények a legfontosabb fejlesztőerőt jelentenek a térségek számára (7.1.
táblázat).
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7.1. táblázat. A gazdasági szervezetek számának alakulása
1988 és 1997 között
Megnevezés
Budapest
Pest
Közép-Magyarország
Fejér
Komárom
Veszprém
Közép-Dunántúl
Győr-S-M.
Vas
Zala
Nyugat-Dunántúl
Baranya
Somogy
Tolna
Dél-Dunántúl
Borsod
Heves
Nógrád
Észak-Magyarország
Hajdú
Jász
Szabolcs
Észak-Alföld
Bács
Békés
Csongrád
Dél-Alföld
Ország összesen

Gazdasági szervezetek (db)
1988
8166
2756
10922
1773
1371
1824
4968
2032
1392
1575
4999
2196
1979
1468
5643
3581
1730
1217
6528
2474
3762
1983
8219
3153
2294
2255
7702
48981

1997
215164
73247
288411
26708
20820
24881
72409
30831
15852
23178
69861
29083
23497
15323
67903
34280
17950
10260
62490
31966
21701
29257
82924
35301
22470
32467
90238
734236

Vállalkozás aktivitás
Növekedés Országos
(10 ezer lakosra jutó
mértéke (%) átlagtól való
szervezetek száma db)
eltérés (%)
1988
1997
1997/1988
41
1156
2843
186,4
29
728
2530
165,9
37
1006
2732
179,1
42
626
1492
97,8
44
671
1531
100,4
48
661
1372
90,0
45
650
1458
95,6
48
726
1524
99,9
51
588
1158
75,9
52
779
1497
98,2
50
704
1414
92,7
53
719
1365
89,5
58
703
1208
79,2
58
621
1062
69,6
56
689
1231
80,7
48
464
970
63,6
52
551
1051
68,9
55
468
856
56,1
50
487
971
63,7
45
586
1302
85,4
89
521
582
38,2
35
511
1452
95,2
54
540
1008
66,1
58
657
1127
73,9
57
564
993
65,1
52
769
1492
97,8
56
665
1193
78,2
48
724
1525
100,0

Forrás: Rechnitzer J. 2001. 12. o.

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalom

Vissza

◄

157

►

Regionális politika

Az átmenet regionális politikája (1990–2004)

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalom

Vissza

◄

158

►

Kisebb hatást váltanak ki a kilencvenes években a nonprofit szervezetek.
Számuk ugyan radikálisan megemelkedik, ám éppen a gyenge gazdaság, a
mérsékelt jövedelemmel rendelkező támogatók hiánya miatt még fejlesztő
hatást nem tudnak kiváltani. Ellenben olyan társadalmi mozgalmakat, akciókat, sőt konfliktusokat generáltak, amelyek számos esetben erősítette az
együttműködéseket (pl. kistérségi fejlesztések), míg másik oldalról megakadályozta, vagy hátráltatta a közösségi, vagy gazdasági fejlesztések megvalósítását.
Az önkormányzatok fejlesztése döntően a település szintre koncentrálódott, hiszen vagyonnal rendelkeztek, helyi bevételekből gazdálkodhattak,
s lehetőséget kaptak hitelek felvételére. Az önkormányzatok fejlesztő hatása számottevő volt a rendszerváltozás utáni időben, de azután is.
S végül nem feledkezhetünk meg a háztartásokról, mint a lakosság
gazdasági funkcióit megtestesítő egység terület fejlesztést befolyásoló hatásáról. A népesség vándorlási irányai a kilencvenes évek közepére alapvetően megváltozik. Míg a nyolcvanas években a főváros és a városok voltak a
migráció célpontjai, a népességbefogadók, addig a kilencvenes évekre Budapest és a városok lettek a népesség kibocsátók és a falvak a népességfogadók (7.2. ábra). Persze a népesség átstrukturálódásában a főváros és a

7.2. ábra. Demográfiai helyzet 1990–1996 között
Forrás: Rechnitzer 2001, 27. o.
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nagyvárosok környékén lévő falvaknak lett kitüntetett szerepük (szuburbanizáció), de az alacsonyabb jövedelműek vidéki, falusias térségekbe való
kiáramlása sem elhanyagolható.
Az állam, mint ezen időszak területi politikáját döntően meghatározó
szereplő magatartását a válságkezelés jellemezte. Az állami források aránya
és reálértéke a magas infláció miatt nem volt számottevő. Több kormányzati program került kidolgozásra és alkalmazásra az ország keleti (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1991) és északkeleti (Borsod-Abaúj-Zemplén,
Hajdú-Bihar 1992) térségei problémáinak kezelésére, illetve bizonyos az
alföldi megyék (Békés 1992, Jász-Nagykun-Szolnok 1994) infrastrukturális
és szociális feszültségeinek enyhítésére. A kormányzati források döntően
az infrastrukturális rendszerek kiépítését támogatták, így a gáz és – vízvezeték hálózatot (vízminőség védelme), illetve a közlekedési kapcsolatok
javítását. A kihelyezett kormányülések formájában történt a támogatások
odaítélése, amiben inkább az ad hoc jelleg, illetve a folyamatban lévő intézkedések megerősítése volt a jellemző. Nem működött a kormányzati
felelősség, hiszen szinte minden megyei intézkedést más és más minisztériumhoz rendeltek a végrehajtásra. S végül nem volt tisztázva a támogatások elbírálásának mechanizmusa sem, a közel 1,5 milliárd Ft támogatásról
a minisztériumok döntöttek.
A munkahelyek telepítése a támogatott a régiókban, pontosabban megyékben nem járt sikerrel, mivel a megközelíthetőségük gyenge volt, illetve
a munkaerő képezettsége alacsony szinten állt. Az ország többi részét nem
fogta be ekkor a területi politika, mivel a pénzügyi erőforrásai mérsékeltek
voltak, s nem beszélhettünk regionális politikáról, mivel nem rendelkezett
átfogó koncepcióval, illetve egységes intézményrendszerrel. 1992-ben létrejön a Területfejlesztési Alap, mint önálló állami támogatási forrás hátrányos helyzetű területekre, amit települések alapján határoltak le (84/1993.
[XI.11] Ogy. Hat). A kiválasztás elve a települési hátrány (800 település),
továbbá 33 foglalkoztatási körzet, ahol egy komplex mutató értékei a legkedvezőtlenebbek voltak, tovább még 47 foglalkoztatási körzet, ahol viszont a munkanélküliségi ráta az országos érték másfélszeresét meghaladta. Összesen tehát 1350 település nyert jogosultságot a támogatásra, ezek
között 561 kiemelten támogatandónak lett minősítve.
A támogatások elosztása centralizáltan történt, egy tárcaközi bizottság
alakításával. A terület koncentráció alapján öt megye kapta a támogatások
90%-át (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, hajdú-Bihar,
Békés, Nógrád), a Dunántúl részesedés 6%-ot alig haladta meg. Nem a
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program, hanem a projekt szemlélet dominált. S a legfontosabb, hogy a
támogatások közel háromnegyedét az infrastrukturális támogatások tették
ki, s csak 8%-ot képviselt munkahely teremtés. Ezt az időszakot szokás a
magyar területfejlesztés „gáz-korszakának” is nevezni, mivel 1991–1995
között a Területfejlesztési Alapból 10 milliárd Ft – a teljes összeg mindegy
fele – a földgázhálózat kiépítését támogatta döntően az periférikus régiókban. Létrejött egy sajátos helyzet, ennek a politikának a következtében, és
pedig az, hogy az ország legszegényebb térségeiben volt a legmagasabb a
gázhálózat, s ennek a tényleges fogyasztása viszont a legkisebb volt. Nem
váltott ki ez a támogatás politika semmilyen érzékelhető területfejlesztési
hatást.
Ugyanakkor az ország nyugati térségeiben és a gyorsabb szerkezet
megújításra képes új, vagy éppen régi gazdasági központokban a gazdaságpolitika határozottan támogatta a szerkezet megújítását, különösen a
külföldi tőke letelepedését, annak telephelyi feltételeinek kialakítását (7. 3.
ábra).

7.3. ábra. A különféle állami alapok elosztásának
területi szerkezete (1991–1994)
Forrás: saját szerkesztés.
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Az átmenet első időszakában több kezdeményezés történt egyrészt a
komplex fejlesztési program kidolgozására (Alföld-program), a speciális
helyzetű kistérségek, azaz a korábbi nehézipari körzetek (Ózd, Pécs–
Komló, Záhony mint közlekedési csomópont) szerkezet átalakításának
támogatására, továbbá PHARE segéllyel az elmaradott térségekben (Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg) a programfinanszírozás rendszer, s ezzel egy, új kísérleti komplex fejlesztési intézményifinanszírozási modell bevezetésére.
Nagy jelentőségűnek kell tekinteni az 1992-től megjelenő, majd lényegében 1995-től évente változó ütemű Európai Uniós forrást mobilizáló
Területfejlesztés PHARE programokat (7.2. táblázat). Ezek a támogatások
jelentősen hozzájárultak a területfejlesztés eszköz és intézményrendszerének kialakításához, annak szakmai megalapozásához. Megkezdődött a
piacgazdaság regionális politikájának és működési modelljeinek tanulása,
aminek eredményei megfigyelhetők voltak a kistérségi együttműködések
élénkülésében (1992–1994), a szerkezetátalakítást szolgáló integrált finanszírozási rendszer kidolgozásában (1995), a regionális szintű tervezés és
fejlesztés kialakításában (1996), a régiók fejlettségbeli különbségeinek mér7.2. táblázat. A területfejlesztési PHARE programok regionális
szerkezete (millió ECU, 1992–1999)

1992

ÉszakOrszágos Magyarprograország;
mok
ÉszakAlföld
5,5
4,5
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2,0
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Dunántúl Dunántúl
10,0
5,0

4,0

4,0

10,0

4,0

8,0

34,0

7,0

7,0

1995–1999 CBC

14,0

50,0

64,0

Összesen

14,5

31,5

22,0

12,0

50,0

130,0

Megoszlás (%)

11,1

24,2

17,0

9,2

38,5

100,0

Forrás: Területfejlesztési Országgyűlési Beszámoló a területi folyamatok alakulásáról és
területfejlesztési politika érvényesüléséről. FVM Területfejlesztési Főosztály, Bp., 2000.
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séklésében (1997) és a felkészülésben az előcsatlakozási programok (ISPA,
SAPARD) fogadásában (1998). Az országhatár menti együttműködések új
fejlesztési kereteit nyújtó programok (1995–1999) döntően az osztrákmagyar határ szakaszra koncentráltak, de érintették a szlovén, a szlovák és
kisebb mértékben a román-magyar határrégiókat is, a területfejlesztés eddig ismeretlen dimenzióit nyitották meg a térségek előtt.
A regionális politikájában az átmenet első szakaszának eredményeit
azonnal nem lehetett tapasztalni. Nem sikerült gyorsan és látványosan
levezetni a válságtérségekben felhalmozott gazdasági és társadalmi feszültségeket, az infrastrukturális fejlesztések (gáz, víz, telefonhálózat, közlekedési kapcsolatok javítása) ebben az időszakban még nem éreztették hatásukat, sőt egyenesen újabb terhet jelentettek az önkormányzatoknak, a
lakosságnak. A területfejlesztés szereplői köre csak lassan formálódott,
azok között az együttműködés nem jött létre, a fejlesztési koncepciók és
programok kidolgozása csak elkezdődött, az intézményrendszer elemei
megjelentek csupán, a területi menedzsment szakmai tapasztalatokkal nem
rendelkezett, a sokat hangoztatott programfinanszírozás még az elvekben
létezett.
A regionális politika ebben az időszakban sem tudott integrálódni a
gazdaságpolitikába, attól elvált, miközben maga a gazdaságpolitika a sikereit a válsággal nem küzdő, az átmenetet gyorsabban feldolgozó térségekben kereste és a találta meg. Ebben az időszakban történtek a gazdaság
szerkezetváltását meghatározó külföldi beruházások (Opel-Szentgotthárd,
Suzuki-Esztergom, Audi-Győr, IBM-Székesfehérvár), zajlott privatizáció.
Különlegesség, hogy a privatizáció során csak egy-egy momentumban
(reorganizációs programok – Ózd, Salgótarján; Területfejlesztési Alapnak
történő privatizációs bevétel átadás, foglalkoztatási megkötések) bukkannak fel területi szempontok, nem volt összehangolva az állami tulajdon
magánosítása és a területfejlesztés (Rechnitzer J. 1998 a).
A nyugati országrészbe települt külföldi befektetők számottevő közvetlen (gazdaságfejlesztést segítő alapok 24, központi és helyi adókedvezmények) és közvetett (kivásárlási feltételek) támogatásokat kapnak mind a
kormányzattól, mind az önkormányzatoktól. A szükségszerű dualitás jellemzi tehát ezt az időszakot. Az ország fejlettebb térségeiben a szerkezetváltást, s ezzel egy tartós növekedés lehetett elősegíteni, aminek következKereskedelemfejlesztési Alap, Befektetésösztönzési Alap, Foglalkoztatási Alap (Rechnitzer J. 1998)
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tében a gazdasági potenciálban és teljesítőképességben a meglévő regionális különbségek stabilitása újratermelődött. A válságtérségekben pedig a
hagyományos regionális politika eszközeivel a felzárkózás feltételeinek a
kiépítése indult el, ami döntően a települési és térségi infrastrukturális ellátásban lévő területi különbségek mérséklésére hatott, nem teremtett munkahelyeket, nem hatott a munkanélküliség csökkenésére. Ennek következtében csak részben, félresikerültek került alkalmazásra a klasszikus regionális politika és annak eszköztára.
7.2. A területfejlesztési törvény és a bejáratása
(1996–1999)
Az 1996. évi XXI. törvény teszi le az új magyar területi politika alapjait, s
ezzel megkezdődik az átmenet második szakasza. A törvény meghatározza
a területfejlesztés célját, miszerint az ország mindegyik térségének biztosítani kell a szociális piacgazdaság kiépítését, a fenntartható fejlődés feltételeit, az innovációk térbeli terjedését, a főváros és vidék közötti különbségek mérséklését, a térszerkezet harmonikus fejlődését, s a térségi identitás
megtartását és erősítését. A törvény felállítja a területfejlesztés egységes
intézményrendszerét (7.4. ábra). Országos, regionális, megyei és kistérségi
szinten definiálja a feladatokat, kijelöli a területfejlesztés döntéshozó szerveit, s egyben megnevezi a döntésbe résztvevő szereplőket (önkormányzatok, kistérségek, kormányzati képviselet, gazdasági szféra, munkavállalói
képviselet). A törvény a területfejlesztés eszközeit (Területfejlesztési Alap,
majd Célelőirányzat 1996–1999, Vidékfejlesztési Célelőirányzat 1999–
2002), sőt annak forrásait is meghatározza, később külön jogszabályban
intézkedik a területi egységek közötti elosztás elveiről.
A területfejlesztési törvény a megyei területfejlesztési tanácsok – amelyek a partnerség elve alapján szerveződtek – hatáskörébe utalja a decentralizált forrásokat. A megyei területfejlesztés tanácsoknak fejlesztési stratégiát és arra épülő programot kellett készíteniük, ami jelenti az alapját az
állami források felhasználásának. A regionális szint létrehozását a törvény
ebben az első változatában még a megyék szabad társulására bízta, s a
régióknak csupán tervezési-statisztika szerepet szánt.
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7.4. ábra. A regionális politika intézményrendszere
Forrás: Rechnitzer J. 2001, 53. o.
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A törvény elfogadása után 1996-ben kezdődött meg az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) kidolgozása és azt az Országgyűlés 1998.
márciusában fogadta el. Az Országos Területfejlesztési Koncepció meghatározza a térszerkezet jövőbeli alakításának irányait, pontosítja a területi
politika céljait és irányelveit, kijelöli a fejlesztés prioritásait, egyben meghatározza a beavatkozási térségeket, azok típusait, az eszköz és intézményrendszer működésére vonatkozó alapelveket definiálja. A koncepció az
egyes ágazatok (környezetvédelem, humán infrastruktúra, agrárszféra, ipar,
idegenforgalom, műszaki infrastruktúra) vonatkozásában is fejlesztési irányokat jelöl meg. S végül az Európai Uniós csatlakozás terület politikai
intézkedéseit foglalja össze.
A magyar területi politika a területfejlesztési törvénnyel, valamint az
országos, illetve a regionális és megyei szintű területfejlesztési stratégiákkal
egy egységes rendszer kiépítését kezdte meg, ami alapvetően épült az Európai Unió regionális politikájának elveire, gyakorlatára és intézményrendszerére. A törvény hatását, s ennek megfelelően a második szakaszt abban
lehet értékelni, hogy
• felálltak országos, megyei és többségében kistérségi szinten a területfejlesztés intézményrendszerei,
• az intézményrendszer működésbe lépett; egyrészt azok kialakították
szervezeti rendszerüket, munkamódszereiket, másrészt megkezdődött
megyei szinten a decentralizált források elosztása, a fejlesztési támogatási irányok és igények összevetése,
• a területfejlesztés szereplői között megkezdődött a kommunikáció,
• elkezdődtek megyei és kistérségi területfejlesztés koncepciók kidolgozása, ami meghatározta a térségek jövőképét, a fejlesztés irányait, a
szereplőkkel szembeni lehetséges elvárásokat (184/1996 [XII.11.]
Korm. rendelet a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint
a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjéről),
• a területfejlesztéssel foglalkozó szakemberek és intézmények száma
látványosan emelkedett, egyben megnőtt a társadalom érdeklődése és
igénye a területi folyamatok iránt.
A második szakasz, tehát a törvényi keretekben foglalt területfejlesztés
intézményrendszert alakította ki, de ezzel nem egy időben, hanem később
került elfogadásra az Országos Területfejlesztés Koncepció (1998), amibe
csak áttételesen épültek be a már elkészült megyei területfejlesztési koncepciók.
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A területfejlesztés szereplőinek együttműködésében zavarok mutatkoztak, mivel nem volt átgondolt a tényleges döntéshozók körének kiválasztása (megyei jogú városok képviselete, kistérségek magas aránya), a
kezdeti működést finanszírozó nehézségek feszültségeket teremtetettek,
de szakember hiány éppen úgy jelentkezett, mint a szervezeti keretek tisztázatlansága. A decentralizált területfejlesztés források mérsékelt volta
miatt, valamint az el nem készült megyei területfejlesztés koncepciók hiánya következtében a fejlesztési támogatások elaprózódtak, azok érzékelhető fejlesztő hatást nem voltak képesek az első időszakban kiváltani. A törvény a megyei területfejlesztési tanácsban a kistérségek részvételét a statisztikai körzetek számához (megyénként különböző, országosan 150 egység) kötötte, miközben ennél több kistérségi társulás (megyénként nagy
szórást mutat, országosan 221 egység 25) jött létre, így a kimondottan alulról, település szintről építkező szervezetek vagy kénytelenek voltak átalakulni, vagy a képviseletüket belső egyezségekkel megoldani. A regionális
szintet a törvény első változata, csak ajánlotta, s azt a megyék szabad társulására bízta, ugyan az Országos Területfejlesztési Koncepcióban kívánatos a tervezési-statisztikai régiók felvázolásra kerültek, alapegységnek a
megyét és nem egy-egy nagycentrum lehetséges hatásterületét választva. A
regionális intézményrendszer jóval lassabban és döcögve épült ki, a szereplők regionális identitása szinte nem is mérhető, nagytérségi együttműködések, kapcsolatok nehezen szervezhetők (Szörényi Kukorelli I. 1998,
Murányi I, Szoboszlai Zs. 2000, Nárai M. 2000).
Az átmenet második szakaszában tehát törvényi szabályozásra alá került a regionális politika, annak intézményrendszere, ami Közép-Európában egyedülállónak volt tekinthető. A kereteket az Európai Unió regionális
politikájának alapelvei és működési rendszere határozta meg. Ugyan még
felülről, az intézményi rendszer meghatározása útján, de már a fontosabb
területfejlesztési szereplők aktivizálásával elkezdődött a területi egységek,
így döntően a megyék és a kistérségek fejlesztési-orientált építkezése. A
fejlesztési stratégiákban és a későbbi programban már több eleme megjelenik a posztmodern regionális politikáknak, így az endogén források feltárása és aktivizálása, a szereplői körök kiszélesítése, azok együttműködése, a
helyi kezdeményezések felkarolása, az innovációs környezet alakítása, a
területi egységek versenyképességének fokozása.
A kistérségekben számos területfejlesztéssel foglalkozó település szintű együttműködés
létezik, ezek száma folyamatosan változik, a jelzett érték a területfejlesztési társulásokat
mutatja (2001. január).
25
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Az intézményesüléssel változatlanul nem volt képes a területi politika
az ágazati fejlesztések összehangolására, így a területfejlesztés alárendelt
szerepe továbbra is megmaradt. A lopakodó decentralizáció valósult meg a
második szakaszban, hiszen bizonyos elvek alapján leosztásra kerülnek
területfejlesztési források a megyékhez, de más ágazati forrásokban csak
nagyon áttételesen jelenik meg a területi szemlélet (7.5. ábra). Jellemző a
decentralizációra, hogy a felhasználást rendeletben szabályozzák, így a
megyék csak a kijelölt, országosan meghatározott célra fordíthatták a forrásaikat, az eltérésekhez, azaz a sajátos területi célok támogatásához miniszteri engedélyre volt szükség.
A költségvetés kiadási oldala és a területfejlesztési decentralizáció aránya
A GDP és a területfejlesztési decentralizáció aránya
A költségvetés kiadási oldala és a regionális területfejlesztési decentralizáció aránya
A GDP és a regionális területfejlesztési decentralizáció aránya
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7.5. ábra. A decentralizált területfejlesztési források alakulása
1996–2003. között
Forrás: Saját szerkesztés

7.3. A felkészülés az Európai Unióra,
az erősödő régiók (1999–2004)
A területfejlesztési törvény megújítása 1999. októberében történt meg
(1999. évi XCII. törvény), s ezzel a hazai regionális politikában az átmenet
a harmadik, egyben befejező szakaszába lépett. A módosítás célja egyrészt a
regionális szint erősítése (a korábbi regionális kezdeményezéseket a törvény
megerősítette, így hét tervezési-statisztikai régiót határolt el), másrészt a
törvényességi ellenőrzés érvényesítése, s végül a megváltozott politikai értékrend alapján a területfejlesztés szereplői képviseletének átalakítása az
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intézményrendszerben. Az előremutató módosítás legtöbb vitát kiváltott
pontjai éppen a partnerségről szól. A gazdasági kamarák, illetve a munkavállalók érdekképviselet és a kistérségek megfelelő (teljes jogú) képviseletet
kaptak a korábbi megyei és regionális területfejlesztési tanácsokban. Az
elfogadott módosítás a gazdasági kamarák, és a munkavállalói érdekképviselői szervezetek szerepét visszaszorítja, hiszen azok csak tanácskozási
joggal rendelkezhetnek, illetve a kistérségi képviselőinek száma is csökkent,
ami a területfejlesztés alsó, de legaktívabb szintjének szerepét mérsékelte.
Viszont nőtt a kormányzati képviselet a minisztériumok, illetve egyes dekoncentrált szervek teljes jogú tagsága révén, de rendeződött a megyei jogú
városok helyzete is. Ugyanakkor a miniszteriális képviselet gyakorlati elosztása pártpolitikai elvek szerint történt és nem jött létre a közvetlen kapcsolat a főhatóságokkal. A regionális politika irányításának központja a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium, ám pártpolitikai viták és zavarok
következtében fokozatosan több centrum alakult ki, nem átlátható kompetenciával (Miniszterelnöki Hivatal, Gazdasági Minisztérium), miközben a
regionális szinten is egymással párhuzamos intézményrendszerek szerveződnek (Regionális Területfejlesztés Tanács, Regionális Idegenforgalmi
Tanács, Regionális Vidékfejlesztési (SAPARD) ügynökség) (7.6. ábra).
A kormányzati irányításban bekövetkezett változás ezen korszak regionális politikáját 2002-ig sajátos irányba terelték, aminek a hatása hosszan
érvényesül. A vidékfejlesztés, mint a területfejlesztés egyik alrendszere,
illetve Európai Unió agrárpolitikájának meghatározó pillére határozott,
mondhatni túlzott kiemelést kapott. Ennek következménye, hogy háttérbe
szorultak a hagyományos területfejlesztési irányok és eszközök, s egyoldalúan a vidéki térségek, illetve azok néhány rosszul értelmezett fejlesztési
programja került kiemelésre (pl. bio-dízel). A kezdeményezett decentralizációban a politikai akaratok érvényesültek regionális és megyei szinten,
hiszen a döntésekben nem a szakmai, hanem a helyi politikai megbízottak
játszották a főszerepet.
Ugyanakkor erre az időszakra esik, hogy újraszerveződtek a regionális
területfejlesztés tanácsok, a korábban elfogadott fejlesztési stratégia alapján elkezdődött a regionális szintű programok kidolgozása. A regionális
tanácsok fejlesztési ügynökségeiben már szakemberek foglalkoznak a fejlesztések programozásával és megvalósításával (létszám ebben az időszakban 5–22 fő között változott). Formálódik a kistérségi szinten is a területi
menedzsment szervezet. A koalíciós feszültségek megjelentek a regionális
politika országos irányításában is, hiszen párhuzamos apparátusok alakul-
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tak ki az egyes tárcák kistérségi fejlesztési intézményeiben (kistérségi megbízottak rendszere Miniszterelnöki Hivatal fennhatóságával, vidékfejlesztési kistérségi hálózat Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium fennhatóságával), amelyek egymással még nem kommunikálnak, sőt kapcsolatuk nem volt átlátható a régióval, illetve a megyével. Elvi lehetőség kínálkozott tehát a kistérségi szinten egy átfogó fejlesztési hálózat menedzsment) létrejöttére, ám akkor még nem volt világos, hogy miként alakulnak
a politikai erőviszonyok, s azok következtében a szervezeti és személyi
kapcsolódások. A kistérségekben is elkezdődött az egyik előcsatlakozási
(SAPARD vidékfejlesztés) alap igénybevételéhez szükséges koncepciók és
programok kidolgozása, ám a területfejlesztés szintjeiben (régió, megye,
kistérség) a funkciók megosztás és az intézményi keretek egymásra épülés
nem tisztázott. Lényegében mindegyik területi szinten tapasztalunk elmozdulásokat és kezdeményezéseket a regionális politika Európai Uniós
harmonizálására, ám az irányítási zavarok, a nem egyértelmű vezérlőközpont és vezénylés ezen fejlesztési és intézményépítési lendületet fékezték.
A 2002-ben bekövetkezett kormányváltás reményeket táplált a regionális politika elkötelezettjeinek, hogy vidékfejlesztési súlypontú, decentralizációt politikai célok megvalósítására használó és fokozott irányító szervezeti vetélkedéssel terhelt területfejlesztés helyzete végre rendeződik,
visszatérhet eredeti célkitűzéseihez.
Hosszú előkészítés után megszületik a területfejlesztési törvény módosítása (törvény száma). A módosítás egyrészt arra vonatkozik, hogy visszarendezze, illetve rendezze a területfejlesztés szereplőinek döntési jogosultságait.
Továbbá egy új területfejlesztési szintet a kistérséget határozza meg. Létrehozza kistérségi fejlesztési tanácsot, mondván, hogy „a kistérség nem pusztán a települések között létező funkcionális kapcsolatrendszerek összessége
alapján lehatárolható területi egységnek, hanem a területfejlesztési-statisztikai
egységnek minősül”. (Törvény részletes indoklása a 1.§-hoz). A kistérség
tehát fejlesztési szint lett, de nem egyértelmű viszonya a régióval, a regionális
szinttel. Pontosításra kerülnek a területfejlesztés társulások, egyértelművé
válik, hogy a kistérségi lehatárolást a jövőben jogszabály határozza meg. Pontosításra kerülnek a fejlesztési intézmények gazdálkodási rendszere, a megyehatáron átnyúló kapcsolatok alakítása (térségi fejlesztési tanácsok), a regionális fejlesztési tanács jogi státusza, illetve az ügynökség szervezeti rendszere,
de a nagyvárosok képviselete a regionális tanácsokban (lakónépesség alapján
meghatározott szavazatszám). A területrendezés tervhierarchiája meghatározásra került, s a területi főépítés pozíciójának megerősítése.
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7.6. ábra. A regionális politika intézményrendszere 1999–2002 között
Forrás: Edelényi Béla szerkesztése alapján.
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7.7. ábra. A területfejlesztés irányítása 2002-ben
Forrás: Edelényi Béla szerkesztése
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A területfejlesztési törvény újbóli módosítása mellett erős akciók indulnak
a regionális önkormányzati rendszer kiépülésének elméleti és politikai
megalapozására. A Belügyminisztérium irányításával megalakul az IDEA
Program, amely azt a cél tűzi maga elő, hogy a magyar közigazgatás egész
rendszerének átszervezését kezdeményezze. A regionális, a kistérségi és a
települési szintű igazgatási és fejlesztési feladatok újszerű, határozottan
decentralizált megoldásainak elképzelései kialakításra kerültek (Ágh, Németh 2003; Horváth M. 2004; Vígvári 2005). A program hatására és a területfejlesztés törvényben kijelölt fejlesztési társulások hatására is megkezdődik a többcélú kistérségi társulások szervezése (65/2004. [IV.15.] Korm.
rendelet). Cél a közszolgáltatások magasabb színvonalon történő szervezése, a kistérségi területfejlesztés projektek támogatása, többcélú társulások
létrehozása. Az anyagi támogatások hatására az ország egészét lefedő
többcélú kistérségi társulások jöttek létre, ám ezek között csak néhányan
vállalták a területfejlesztés funkció működtetését.
A kistérségi rendszer előtérbe kerülésével a korábbi 150-ről 168-ra nőtt
a kistérségek száma (244/2003. [XII.18.] Korm. rendelet). Az új lehatárolás megalapozta a kistérségek differenciáltabb, a hátrányosság mértékét
jobban figyelembe vevő, felzárkóztató támogatást.
A területfejlesztés irányítása 2002-ben a Miniszterelnöki Hivatalhoz
került (7.7. ábra). Magasabb kormányzati helyzetbe kerül ugyan a területfejlesztés, azonban változatlanul elszakad az önkormányzatoktól, az érdekérvényesítése gyengül, más területi funkciók ismét nem kapcsolódtak
össze (építésügy, turizmus, területrendezés). A hazai támogatási rendszerben növekszik a decentralizáció, a források nagysága 40-45 mrd Ft évente,
s ennek 80-90%-a a regionális és megyei területfejlesztési tanácsok döntésébe került. Megerősödtek a regionális fejlesztési tanácsok, azok ügynökségeinek funkciói bővültek, a létszám növekedett, egyre határozottabban
körvonalazódik a regionális fejlesztési kormányzás. Bár még működésüket
a „saját” pályázataikból finanszírozzák, de egyre több regionális funkciót
fognak be (egészségügy, innováció), s nagy erőket vonultatnak fel a I.
Nemzeti Fejlesztési terv előkészítésére, illetve annak regionalizálására.
Sajnos az Európai Uniós ösztönzésre Magyarország hozzájárult, hogy
az I. NFT-ben egy regionális operatív program (ROP) legyen. A program
kialakításakor sem a regionális politika kormányzati szervei, sem pedig a
régió gyenge, mondhatni tehetetlen érdekérvényesítők voltak. Az I. NFT
öt operatív program között a regionális program a maradék elv alapján
épült fel; célok turizmus (nyertes 121 program), útfelújítás (nyertes 77
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program), óvodák és iskolák fejlesztése (nyertes 120 program), képzés és
foglalkoztatás (nyertes 112 program). 2004–2006 között 107,14 milliárd
forintos keretösszeg áll a Regionális Fejlesztés Operatív Program rendelkezésére. A források 109%-a, azaz 116,42 milliárd forint már lekötésre
került, 98%, azaz 104,94 milliárd forint folyósítására pedig már szerződés
aláírásával is kötelezettséget vállalt a ROP IH figyelembe véve a központi
projekteket is. 2006. június 19-ig összesen 2233 pályázat érkezett be, amelyek közül 521 volt sikeres, ezek esetében született meg a támogatási döntés. A 521 nyertes pályázat összesen 106,37 milliárd forintos támogatást
nyert el. 460 esetben már a szerződéskötés is megtörtént, a leszerződött
pályázatok 94,7 milliárd forint forrást kötnek le.
7.4. Egy új regionális politika felé? (2004-től)
2005-ben megalakul a Miniszterelnöki Hivatalon belül Területfejlesztésért
és Regionális Felzárkózásért Felelős Tárca Nélküli Miniszter vezette szervezet, amely felügyeli a területfejlesztést (Országos Területfejlesztési Hivatal), a turizmust (Magyar Turizmus Hivatala), a lakás és építésügyet (Országos Lakás és Építési Hivatal). Emellett a Miniszterelnöki Hivatalban
maradt egy a területfejlesztésért felelős államtitkár, aki a vidékfejlesztésért
lett felelő. A regionális politikát a korábbi nevén Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal (2004. január 1-jétől 2005. szeptember 1-jéig),
majd a jogutódja az Országos Területfejlesztési Hivatal vezényelte. Ezzel
is illusztráljuk a regionális politika hánytatott helyzetét a magyar közigazgatás lassan átláthatatlan rendszerében. Nem sikerül ezt a horizontális
fejlesztési rendszer egyszer és mindenkorra a helyére tenni, vagy pontosabban tartósan nyugalomba tartani.
Miközben a politika folyamatosan formálta és alakítgatta a szervezeti
rendszerét, addig a szakma dolgozott. Alapos szakmai munka után az Országgyűlés 2005-ben elfogadta az Országos Területfejlesztési Koncepciót
(OTK) (97/2005. [XII.25.] OGY határozat).
Az új OTK egy korszerű az európai regionális politika új irányait híven
tükröző, egyben a magyar és közép-európai területi folyamatokat pontosan
regisztráló hosszú távra eligazítást nyújtó dokumentum (7.8. ábra). Az
OTK hosszú távú stratégiai célokat határoz meg, amelyek a következők:
• a térségi versenyképesség következetes erősítése az ország egésze
szintjén és a régikon, más térségeken belül,
• az esélyegyenlőséget sértő és a hatékony működést korlátozó legsúlyosabb területi elmaradottságok felzárkóztatása,
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• a fenntartható térségfejlődés és az örökségvédelem
• a határokon átnyúló kapcsolatok erősítése a Kárpát-medencében, Közép-Európa szervezettebb beillesztése az európai térszerkezetbe,
• a decentralizált fejlesztés politika elősegítése.
A jövőkép és az átfogó célok megvalósítása érdekében középtávon, 2013ig az ország szempontjából meghatározó területi célok a következők:
• A versenyképes budapesti metropolis megteremtése,
• A régiókat dinamizáló versenyképességi pólusok megerősítése, a városhálózat kapcsolatrendszerének fejlesztése,
• Az elmaradott térségek, belső és külső perifériák felzárkóztatása,
• Az országos jelentőség, integrált területfejlesztési programok; Balatontérség, Duna-mente, Tisza-térség, termál-program, megújuló energiák,
• A határ-menti területek fejlesztése és a határon átnyúló térségi együttműködések erősítése,
• A vidékies térségek integrációjának fejlesztése: aprófalvak, tanyák,
nemzetiségiek lakta térségek, táji értékek védelme.
Az új OTK a döntési jogosultság és a fejlesztési források erőteljes decentralizációját szorgalmazza. A feladatot, a megvalósítás intézményrendszerét,
a forrásokat arra a szintre kell helyezni, ahol a legnagyobb átlátás és kompetencia található, legyenek ezek a régiók, vagy a kistérségek. A régió kiemelt helyet kap a jövőben a koncepció alapján. Az OTK-ban ágazati fejlesztési irányok is megfogalmazódnak, illetve elvárja, hogy az ágazati fejlesztésekben határozottan érvényesüljön a területi szemlélet. A regionális
politika az egyetlen olyan horizontális közpolitika, amely minden más ágazati szakpolitika számára javaslatot tesz, és egy sajátos területi szintű koordinációt biztosít. A területi célkitűzések nem érvényesülhetőek és területi
szerkezet hatékony működése nem valósítható meg olyan fejlesztéspolitikai rendszerben, ahol a regionális politika egy az alárendelt ágazati politikák között. A különböző szakpolitikák területi összehangolása szükséges,
így minden tárcától elvárható és megkövetelhető a területi szintű gondolkodás és a tervezés. Az OTK egy iteratív tervezést sürgetett, amelynek a
lényege, hogy az egyes területi szinten készülő fejlesztési tervek, koncepciók és programok egymásra épüljenek, azok között kapcsolatok teremtődjenek meg.
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7.8. ábra. Az Országos Területfejlesztési Koncepció célrendszere
Forrás: OTK 2005.
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Az időszak fontos regionális politikai feladata volt, hogy a II. Nemzeti
Fejlesztési Terv (2007–2013) előkészítése megkezdődött (7.9. ábra). Mind
a hét régió elkészítette a Regionális Operatív Programját, így feltárult a
lehetőség, hogy a régió önállóan vegyek részt az Európai Uniós források
felhasználásában, egyben a regionális fejlesztés decentralizációban meghatározó szerepet játszanak. A könyv írásának időpontjában még nem dőlt
el, hogy ez a hét program önállóan működhessen.

7.9. ábra. Az Új Magyarország programjának stratégiai célrendszere
Forrás: NFT II.

7.5. Az átmenet sajátosságai
Az elmúlt tíz esztendő regionális politikáját sokan, sokféle módon értékelik. Egyesek sikeresnek tekintik mondván, hogy a törvényi szabályozás
elfogadásra került, az intézményrendszer kialakult, megkezdődött a területi
egységek, döntően a megyék fejlesztési elképzelések kidolgozása, sőt a
decentralizált források révén a konkrét programok megvalósítása is elkezdődött. A másik oldal bírálják az intézményrendszert, annak működését, a
források leosztásának módját és a felhasználások hatékonyságát, egyáltalán
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a regionális politika tényleges gazdaságfejlesztő hatásának érvényesülését
(Horváth Gy. 1999, Pálné Kovács I. 1999, Rechnitzer J. 1998 b).
Az elmúlt tíz év trendjei, valamint az értékelések alapján megállíthatjuk, hogy a regionális politikában a hármas tagoltság, pontosabban szemléletmód egymás mellett élve érvényesült.
Jelen voltak és hatottak a határozott központi irányítású regionális politika elemei.
A regionális politika nem volt képes önálló gazdaság és társadalomfejlesztő tényezővé válni. Az elmúlt tíz év mindegyik kormányában gyenge, erőtlen és alárendelt szerepet kapott. Azon minisztériumokban működött az
irányítás, amelyek nem rendelkeztek számottevő pénzügyi forrásokkal,
illetve elnyomta a területi fejlesztéseket „a másik fél”, a társfeladat (környezetvédelem, agrárfejlesztés). Nem volt képes a területi szemlélet sem
gazdaságpolitikába, sem pedig az egyes ágazatok fejlesztési elképzeléseibe
határozottan beépülni. A fejlesztés politikákban az ágazati dominancia
érvényesült, elnyomva azok térségi összefüggéseit és hatásait. Az erős
központi vezénylés jellemezte a kilencvenes éveket, a közvetlen területfejlesztésre irányuló decentralizált források aránya nem volt számottevő
(GDP 0,2–0,4% között mozgott), sőt azok felhasználásában is a „címkézettség” volt a jellemző, azaz nem a speciális térségi célok, hanem központi elvek határozták meg döntően a támogatások hasznosítását. Elkezdődött ugyan a forrás elosztásban a normatív szemlélet kialakítása, azonban a
változatlanul érvényesült a kijárás, a politikai kapcsolatok érvényesítése,
ennek erőssége kormányzati ciklusonként eltérő volt, ám jól kimutatható.
Kiépültek a piacgazdaságok klasszikus regionális politikájának elvei, intézményei és
technikái.
Nem ellentmondás, hogy a regionális politikában miközben még erősen
hatottak a központi vezénylés mechanizmusai, ez alatt, vagy pontosabban
ezzel párhuzamosan fokozatosan kiépültek, és lassan érvényesültek a
klasszikus piacgazdaságokban alkalmazott területfejlesztési intézmények és
eszközök:
• a klasszikus területi válságkezelése eszközök (foglalkoztatás politika,
külföldi beruházások letelepítésének támogatása, alapvető infrastrukturális rendszerek megteremtése);
• az állami intézményrendszer kiépülése (országgyűlési bizottság, minisztérium, hivatal, saját alapok: Területfejlesztési Alap/Vidékfejlesztési
Célelőirányzat),
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• a területi intézményrendszer kiépülése (megyei és regionális területfejlesztés tanácsok, ügynökségek, kistérségi menedzsment)
• piaci intézményrendszer fokozatos kiépülése (tanácsadó, tervező szervezetek, új finanszírozási források);
• lopakodó, majd egyre gyorsuló decentralizáció;
• a regionális különbségek egyes elemeinek (főleg a piaci alapokra helyezett infrastrukturális rendszerek pl. telefon, közüzemi szolgáltatások)
látványos csökkenése.
A térségek és települések önmagukra találásának időszakát élték, amit nem
akadályozott a központi politika, sőt éppen az önkormányzati rendszer
megteremtésével és működtetésével, ehhez jelentős ösztönzést nyújtott.
Ehhez az önmegvalósításhoz egyre több központi program is kapcsolódott, ami a területfejlesztés szereplőinek meghatározását, sőt egyes esetekben azok együttműködését is eredményezte. A nemzeti programok felismerik a területfejlesztésben lévő lehetőségeket, ám a vezénylésben még a kormányzati elemeket tekintik meghatározónak, de már egy differenciált, nem
elsősorban a kiegyenlítésre törekvő fejlesztési elképzelések jelennek meg 26.
Felbukkannak a posztmodern regionális politika elemei.
A területfejlesztés rendszerének megteremtése szükségszerűen magával
hozta, hogy az állami szférán túl, azt meghaladva megjelennek olyan elemek és technikák, amik már inkább kötődnek az alulról építkező, erőteljesen decentralizált fejlesztés politikához. Így megkezdődött a kistérségi,
megyei szinten a fejlesztési stratégiák és programok kidolgozása, ami a
területfejlesztés szereplőinek újszerű kapcsolatait és egyben a jövőképének
meghatározását segítette. A kilencvenes években a kistérségek önszerveződése, az alulról építkezés iskolapéldája, kár, hogy ezt a folyamatot számos állami beavatkozás megzavarta. Jól példák születtek a helyi gazdaságfejlesztésre (pl. ipari parkok), de az innováció-orientált gazdaságfejlesztés
több elemét is regisztrálhattuk (Dőry T., Rechnitzer J. 2000.) A szereplőkben egyre nagyobb igény a decentralizációra, s annak egy-egy kísérlete
sikeres fejlesztéseket indít meg (pl. kutatás-fejlesztés, foglalkoztatás). S véA Széchenyi terv (2001–2002) önálló Regionális Gazdaságépítési Programot tartalmaz,
amely öt alprogramból áll ösztönözve a regionális innovációs potenciálok fokozását, a
klaszterek létrehozását, a térségi elektronikai piacok fejlesztését, a kistérségi gazdaságfejlesztési mintaprogramokat és a kiemelkedő magyar termékek (hungaricumok) fejlesztését
és piacra jutását. (Széchenyi terv Regionális Gazdaságépítési Program, Gazdasági Minisztérium, Budapest, 2000)
26
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gül nem feledkezhetünk meg a területi egységek egyre határozottabb versenyéről (Lengyel I., Rechnitzer J. 2000.), az új típusú intra- és interregionális együttműködésekről (Hardi T. 2000., Rechnitzer J. 2000), vagy
éppen a gazdasági szereplők térségi szintű hálózatainak formálódásáról.
7.6. Az Európai Unió regionális politikájának
érvényesülése
Az Európai Unió regionális politikájának alapelvei nemcsak ismertek voltak a magyar területi politika alakítói előtt, hanem azok érvényesülése szintén döntő szempont, iránytűként szerepelt. Tekintsük át az alapelveket és
azok érvényesülését az átment időszakában.
7.6.1. Szubszidiaritás

A döntéseket és a végrehajtást arra a területi szintre kell helyezni, amely a
legnagyobb átlátással és kompetenciával rendelkezik a feladat megvalósításához. A magasabb szintű szerv nem intézkedhet olyan esetben, amikor az
adott célkitűzést eredménnyel az alacsonyabb szinten el lehet érni. A
szubszidiaritás és decentralizáció az elsődleges alapelve az Unió regionális
politikájának, hiszen ezzel nemcsak azt érheti el, hogy a helyi szintek felelőssége növekedjék, hanem azt is, hogy minél több lokális akarat és elképzelés (igény), s egyben erőforrás jelenjen meg, kerüljön aktivizálásra. A
helyi, térségi kompetencia erősítése persze azért fontos, hogy a nemzeti
szint, vagy szintek szerepe mérséklődjön, lényegében azok átléphetők legyenek. A fejlesztési programokban a területfejlesztés tényleges egységei
kerüljenek egymással közvetlen kapcsolatba. A nemzeti szint majd egy
másik összefüggésben, a finanszírozásban jelenjen meg és ott segítse a
területi egységeket, azok céljainak megvalósítását.
A szubszidiaritás magyar érvényesülésében az önkormányzati törvénynek nagy jelentősége volt, hiszen a létre jött több mint 3100 önkormányzat, egyben a területfejlesztés egyik szereplője. Az önkormányzatok feladatai fokozatosan bővültek, miközben azokhoz rendelt források aránya ezzel
párhuzamosan nem nőtt. A helyi gazdaságfejlesztési programok elkezdődtek, ezek egyik forrása éppen a helyi adók, illetve az önkormányzati vagyon értékesítése. A helyi fejlesztési források nagy különbséget mutatnak,
ám a szubszidiaritás jelentős csordítása lenne, ha ezeknek valamiféle központosítása megtörténne.
Magyarország állami berendezkedését az elmúlt évszázadokban a centralizáció jellemezte, ennek a központosításnak a tartalékai napjainkra lassan
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kiürülnek. A tartalékok ugyan még több évig, netalántán egy évtizedig növekedési
forrást nyújthatnak, de azok tartósan nem újíthatók meg, a jövőhöz innen már nem
lehet innovációs lendületet nyerni.
Egyértelmű, hogy határozott – és a jelenleginél még határozottabb –
központi beavatkozásra van szükség a közlekedési hálózat fejlesztésében,
így az autópályák kiépítésében, a vasúti közlekedés megújításában. Hiszen
itt az elmaradás egyre nagyobb, a térségek fejlesztésénél ma már ezeknek
az infrastrukturális rendszereknek a hiánya, nem kellő kapacitású kiépültsége okozza a legnagyobb korlátot. Hasonlóan a környezetvédelemhez,
amihez szintén koncentrált állami beavatkozás szükséges, mivel csak jelentős beruházásokkal lehet a környezet állapotát javítani, annak minőségét
jobbítani. Vagy a kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás intézményi kereteinek
megújítása szintén állami forrást igényel, nem lehet e szektor fejlesztését a
gazdasághoz kötni, vagy éppen a helyi, regionális szervezetekhez. Számos
a gazdasághoz és egyben a területi fejlődéshez közvetlenül, vagy közvetetten kapcsolódó tevékenység és intézmény megújításában a központi államnak számottevő, mondhatni meghatározó szerepe lesz a jövőben.
Mindez azonban nem azt jelenti, hogy nincs értelme a decentralizációra
épülő regionalizációnak 27. Egyik oldalon, döntően a nagyrendszerek vonatkozásában a koncentrált központi szintű fejlesztések kívánatosak, a másik
oldalon pedig a decentralizált, a területi adottságokat a legteljesebben érvényesítő, s éppen a térségi akaratokat megjelenítő fejlesztéspolitika.
A regionális szintre lehet telepíteni számos, éppen a térségi fejlődésre
hatást gyakorló fejlesztések támogatását, illetve azok kereteinek összehangolását. Világos, hogy a gazdaság folyamataiba nem lehet beavatkozni,
nem is érdemes, de hasznos és kívánatos orientálni a gazdasági szereplőket. Ehhez a régió gazdasági és társadalmi környezetét lehet és kell formálni, részben bizonyos intézményi keretek kialakításának ösztönzésével,
27 A hazai regionális tudomány a régióra vonatkozóan már számos ismeretet feldolgozott.
Ismerjük típusait és sajátosságait (Faragó 1994, Pálné Kovács 1999a.), végigkövettük a
fejlődését a regionális politika magyarországi történetén (Hajdú 2001), vizsgáltuk a lehatárolás különféle módjait (Bajmóczy, Kiss 1999, Szigeti 2001), elemzésre kerültek a regionalizációs törekvések és azok lehetséges hatásai (Kovács 1999, Szigeti 2000), bemutatásra
kerültek a működési zavarok (Zongor 1998, 1999), a lehetséges közigazgatási funkciók
meghatározása is megtörtént (Verebélyi 2000, Pálné Kovács 1999b), sőt a működés finanszírozási modellje is kidolgozásra került (Lados, Rechnitzer 2000). Mindezeken túl
még számos további alapos kutatás szükséges, például a fejlesztés modelljeire, a régió
gazdasági növekedési hatásaira, a szervezeti rendszerre, a menedzsmentre, az együttműködés módjaira, a fejlesztések számbavételére.
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részben pedig a térségi adottságok, mondhatni erőforrások kínálatának
mennyiségi és minőségi fejlesztésével. Nincs még szakmai megegyezés
arról, hogy regionális szinten milyen fejlesztések kívánatosak. Az biztos,
hogy a régió szintjére alulról, azaz a települések szintjéről és felülről, azaz
az állami szintről is egyre több feladatot lehet és kell telepíteni, persze
megfelelő forrásokkal együtt.
Felsorolásszerűen álljon itt az alábbiakban néhány területfejlesztési komponens, amiben a regionális szintnek a kompetenciája a jövőben meghatározó
lehet:
Gazdaságfejlesztés
• Gazdasági infrastruktúra létesítményei: ipari-szolgáltató park, innovációs központ, technológiai transzfer központ, vállalkozási övezetek,
rehabilitációt igénylő ipari területek, bevásárló és szórakoztató központok, logisztikai, kiállítási és vásárközpontok,
• térségi gazdaságfejlesztést szolgáló szervezetek, intézmények alapítása,
alapításban való részvétel: vállalkozási központok (pl. az MVA megyei
alapítványainak regionalizálása), kockázati tőke társaságok (pl. az MBF
regionális szervezetei), gazdaságfejlesztési tanácsadás (befektetést, fejlesztést, együttműködést szervező intézmények), innovációs tanácsadás, gazdasági kiállítások és vásárok szervezése, telephely marketing,
befektetési kataszter,
• innovatív vállalkozások támogatása: kis- és középvállalkozások, amelyek új technológiai bevezetést (pl. a régióban eddig nem működő tevékenység), vagy a meglévő technológiák radikális megújítását (pl. a régióban működő, de nem sikeres vállalkozás, vagy beszállítói rendszerek kiépítését) tűzik célul, a foglalkoztatottak száma 20 főnél kevesebb,
• vállalkozásalapítás, vagy a meglévő, de egyben dinamikus vállalkozások
fejlesztése (20 főnél nagyobb), lehetséges támogatási kritériumok: új
telephelyek kialakítása a régióban; a régión belüli hálózat fejlesztés; ráfűződés a nagyvállalatokra, vidéki térségekben a termelő, feldolgozó,
szolgáltató tevékenység telepítése,
• régió specifikus termékek előállítása, azok előállításának megújítása (pl.
néhány terméket a régió saját terméknek tekint, ezek fejlesztését szolgáló beruházások, akciók a régió hatáskörében lehetnek),
• térségi turizmus fejlesztése: a nagyobb területi egységet érintő, több
attrakciós pontot magában foglaló, nem csupán lokális, vagy kistérségi
turisztikai és idegenforgalmi akciók (pl. kastély turizmus, kerékpáros
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turizmus, kombinált, egymásra épülő kínálatok: termálturizmus, kulturális turizmus, falusi turizmus).
Humán erőforrások
• Felsőfokú oktatás és képzés, az intézmények fejlesztése, a regionális
szintű egyetemi és főiskolai hálózat kiépítése és fejlesztése (pl. graduális, posztgraduális, posztszekunderi, doktori programok összehangolt
indítása, együttes fejlesztése),
• kutatás-fejlesztés intézményrendszereinek fejlesztése, a kutatás-fejlesztés szervezésének és támogatásának regionális intézmény- és eszközrendszere (pl. regionális innovációs stratégiák),
• a felnőtt képzés regionális hálózatának működtetése,
• az át- és továbbképzés hálózat folyamatos figyelemmel kísérése, hálózati jellegének erősítése,
• a speciális – döntően a régióra vonatkozó sajátos ismereteket nyújtó –
középfokú intézmények működtetése és fejlesztése,
• a speciális szociális gondoskodást nyújtó intézmények működtetése,
• a magas szintű (klinikai) egészségügyi ellátást végző intézmények, vagy
hálózatok működtetése és fejlesztése.
Kultúra
• A régióban található történelmi és műemléki értékek védelme, gondozása,
• a régió arculatát meghatározó kulturális akciók (pl. fesztiválok), programok, intézmények támogatása.
Környezet
• A környezet és természetvédelem,
• felszín alatti és feletti vizek védelme,
• tájrehabilitáció,
• térségi hulladékkezelés és feldolgozás,
• táji és természeti erőforrások környezetbarát hasznosításának támogatása.
Vonalas infrastruktúra
• Az autópályák és autóutak vonalvezetésének véleményezése,
• két számjegyű közutak vonalvezetésének meghatározása,
• vasútvonal vezetésének és felújításának véleményezése,
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• regionális repülőtér telepítése,
• folyami kikötők telepítése,
• több funkciós közlekedési és szállítási csomópontok telepítésének
véleményezése és támogatása, (RO-RO, RO-LA),
• régióközi kapcsolatokat jelentő közlekedési műtárgyak telepítésének
véleményezése (hidak, kompok, elkerülő szakaszok, hálózati összeköttetések stb.),
• nemzetközi és országos energetikai rendszerek vonalvezetésének véleményezése,
• nemzetközi és országos kommunikációs rendszerek vonalvezetésének
és átadópontjai elhelyezésének véleményezése.
Létesítmény infrastruktúra
• Adatfeldolgozás és kommunikációs központok telepítése,
• elektronikus tömegtájékoztatási és kommunikációs eszközök (rádió,
televízió) telepítése, azok lokális rendszerei összekapcsolásának támogatása,
• nemzetközi és országos hatáskörű intézmények telepítésének véleményezése,
• regionális hatáskörű intézmények telepítése.
Térségszervezés
• A vidékfejlesztési programok gondozása,
• várossá válás és település önállósulás véleményezése,
• regionális hatással is rendelkező városi funkciók bővítésének és telepítésének véleményezése,
• interregionális (több régiót érintő) együttműködések szervezése,
• multiregionális (országhatáron átnyúló) térségi együttműködések szervezése és működtetése,
• regionális hatással is rendelkező országhatáron átnyúló település-település-kistérség együttműködések véleményezése,
• térségarculat és ismeretség alakítását szolgáló akciók és programok
támogatása,
• regionális információs, tájékoztatási és marketing rendszer működtetése,
• a régió társadalmi-gazdasági-környezeti állapotának regisztráló (A régió
helyzete) éves elemzések összeállítása.
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A politikai regionalizáció, azaz politikai kompetenciával (pl. választott képviselet, döntési és közigazgatási hatáskörök) rendelkező régiók létrehozása a
politikai elit megegyezésétől függ. Ennek feltételeit ma nehéz megbecsülni,
bár számos tényező miatt, így az alkotmány módosítása, a választási rendszer átalakítása, az önkormányzati törvény megújítása miatt kicsi a valószínűsége a politikai kompetenciával rendelkező régiók gyors, belátható időn
belüli felállításának.
7.6.2. Partnerség

Együttműködés a célkitűzésektől az intézkedések megvalósításáig, a különféle szintek (EU, ország, terület-régió, település) és szereplők (kormányzat, önkormányzatok, gazdasági szervezetek, munkavállalók, nonprofit szektor) között. A partnerség elve arra épül, hogy a területi egységek, azaz a régiók és a települések működése, fejlesztése csak akkor valósulhat meg – s egyben akkor érvényesülhet a szubszidiaritás elve –, ha a
szereplők folyamatosan és rendszeresen együttműködnek, közöttük célorientált kapcsolatok alakulnak ki. Az együttműködésnek vertikális metszete, hogy az Unió, a tagországok, azok régiói, annak egységei, a települések a célkitűzéseket és azokra épülő terveiket az ottani szereplők (gazdasági, társadalmi) bevonásával közösen dolgozzák ki. Az alsó szint kezdeményező szerepe érvényesüljön, míg magasabb szinten már a regionális és a
nemzeti funkciókból következő orientáció és koordináció jelenik meg.
Fontos metszete a vertikális együttműködésnek még a térségi kapcsolatok,
azaz a régió és régió, valamint a település-település viszonylatok is (pl.
transznacionális térségi együttműködések, határ menti térségek együttes
fejlesztése, s ezekben a vonatkozásokban a települések, vagy a kisebb térségek együttes fejlesztése, közös jövőbeli kapcsolatok kidolgozása).
A horizontális együttműködés azt jelenti, hogy a helyi, térségi szereplők együtt alakítsák ki jövőképüket, annak megvalósítási programjait és
azok intézkedéseit, nem beszélve az ellenőrzésről, az eredmények regisztrálásáról. Az aktív vertikális és horizontális együttműködés egyik fókuszpontja éppen a fejlesztést fogadó régió lehet. Hiszen közvetíthet a résztvevők között (elképzelések gondozása, azok kidolgozása, fejlesztési koncepció ápolása), verseny semleges lehet (nem gazdasági egység, illetve a település
érdekeket semlegesítheti), ugyanakkor döntnökként is felléphet a megvalósítók között (regionális közbeszerzés, vagy a fejlesztések elosztása), éppen a
közösségi érdekek (választott képviselet esetén beszámolási kötelezettséggel)
határozott érvényesítésével.
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A magyar regionális politika kísérletet tesz a partner elvének alkalmazására. A horizontális együttműködés jelei kimutathatók, hiszen a területfejlesztés szereplőinek egyre nagyobb köre vesz részt a fejlesztési koncepciók és programok kidolgozásában. A partnerség elve a kistérségi szinten
jól kimutatható, majd egyre feljebb haladva a területi szinteken, már tényleges hatásának erőssége csökken. Megyei szinten a kommunikáció még
határozott a szereplők között, de már regionális szinten ez gyenge, erőtlen.
S végül országosan a fejlesztéseknél az ágazati dominancia érvényesül egyértelműen a területivel szemben, így például az Országos Területfejlesztés
Tanács még tényleges funkcióját nem találta meg, illetve a nemzeti fejlesztési tervekben a regionális összefüggések háttérbe szorultak. A regionális
politika nagyobb és határozottabb decentralizációt kíván, míg az ágazati
szemlélet a centralizációt követeli meg. Tapasztalható a nyugat-európai
országokban (Horváth 1998), hogy amint nő a regionális politika befolyása, úgy csökken a centralizáció mértéke, s ezzel együtt a területi szinten az
együttműködés, a szereplők egymásra találása is jól kimutatható.
Kormányzati szinten az elmúlt tíz esztendőben bizonytalan és egyben
súlytalan volt a területfejlesztés helye, de szerepe is. Hol egy gyenge (Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium 1990–1998), hol kvázi
erős, majd súlytalanná vált (Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium
1998–2002) tárcához volt rendelve a regionális politika irányítása, majd
átmeneti helyzetbe került (Miniszterelnöki Hivatal 2002–2004), s csak az
Európai Uniós csatlakozás után lett önálló, ám tárca nélküli miniszterrel az
élen (Területfejlesztésért és Felzárkózásért Felelős Tárca nélküli Miniszter
[2004–2006]. Ugyanakkor a területi folyamatok alakításában, s ezzel együtt
magára a regionális politikára több tárca is együttesen, más és más összefüggésben, de hatott. Így a belügy az önkormányzatokra; közlekedés a
hálózati infrastruktúrákra; az ipari, majd a gazdasági minisztérium a termelő infrastruktúrára; illetve az átfogó gazdaságfejlesztésre, a munkaügy, szociális és foglalkoztatás politikára, de minisztériumokhoz rendelt országos
hatóságok is „regionalizáltak” (pl. Nemzeti Kutatás Fejlesztési Hivatal). A
tárcák működését a partnerség nem jellemezte, s megfigyelhető, hogy a
politikai hangsúlyok változásával a regionális beavatkozások súlypontjai is
áthelyeződnek, ami megzavarta a központi kormányzattól még erősen
függő területi fejlesztő intézményrendszert, annak folyamatos működését.
A partnerségnél kell megemlíteni a nyilvánosságot, illetve a lakosság területi aktivitását, valamint az identitását (Szörényiné Kukorelli 1998). A regionális szintű identitás nem kimutatható, még megyei szinten sem regiszt-
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rálhatók jelentős kötődések, a lakosság erősen azonosul a településéhez. A
kistérségi vonatkozásban ismerhető még fel valamiféle kapcsolódás a területi egységekhez, az ottani szereplőket könnyebb aktivizálni, összefogni a
fejlesztési célokhoz, azok megvalósításához. A „csinált-régiók” ma még
képviselik az azonosulás tereit, így lényegében egy intézményi elemnek
tekinthetők, ami mind a földrajzi lehatárolásban, mind az intézményrendszerben változhatnak.
7.6.3. Programozás

A fejlesztési stratégiák partnerségen alapuló kidolgozása, ezek megvalósításának egyértelmű célkitűzés rendszere, a fejlesztések egymásra épülése,
időbeli ütemezése jelenti a programozást. A programozás elve az Unió
regionális politikájában azt szolgálja, hogy ne egy-egy projektet (azaz egyegy létesítményt, egy-egy akciót) támogassanak, hanem a területrendszer
egészének, vagy annak meghatározott alrendszere fejlődését befolyásoló
célkitűzéseket, vagy azok sorozatát. A fejlesztési stratégia tartalmazza a
szereplők által kitűzött jövőbeli célok rendszerét, amiben megjelennek a
magasabb területi egységek elképzelései is, így a regionális és a nemzeti
szintek. A területfejlesztési stratégia számára olyan célrendszert kell kidolgozni, amely „fent” a makrogazdaság prioritásaihoz kapcsolódik, míg
„lent” a területi egység, így a régió fejlesztési elképzeléseit jeleníti meg.
A stratégia, fejlesztési célkitűzésekből áll, amikhez programok rendelhetők, mint a megvalósítás konkrét elemei, objektumai. A programok aztán materializálhatók, hiszen meghatározhatók például a létesítmények, az
érintett szervezetek, mindezekhez hozzárendelhetők a megvalósítók (kivitelezők), a források (finanszírozók), s kimutatható, hogy milyen területi
hatások, eredmények érhetők el a megvalósítással (monitoring). A programozás tehát egy célorientált folyamat, amiben a lépések szigorú sorozata
követi egymást a célkitűzéstől a megvalósításig. Ez a rendszerezés és rendszerezettség lehetőséget nyújt a források alapos áttekintésére, koordinálására, azok időbeli ütemezésére, s a felhasználási szakaszhoz kapcsolódó
ellenőrzésekre.
A magyar regionális politikában jelentős lépések történtek a programozás elvének megvalósítására. Talán ennek az alapelvnek az érvényesülésénél adhatunk számot a legtöbb és leglátványosabb eredményekről
(Rechnitzer 1998b). A régiók többsége, a megyék mindegyik rendelkezik
fejlesztési koncepcióval, megkezdődött ezek alapján a programok kidolgozása, a kistérségek nagy része fejlesztési koncepciót állított össze, több
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vonatkozásban. Mindezek mellett megkezdődött a Strukturális Alapok
fogadásának előkészítését szolgáló programozási rendszer kidolgozása
regionális szinten, egyre több nemzetközi program szerveződik. Mindemellett – talán lényegesebb, mint az előzők – már látható az a fiatal és
szakmailag megalapozott apparátus, amely regionális szinten képes, de egyben alkalmas is a programok vezénylésére.
A gondok persze még jócskán sorolhatók. Nem egyértelmű a területi
szintek (ország, régió, megye, kistérség, település) egymásra épülése, a fejlesztési funkciók kapcsolata, megosztása, a tervezésben a szereplői körök
aktivizálása gyenge, különösen a gazdasági szféra, az ágazati és regionális
programok összehangolása bizonytalan, a rendezési és fejlesztési tervek
összeillesztése csak most kezdődik el, s mindezeknek a település szintű
visszacsatolása nem következetes. Folyamatosan változnak a tervezési
szempontok, a központi befolyás nem csökkent, hanem újabb és újabb
formációkban jelenik meg. Inkább az ír, portugál modell jelei ismerhetők
fel, mint a francia tervezési iskola már erősen regionalizálódó megújítási
törekvései. A tervezés és programozás lendületes korszakát éli, két kérdésre kell minél előbb választ adni. Az első milyen tényleges szerepe lesz a
területi szintnek, s döntően a régiónak a következő időszakban a nemzeti
stratégiák és azok programjainak kidolgozásában. S a második, ha lesz szerepe a régiónak, ehhez a források milyen garanciák mellett biztosítottak.
7.6.4. Koncentráció és addicionálás

Az Unió által nyújtott pénzügyi támogatást az adott országnak, vagy területi egységnek, annak szereplőinek ki kell egészíteni, saját hozzájárulás
biztosításával, s egyben a támogatásokat azon régiókban kell felhasználni,
ahol a legnagyobb az elmaradottság. A támogatásokat be kell illeszteni az
Uniónak a tervidőszakra meghatározott támogatási rendszerébe, annak
elveinek érvényesítésével (Horváth 2001).
A fejlesztés pénzügyi erőforrásait az Unió teljes egészében nem biztosítja, ahhoz a területi szinteknek, vagy éppen a területfejlesztés szereplőinek hozzá kell járulnia, azaz saját forrásokra is szükség van, a támogatások
kiegészítésre szorulnak. A regionális politika támogatási rendszere nem azt
jelenti, hogy az adott ország területfejlesztési támogatási rendszerét az
Európai Unió forrásai helyettesítik, fordítva csupán azokat kiegészítik. A
tagországoknak a területfejlesztés támogatási rendszerét a korábbi szinten
kell tartani, és általában elvárás, hogy az adott program finanszírozásának
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legalább a felét a tagország vállalja. A kevésbé fejlett országok esetében a
hozzájárulás mértéke minimum 20%-ot tesz ki.
A társfinanszírozás közvetlenül a tagországok költségvetését érinti, viszont a közösségi támogatások bevételként a régiókban jelennek meg. A
nemzeti költségvetést terhelik tehát a támogatásokkal együtt jelentkező
hozzájárulások, míg a bevételi oldalt csak közvetetten és lényegében hoszszabb távon befolyásolják (a GDP növekedés hatására meginduló adóbevételek csak évek múlva jelentkezhetnek). Mindez azt ösztönzi, hogy a
helyi, térségi szereplők is gondoskodjanak a saját forrásaik felhasználásáról, éppen azok koordinált hasznosítása érdekében.
A koncentráció és az addicionálás célja tehát kettős: összefogni (koncentrálni) az adottságokat, ugyanakkor ezzel is hozzájárulni a fejlesztési
célkitűzés megvalósításához, mérsékelni egyúttal a párhuzamosságokat,
csökkenteni a pazarlást, az elaprózottságot. A másik követelmény, hogy
szükséges kialakítani olyan területi egységeket, amelyek azonos, vagy nagyon hasonló problémákkal rendelkeznek (pl. alacsony jövedelmi szint,
magas munkanélküliség stb.). Ezzel elérhetők, hogy statisztikailag is meghatározhatók azok a területek, amelyek a legkedvezőtlenebb helyzetben
vannak, ahová a forrásokat koncentrálni kell, egyben aztán regisztrálhatók
a beavatkozások következményei, eredményei.
A hazai regionális politika talán egyik leggyengébb láncszeme az addicionális elvének alkalmazása. A területfejlesztésre fordítható közvetlen források
mértéke jelentősen nem nőtt a GDP-hez mérten 1996-tól napjaink 0,2–
0,4% között maradt. Az európai gyakorlat ennek többszörösét, átlagosan a
GDP 1,5–2,0% közötti értékét fordítják az országok közvetlenül területfejlesztésre (Horváth 1998). A források megyei szinten jelentkeznek, az
elosztás elveit a megyei koncepciók és programok jelentik, a régiók egyelőre csak korlátozott és azonos összegű fejlesztési forrásokhoz jutnak 28. A
kistérségek a megyei területfejlesztési tanácshoz fordulhatnak támogatásért, vagy más központi (ágazati) fejlesztési támogatásra, illetve egyes esetekben (PHARE régiók, határ menti helyzet) nemzetközi forrásokra pá-

A regionális fejlesztési tanácsok kormányzati forrásokból (Vidékfejlesztési Célelőirányzat) 1998-ban 60 millió, 1999-ben 130 millió, 2000-ben 100 millió Ft-tal rendelkeztek a
fejlesztések támogatására, ami eleve a koncepciók és a programok támogatására szolgált.
2001-től már 1,0–1,8 milliárd Ft decentralizált forrást elnyertek a régiók, bár ezek felhasználásában, ütemezésében a centralizációs reflexek működnek, de megkezdhették a
saját fejlesztési programjaik kidolgozását.
28
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lyázhattak, azonban látványos fejlesztéseket nem voltak képesek megvalósítani 29.
A területfejlesztés szereplőinek forrás hozzájárulása döntően csak a saját fejlesztésekre vonatkozik, kimutatható viszont már egyes megyékben,
hogy a támogatásokkal azok többszörösét (3-5-ször nagyobb) fejlesztéseket lehet indukálni, ami erősíti a decentralizált forráshasznosítás kedvező
voltát (A regionális szintű … 1999).
A forráskoordináció az egyik neuralgikus pontja volt a regionális politikának. Az ágazati források területi szintű összehangolása nem valósult
meg 30, nincs egyértelműen meghatározva a különféle célelőirányzatoknál,
alapoknál a területi elv, vagy területi preferencia. Történtek kezdeményezések a lopakodó decentralizációra 31, de mindig a központi célokat érvényesítették a felhasználásnál, így dekoncentrált forrásként jöhetnek számba. A központi források, s egyben a pályázatok között az összehangolás
sem országosan, sem területi szinten nem történt meg.
A regionális szint a területfejlesztési funkciókat csak átfogó finanszírozási
decentralizációval oldhatja meg. Ennek modellje (Lados, Rechnitzer 2000)
épülhet a központi források nagyobb hányadának leosztására (aminek első
lépése az ágazatokkal való megállapodáson alapuló forrás felhasználás,
majd ennek alapján, a regionális szinten létesített integrált fejlesztési alap
létrehozása), a másik megoldás a központi adók megosztása, illetve a helyi
adók egy bizonyos hányadának regionalizálása, azaz régió szinten történő
új központosítás. Ebben az utóbbi modellben nagy szerepe van a minimális
hozzájárulás elve működtetésének, amely lényegében kritikus programfinanszírozást tartalmaz. A területfejlesztés regionális szereplői kölcsönösen
megegyeznek egy kritikus (nevezhetjük minimális) fejlesztési programban,
amihez megnyerik a központi kormányzat támogatását, s mindezt egy tervszerződésbe foglalják, minimálisan négy, maximálisan hat esztendő időtartamig. Ennek következtében mind regionális, mind országos szinten garantáltak a térségi fejlesztések erőforrásai, s az elképzelések működésének terei
(pl. intézményi bázisa, ellenőrzési rendszere) biztosítottak lehetnek.

A tárcák közül kevesen ismerték fel a kistérségekben rejlő fejlesztési lehetőségeket, így
számukra csak eseti jelleggel áll rendelkezésre pályázati forrás.
30 A Borsodi-integrált program a forráskoordinációt célozta meg, ebben jelentős sikerek
mutathatók ki, de a modell országos kiterjesztése nem történt meg.
31 Területi kiegyenlítést szolgáló támogatás, Címzett és Céltámogatás, Gazdaságfejlesztési
Célelőirányzat Turisztikai Célelőirányzat, Munkaerő-piaci Alap.
29
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8. Az intézmények és a szervezeti
rendszer
8.1. A regionális politika Európai Uniós intézményei
8.1.1. Regionális Fejlesztési Bizottság

Az Európai Unióban a Regionális Fejlesztési Bizottság (Committee on
Regional Development) felelős a regionális és kohéziós politikáért. A Regionális Fejlesztési Bizottság felelőssége kiterjed:
• az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, a Kohéziós Alapra és az uniós regionális politika egyéb eszközeire.
• az Európai Unió politikái által a gazdasági és szociális kohézióra gyakorolt hatások értékelésére
• az Unió strukturális eszközeinek koordinációjára
• a legtávolabb régiókra és szigetekre, valamint a határ menti és
interregionális együttműködésekre
• a Régiók Bizottságával való kapcsolatra, interregionális együttműködési szervezetekre, valamint helyi és regionális hatóságokra.
8.1.2. Regionális Politikai Főigazgatóság

A Regionális Politikai Főigazgatóság az EU Bizottságának titkársági feladatait látja el a regionlis politikát érintő ügyekben. A Főigazgatóság 3
évenként jelentést készít az Európai Unión belüli gazdasági és társadalmi
kohézó állapotáról, valamint tudományos igényű előrejelzéseket dolgoz ki
a kontinentális léptékű területi fejlődési folyamatokról (ESDP). A Regionális Politikai Főigazgatóság készíti elő az Európai Regionális Fejlesztési
Alap, a Kohéziós Alap és az ISPA szabályozását, a Bizottság nevében
közzéteszi a támogatandó régiók listáját, valamint tárgyal a tagállamok és a
régiók által benyújtott programozási dokumentumok elfogadásáról. A
Regionális Politikai Főigazgatóság koordinálja a Strukturális Alapok, a
Kohéziós Alap és az ISPA tevékenységét, valamint az Európai Regionális
Fejlesztési Alap irányító hatósága és kifizető ügynöksége is egyben
(Forman 2001, 103. p.).
Feladatainak ellátása során a főigazgatóság elősegíti az EU strukturális
és kohéziós alapjainak hatékony működtetését, partnerség kiépítésére törekszik a helyi, regionális és nemzeti hatóságokkal, valamint szoros
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együttműködést tűz ki célul a magánszektorral és más nem kormányzati
szevezetekkel. Hangsúlyt helyez a stratégiai tervezésre, az Európai Parlamenttel, a Régiók Bizottságával, az Európai Gazdasági- és Szociális Bizottsággal, valamint a többi európai uniós intézménnyel való együttműködésre. A főigazgatóság a regionális politika és más uniós politikák (pl. szociális politika, agrárpolitika) közötti szingergiák erősítésére törekszik az
erősebb kohézió és az Unió többi célkitűzésének elérése érdekében. (Annual Management Plan 2006).
8.1.3. Régiók Bizottsága

A Régiók Bizottsága (CoR) az Európai Unió intézményrendszerében konzultatív joggal rendelkező testület. A szervezetet 1994-ben az Unió a
Maastrichti Szerződéssel hozta létre, abból a célból, hogy közvetlen képviseletet biztosítson a helyi és regionális szintek számára, azokat az európai
döntéshozatalban véleményezési jogkörrel ruházza fel. Véleményezési
jogosultsága kezdetben öt jogalkotási területre terjedt ki (gazdasági- és
szociális kohézió, transz-európai infrastrukturális hálózatok, egészségügy,
oktatás és kultúra), majd 1997-ben az Amszterdami Szerződés további
területekkel bővítette jogkörét, amely napjainkra gyakorlatilag az EU valamennyi politikáját lefedi.

8.1. ábra. A Régiók Bizottsága és az Uniós döntéshozatal 32
Forrás: http://www.cor.europa.eu/en/presentation/Role.htm
32

EGSZB: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság.
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Az Európai Tanács, a Bizottság és a Parlament köteles a Régiók Bizottsága
véleményét kikérni minden olyan jogalkotási kérdésben, ahol a vonatkozó
döntés a régiókat, városokat közvetlenül érinti. Mivel az Európai Unió
kötelező jogi rendelkezéseinek mintegy háromnegyed részét a tagállamok
helyi és regionális szereplői hajtják végre, indokolt, hogy az uniós döntéshozatalba minél inkább bevonják a helyi és regionális önkormányzatokat
(8.1. ábra).
A Régiók Bizottságának 317 állandó és ugyanennyi helyettesítő tagja
van, míg Románia 15, Bulgária pedig 12 megfigyelő tagot delegál. A testületbe tagként delegálhatók az európai régiók és városok választott politikai
tisztségviselői (polgármester, önkormányzati képviselő, regionális parlamenti képviselő stb.). A Régiók Bizottsága munkarendjét évi öt plenáris
ülés köré szervezi. A plenáris ülések között az egyes szakbizottságok készítik elő a vonatkozó uniós jogszabálytervezetekhez, Bizottsági közleményekhez készülő véleménytervezeteket, amiket a plenáris ülés jóváhagyása
után a testület megküld az érintett Uniós intézmény részére (Európai Tanács, Bizottság, Parlament). A Régiók Bizottságán belül az alábbi hat
szakbizottság működik:
•
•
•
•
•

COTER – A területi kohéziós politikáért felelős bizottság
ECOS – A gazdasági és szociális politikáért felelős bizottság
DEVE – A fenntartható fejlődésért felelős bizottság
EDUC – A kultúráért és oktatásért felelős bizottság
CONST – Az Alkotmánnyal kapcsolatos ügyekkel és az európai kormányzással foglalkozó bizottság
• RELEX – A külkapcsolatokkal foglalkozó bizottság.
A Régiók Bizottsága élén az elnök áll, ő vezeti a plenáris üléseket, és ő
képviseli a Régiók Bizottságát a külkapcsolatok terén (8.2. ábra). Az elnököt és az első alelnököt a Régiók Bizottsága tagjai választják két évre, s
ezen kívül a tagállamokat is képviseli egy-egy alelnök. A Régiók Bizottságának tagjai az alábbi négy frakcióba tömörülve végzik munkájukat: Európai Néppárt (ENP), Európai Szocialisták Pártja (ESZP), Liberálisok és
Demokraták Szövetsége Európáért (ALDE), Unió a Nemzetek Európájáért – Európai Szövetség (UEN–EA).
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8.2. ábra. A Régiók Bizottságának szervezeti felépítése
Forrás: http://www.cor.europa.eu/en/presentation/Role.htm

A Magyar Delegáció
A magyar nemzeti küldöttség 2004. május 1-je után kezdte meg munkáját
az Európai Unió konzultatív testületében, a Régiók Bizottságában. A magyar küldöttségnek 12 állandó és 12 helyettesítő tagja van. Az állandó tag,
akadályoztatása esetén a helyettesítő tagok közül delegálhat maga helyett
képviselőt a testület egyes üléseire. A magyar küldöttség összetételére a
hazai önkormányzati szövetségek, valamint a regionális fejlesztési tanácsok
tettek javaslatot, figyelembe véve a különböző területi szintek arányos
képviseletét. A magyar küldöttség a Régiók Bizottsága valamennyi politikai
csoportjába delegál képviselőket, emellett a delegációnak független tagjai is
vannak (www.oth.gov.hu).
8.1.4. Régiók Brüsszeli Irodája

A képviselet célja a Magyar Köztársaság Európai Unióval kapcsolatos célkitűzéseivel összhangban a magyarországi regionális intézményrendszer
fejlesztésének elősegítése és nemzetközi kapcsolatainak erősítése, a magyarországi régiók ismertségének elősegítése, érdekeik érvényesítése, az
Európai Unió Régiók Bizottsága magyarországi képviselőinek információkkal való ellátása, valamint a magyar régiók és az Európai Unió regionalizmusért és területfejlesztésért felelős intézményei közötti kapcsolattartás.
A képviselet legfontosabb feladata a regionális fejlesztési tanácsok és a
regionális fejlesztési ügynökségek, valamint a megyék, kistérségek, önkor-
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mányzatok és érdekképviseleti szervezeteik információval történő ellátása.
Az információk rendkívül sokfélék lehetnek: kohéziós- és regionális politikával kapcsolatos újdonságok, partnerkeresés, szemináriumokra és egyéb
rendezvényekre szóló meghívások, uniós támogatásokra vonatkozó adatok, jogszabálytervezetek, vagy bármilyen, regionális politikával és egyéb,
az Európai Unióval és az uniós szakpolitikákkal foglalkozó cikkek, adatok,
tanulmányok. A képviselet figyelemmel kíséri a partnerkereséseket és a
pályázati kiírásokat, és azokról folyamatosan tájékoztatja magyarországi
partnereit.
A képviselet munkatársa látja el a Régiók Bizottsága magyar delegációjának nemzeti koordinációját, technikai segítséget nyújt a Régiók Bizottsága magyarországi képviselőinek feladataik ellátásához. A képviselet figyelemmel kíséri a Régiók Bizottsága plenáris üléseit, azokról tájékoztatót
készít, valamint elkészíti a delegáció éves munkatervét. Ezen túlmenően a
képviselet közreműködik a Régiók Bizottsága magyar tagjainak felkészítésében.
A képviselet munkatársai folyamatosan kapcsolatokat építenek ki más
regionális képviseletek és egyéb, Brüsszelben működő vagy itt képviselettel
rendelkező uniós vagy nemzeti, regionális szervek, hivatalok munkatársaival. Az egyes projektek sikeres végrehajtása szempontjából nagyon fontos,
hogy a potenciális partnerekkel „élő” kapcsolatot ápolnak a munkatársak.
A hatékony érdekérvényesítés megköveteli a személyes kapcsolatok kialakítását. A képviselet segíti a Régiók Bizottsága magyar képviselőinek más
tagállamok képviselőivel való közvetlen kapcsolatának megteremtését és
bővítését (www.oth.gov.hu).
8.2. A regionális politika magyarországi
intézményei
Magyarországon a területfejlesztés intézményrendszerét az 1996. évi XXI.
törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről, valamint annak 1999.
évi 33 és 2004. évi 34 módosításai, illetve az e törvényekhez kapcsolódó kormányrendeletek szabályozzák. 2006. őszén a területfejlesztési törvény újabb
módosítása várható. A területfejlesztési törvény megalkotása jelentős pozi33 1999. évi XCII. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi
XXI. Törvény módosításáról
34 2004. évi LXXV. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi
XXI. Törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
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tív változásokat indított el Magyarországon. Európai Uniós alapelveket
(szubszidiaritás és decentralizáció, partnerség) követve a területfejlesztési
törvény megalapozta Magyarországon a regionális politikai modellváltást,
intézményesítette az egyes szintek, szektorok közötti – korábban hiányzó –
integrációt és kooperációt, valamint decentralizációs folyamatokat indított
el a döntéshozatal rendszerében (Sarudi 2003, 175–176. pp.).
A területfejlesztési törvény által felvázolt intézményrendszer többszintű (kistérségi, megyei, regionális szintű intézmények), decentralizált és az
ország egész területét lefedi. Az intézményrendszer további jellemzője,
hogy a partnerség elvére épül, ami azt jelenti, hogy egyenjogú felekként
vonja be a döntéshozatalba a kormányzat, az önkormányzatok és egyéb
területi szereplők képviselőit (lásd később). (Rechnitzer 1998, 184. p.;
Sarudi 2003, 175–176. p.; 1996/XXI.).
8.2.1. Országos szint

A törvény keretjelleggel, átfogóan határozza meg az Országgyűlés, a kormány, az Országos Területfejlesztési Tanács, a területfejlesztésért felelős
miniszter, és más miniszterek (ide vonatkozó) feladat- és hatáskörét.
Országgyűlés
Az Országgyűlés a területfejlesztés legmagasabb rangú irányító testülete,
alapvető szabályozási és elosztási hatásköröket gyakorol. Feladatai közé
tartozik az országos területfejlesztési koncepció jóváhagyása, a kiemelt
térségek körének meghatározása, és ezen térségek (Budapesti Agglomeráció, Balaton Kiemelt Üdülőkörzet) területrendezési tervének elfogadása.
Szintén a Parlament fogadja el a területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerének átfogó szabályait, továbbá a régiók területi lehatárolására és
székhelyére vonatkozó szabályozást.
Az Országgyűlés határozza meg a területfejlesztési támogatások és a
decentralizáció elveit, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszerét, valamint a területfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati feladatokat és azok forrásait. Az éves költségvetési törvény elfogadása során
dönt a területfejlesztést szolgáló pénzeszközökről és ezzel egyidejűleg
egyes pénzügyi kedvezményekről. Az Országgyűlés beszámoltatja a kormányt a területfejlesztési politika végrehajtásáról, a területfejlesztést szolgáló pénzeszközök felhasználásáról, továbbá a nemzetközi és határ menti
területfejlesztési és területrendezési tevékenységéről (1996/XXI., Sarudi
2003, 176. p.).
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8.3. ábra. A területfejlesztés intézményrendszere Magyarországon
Forrás: Jelentés… 2005, 309. p.

Megjegyzés: a 2006. májusi választások utáni kormány előzetes felépítése
alapján (2006. június 15.)
Kormány
A kormány regionális politikai feladatainak egyik része a parlamenti döntések előkészítéséhez és a döntések végrehajtásáról való beszámoláshoz
kapcsolódik. A kormány készíti el és terjeszti az Országgyűlés elé:
• az országos területfejlesztési koncepciót, valamint a területfejlesztési politikát meghatározó irányelveket, célokat és hosszú távú prioritásokat;
• az országos és a kiemelt térségekre vonatkozó területrendezési terveket
és azok önkormányzatokra is kötelező elemeit;
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• a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció irányelveit, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszerét;
• az éves költségvetési törvényben a területfejlesztést szolgáló pénzügyi
eszközöket és az egyes pénzügyi kedvezményeket.
A kormány jelentés formájában négyévente beszámol az Országgyűlésnek
az ország területi folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési politika
érvényesüléséről.
A kormány feladatainak másik csoportja a regionális politika központi
irányításához kapcsolódik. A kormány határozza meg a területfejlesztést
szolgáló pénzügyi eszközöket, dönt a fejlesztési pénzeszközök decentralizálásáról, összehangolásáról, és elfogadja a területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerének átfogó szabályait. Dönt a kiemelt térségek területfejlesztési koncepcióinak és programjainak elfogadásáról, megalkotja a legfontosabb regionális politikához kapcsolódó végrehajtó, részletező szabályokat, és gondoskodik az országos területi információs rendszer működtetéséről. A kormány elősegíti a területfejlesztési települési önkormányzati
társulások szerveződését, ösztönzi a fejlesztési programok készítését és a
térségi összefogással megvalósuló fejlesztéseket, valamint elősegíti és támogatja az ország határ menti térségeinek a szomszédos országokkal való
együttműködését és az európai regionális együttműködést. Az Európai
Unió Régiók Bizottságába a kormány jelöli a magyar képviselőket. A kormány – a közigazgatási hivatalokon keresztül – törvényességi felügyeletet
gyakorol a területfejlesztés területi szervei felett (Sarudi 2003, 176. p.;
1996/XXI.).
Kormány felügyelete alá tartozó szervezetek
A területfejlesztés kormány alá tartozó intézményi és szervezeti rendszere
Magyarország Európai Uniós csatlakozásának folyamata során, valamint a
taggá válást követően folyamatosan bővült és átalakult. Kiépültek az európai uniós források fogadásához szükséges intézmények, valamint a magyar
és az uniós regionális politikát összehangoló szervezetek. A területfejlesztés intézményrendszere 2006 júliusában szintén módosult, egyes feladatok,
intézmények átszervezésére került sor.
2006 júliusától a kormány stratégiai, társadalmi tanácsadó testületeként
tevékenykedik a Nemzeti Fejlesztési Tanács (NFT), amelynek elnöke a miniszterelnök, alelnöke a Fejlesztéspolitikai Irányító Testület alelnöke, s
tagjai között van a regionális fejlesztési tanácsok hét képviselője, a Gazdasági és Szociális Tanács által delegált hét személy, valamint a fejlesztéspoli-
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tika horizontális céljait képviselő szakemberek közül a miniszterelnök által
felkért öt személy (www.magyarorszag.hu).
Az Országos Területfejlesztési Hivatal 35 (OTH) országos hatáskörű hivatal,
a 2004-ben létrehozott Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal
jogutódja. A Hivatalt a Kormány irányítja, a területfejlesztésért aktuálisan
felelős miniszter felügyeli, és a miniszterelnök által kinevezett elnök vezeti.
Az OTH gondoskodik a kormányzat területfejlesztési és területrendezési
feladatainak ellátásáról és felügyeli a VÁTI Kht-t. A Hivatal szervezeti keretében működik a Regionális Fejlesztési Operatív Program és az INTERREG Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatósága. Az Országos Területfejlesztési Hivatal közreműködik az ország területi beosztásának kialakításában, az átfogó fejlesztési terv kidolgozásában, továbbá a terv területi hatásainak összehangolásában. Az OTH képviseli a kormányt a terület- és
regionális politika területén az EU intézményeiben, s a Magyarországi Régiók Brüsszeli Irodáját is ez a szerv működteti (www.oth.gov.hu).
Az Országos Területfejlesztési Hivatal felügyelete alá tartozó VÁTI
Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (VÁTI Kht.)
tevékenysége átfogja a területfejlesztéssel és -rendezéssel, az épített környezet védelmével és alakításával összefüggő kutatási-, tervezési és tanácsadói tevékenységek teljes körét. Stratégiai tervezési és elemző feladatokat
lát el, és felelős a területfejlesztési Phare programok végrehajtásáért. A
társaság közreműködő szervezetként részt vesz az uniós Regionális Fejlesztés Operatív Program és az INTERREG Közösségi Kezdeményezés
programok megvalósításában.
A VÁTI Kht. közel egy évtizedes tapasztalattal rendelkezik a területfejlesztési Phare és a határ menti együttműködési (Phare CBC) programok
végrehajtásában. Térport elnevezéssel területfejlesztési szakmai portált
(terport.hu) és Területi Információs Rendszert (TeIR) működtet. A Társaság kezeli az országos szintű terület- és településrendezési, építésügyiműszaki dokumentációs központot. A budapesti székhelyű társaság 12
regionális képviseletből álló országos hálózattal rendelkezik (8.4. ábra).

Az új kormányzati struktúrában 2006. augusztus 1-jétől az Országos Területfejlesztési
Hivatal megszűnik, és feladatait az előzetes koncepció szerint két főosztály veszi át, amelyek felügyeletét a területfejlesztési szakállamtitkár végzi.
35
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8.4. ábra. A VÁTI Kht. országos hálózata
Forrás: www.vati.hu

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2006. július 1-je óta létezik, s a 2004-ben
megalapított Nemzeti Fejlesztési Hivatal jogutóda. Az Ügynökség a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter irányítása alá tartozik, élén elnök
áll, akinek tevékenységét a fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos irányítja, munkáját pedig elnökhelyettesek segítik.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség:
• javaslatokat készít a Kormány fejlesztéspolitikai elveire és céljaira; elkészíti az ország átfogó fejlesztési tervét és a nemzeti fejlesztési terveket; segíti az országos szintű fejlesztéssel, fejlesztési tervezéssel és
programozással kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolását;
• szervezetén belül - az AVOP kivételével - létrehozza az operatív programok irányító hatóságát, szervezi az operatív programok végrehajtását
és azok monitoring rendszerét, koordinálja a feladathoz kapcsolódó
uniós és hazai költségvetési források felhasználását;
• ellátja a Közösségi Támogatási Keret, az EQUAL és az INTERREG
programok, valamint a Kohéziós Alap irányító hatóságának feladatait,
gondoskodik a monitoring bizottságok működéséről;
• tárgyalásokat folytat az Európai Unió intézményeivel a fejlesztési stratégia és az annak megvalósítására szolgáló operatív programok egyeztetése érdekében;
• szervezi az Európai Unió strukturális és kohéziós politikájával kapcsolatos hazai feladatokat;
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• a Kormány által meghatározott körben ellátja az Európai Unió pénzügyi támogatásainak felhasználásához szükséges feladatokat, és koordinálja a pénzügyi támogatások felhasználásával kapcsolatban kialakított intézményrendszer működését;
• ellátja a PHARE programokkal és a Schengen Alappal kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatokat, ennek keretében biztosítja a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység működését, amely tevékenységében a Segélykoordinációs Bizottság támogatja (www.magyarorszag.hu;
www.nfh.hu; 130/2006.).
A Regionális Fejlesztési Holding ZRt.-t a kormány határozata alapján az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő ZRt. (korábban Rt.) alapította. A Regionális Fejlesztési Holding ZRt. leányvállalatai és országos hálózata révén
közreműködik a kormány területfejlesztési politikájának megvalósításában.
Tevékenységének célcsoportjai a hazai kis- és középvállalkozások, valamint az egyes régiók szereplői (önkormányzatok, kistérségi társulások,
fejlesztési tanácsok és ügynökségek, térségi gazdaságfejlesztő szervezetek).
Az RFH célja, hogy előmozdítsa a vállalkozások és régiók fejlődését, a
vállalatközi és határ menti gazdasági kapcsolatok fejlődését. Ennek érdekében közreműködik:
• a kis- és közepes vállalkozásának finanszírozásában;
• a vállalkozásba való tőkebevonásához szükséges üzleti terv összeállításában;
• az önkormányzatok, illetve azok társulásai, kistérségek, megyék, régiók
fejlesztési projektjeinek kidolgozásában, megfelelő pályázati anyag öszszeállításában;
• a vállalkozások, önkormányzatok, kistérségek és régiók számára kiírt
különböző pályázatok lebonyolításában.
A Holding különböző képzési és oktatási programok szervezésével segítséget nyújt az eredményes cégépítésben, illetve az uniós szabályok közötti
eligazodásban. A Holding határok mentén működő fejlesztési társaságai
révén szerepet vállal a hazai és a szomszédos (EU-n kívüli) országokkal
való gazdasági, kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésében is (www.rfh-rt.hu;
Jelentés… 2005, 311. p.).
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Miniszter
A területfejlesztési törvény a regionális politika ágazati irányítását a „miniszter” hatáskörébe utalja, azt azonban nem rögzíti, hogy melyik miniszter illetve minisztérium látja el ezeket a feladatokat. Ennek oka az, hogy a
mindenkori kormány és parlament joga eldönteni, milyen módon szervezi
meg a minisztériumi struktúrát, és melyik minisztérium feladatai közé sorolja a területfejlesztést, a regionális politikát. A miniszter törvény által
meghatározott feladatai szinte kizárólagosan a kormány tevékenységének
előkészítéséhez kötődnek, és a tárcához rendelt pénzügyi források feletti
döntési jogot nem tartalmazzák.
A miniszter kidolgozza az országos területfejlesztési koncepciót, öszszehangolja az országos és a térségi területfejlesztési koncepciókat és
programokat, közreműködik a kiemelt térségekre vonatkozó fejlesztési
programok kidolgozásában, szervezi a végrehajtásukkal összefüggő feladatok teljesítését, és az e célt szolgáló anyagi eszközök felhasználását az érintett miniszterekkel együttműködve. A miniszter koordinálja a területfejlesztési célok megvalósítását közvetlenül és közvetve szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok pályázati úton történő felhasználását, elősegíti a területfejlesztési célú források decentralizációját, a forráskoordinációt és a
programfinanszírozás megvalósulását.
A területfejlesztési törvény értelmében a szakterületen kívüli minisztereknek feladataik ellátása során érvényesíteniük kell a területfejlesztési törvényben rögzített célokat, és részt kell venniük a területfejlesztéssel összefüggő és szakterületüket érintő kormányzati feladatok ellátásában. A jelenlegi minisztériumi struktúrában az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium területfejlesztési szakállamtitkárság foglalkozik közvetlenül területfejlesztési feladatokkal. 2006. júliusától az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium felel azért, hogy a II. Nemzeti Fejlesztési Terv a helyi
szereplők bevonásával, illetve a regionális sajátosságok érdemi figyelembevételével készüljön el. A tárca koordinálja a régiók tervező munkáját, és
szorosan együttműködik a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel. A minisztérium felel a fejlesztések térbeli elhelyezéséért, a régiók és az ágazatok fejlesztési programjainak területi koordinálásáért, míg az ügynökség a fejlesztési programok végrehajtását és az ágazati fejlesztési programok egymással
való összhangját segíti (Sarudi 2003, 177. p.; www.bm.hu; 1996/XXI.).
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Országos Területfejlesztési Tanács
Az Országos Területfejlesztési Tanács (OTT) az érdekegyeztetés az érdekképviselet és érdekérvényesítés magas szintű fóruma, elsősorban a
Kormány javaslattevő, döntés-előkészítő, véleményező és koordináló szerveként működik. Törvényben megjelölt feladatai közé tartozik az országos
és térségi fejlesztési programok, a központi, ágazati és a térségi elképzelések összehangolása, a kormányhoz benyújtott törvénytervezetek véleményezése és a rendeletek tartalmában a konszenzus megteremtése. Az Országos Területfejlesztési Tanácsnak tanácskozási joga van minden lényegesebb, a politika beavatkozási eszközeit érintő döntésben (támogatásra jogosult területek meghatározása, támogatási programok kialakítása stb.).
Az Országos Területfejlesztési Tanács elnöke a területfejlesztésért felelős miniszter, a Tanács munkájában szavazati joggal vesznek részt:
• a területfejlesztési szervek részéről: a regionális fejlesztési tanácsok
elnökei, valamint a főpolgármester;
• a kormány részéről: a területfejlesztésért és területrendezésért felelős
miniszter, a területfejlesztésért felelős politikai államtitkár, valamint a
kormány által meghatározott további 7 miniszter;
• köztestületek és érdekszövetségek részéről: az országos gazdasági kamarák elnökei, az Országos Érdekegyeztető Tanács munkaadói és
munkavállalói oldalának egy-egy képviselője, az országos önkormányzati érdekszövetségek összesen három képviselője.
A szavazati joggal rendelkező tagok mellett a törvény az OTT tanácskozási joggal rendelkező tagjait is nevesíti. Az Országos Területfejlesztési Tanács véleményét mellékelni kell a területfejlesztést érintő jelentős kormány-előterjesztésekhez (Jelentés… 2005; Sarudi 2003, 177–178. p.;
1996/XXI.; http://www.oth.gov.hu/hivatal_ott.php ).
8.2.2. Regionális szint

A területfejlesztési törvény kétféle régiót különböztet meg, a tervezésistatisztikai régiót és a fejlesztési régiót. A tervezési-statisztikai régiók egyértelmű közigazgatási határokkal rendelkeznek, a régió határai a régiót alkotó megyék (külső) határaiból tevődnek össze. A tervezési-statisztikai régiók kialakításánál a döntéshozók tekintettel voltak a megyehatárokra, azokat nem bontották fel. Ezzel szemben a fejlesztési régiók fejlesztési, együttműködési célból szerveződnek, és átszelhetik a megyehatárokat (pl. Balatoni régió).
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1996-ban, a területfejlesztési törvény elfogadásakor még nem alakult ki
az ország végleges régió beosztása, az akkori régiók önkéntes szerveződéssel
jöttek létre. Ezért a törvény akkor még csak lehetőségként tartalmazta a
megyehatáron túlterjedő területfejlesztési feladatok ellátását szolgáló regionális fejlesztési tanácsok létrehozását, amelyek akkor még nem juthattak
normatív forráshoz. Kivételt jelentett ez alól a Balaton és a Budapesti Agglomeráció térsége, ahol a törvény kötelezően előírta fejlesztési tanács felállítását (Sarudi 2003, 178–179. p.; Jelentés… 2005, 313–316. pp.; 1996/XXI.).
Regionális Fejlesztési Tanács
A tervezési-statisztikai régiókban a területfejlesztésről és területrendezésről
szóló törvény 1999. évi módosítása tette kötelezővé a regionális fejlesztési
tanácsok megalakítását. A regionális fejlesztési tanácsok jogi személy,
munkájában szavazati joggal rendelkező állandó képviselők, szavazati jog
nélküli állandó meghívottak és néhány további, az ülések napirendi pontjainak megfelelően meghívott képviselők vesznek részt. A regionális fejlesztési tanácsok szavazati joggal rendelkező, átlagosan 20-22 állandó képviselőjét a törvény határozza meg:
• a tanács illetékességi területén működő megyei területfejlesztési tanácsok elnökei;
• a területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, a belügyminiszter, a gazdasági és közlekedési miniszter, az egészségügyi miniszter, a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, az
oktatási miniszter, az informatikai és hírközlési miniszter, a pénzügyminiszter, valamint az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter egy-egy képviselője (helyi politikusok, nem köztisztviselők);
• az érintett többcélú kistérségi társulások, illetve kistérségi fejlesztési
tanácsok megyénként egy-egy képviselője;
• a tanács illetékességi területén működő megyei jogú városok polgármesterei;
• a területileg illetékes Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke (Jelentés… 2005, 313–316. pp., 1996/XXI.).
A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács munkájában szavazati joggal a kormány képviselője, a főpolgármester vagy képviselője, a
fővárosi kerületi önkormányzatok egy képviselője, valamint a régió többcélú kistérségi társulásainak, illetve kistérségi fejlesztési tanácsainak továb-
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bi legfeljebb kettő képviselője vesz részt (Jelentés… 2005, 313–316. pp.,
1996/XXI.).
A regionális fejlesztési tanács szavazati joggal rendelkező tagjai sorából
elnököt és társelnököt (társelnököket) választ. A területfejlesztési törvény
2004. évi módosítása óta a regionális fejlesztési tanács munkájában konzultációs joggal rendelkeznek mindazok a – régió területén működő bírósági nyilvántartásba vett – területfejlesztési, valamint a nők és férfiak
esélyegyenlőségéért küzdő szervezetek, amelyek a területfejlesztést érintő
kérdések megtárgyalására egyeztető fórumot hoznak létre, és a regionális
fejlesztési tanácsnál jelzik együttműködési szándékukat (Jelentés… 2005,
313–316. pp., 1996/XXI.).
A regionális fejlesztési tanács leglényegesebb feladata a régiók fejlesztési koncepciójának, illetve regionális fejlesztési programjának elkészítése
és elfogadása, aminek mára már minden régió eleget tett. A regionális fejlesztési tanács dönt a hatáskörébe utalt (decentralizált) pénzügyi források
hatékony felhasználásáról, a fejlesztések megvalósításáról, valamint megállapodásokat köt az érintett minisztériumokkal az egyes régiószintű területfejlesztést, illetve az ágazati célkitűzések és feladatok végrehajtását szolgáló
fejlesztési programok finanszírozására. A regionális fejlesztési tanács feladatai ellátása során együttműködik a területfejlesztési önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanácsokkal, a régiófejlesztésben
közvetlenül és közvetve érdekelt területi államigazgatási szervekkel, továbbá a területi gazdasági kamarákkal. A tanácsok általában évente 5-6
rendes ülést tartanak, de szükség esetén kellő rugalmasságot tanúsítanak a
megkívánt döntések határidőre teljesítése érdekében (Sarudi 2003, 178–
179. pp.; Jelentés… 2005, 313–316. pp., 1996/XXI.).
A regionális fejlesztési tanácsok mellett minden régióban megalakultak
a regionális fejlesztési ügynökségek (rfü). A regionális fejlesztési ügynökségek a
regionális fejlesztési tanácsok tulajdonában álló nonprofit szervezetek,
feladataik nagy részét a regionális fejlesztési tanáccsal kötött közhasznúsági szerződések alapján végzik. A regionális fejlesztési ügynökségek törvényben meghatározott feladatai a következők:
• az OTK-val összhangban kidolgozza a régió hosszú és középtávú területfejlesztési koncepcióját, illetve a régió fejlesztési programját és annak stratégiai és operatív munkarészeit;
• összegyűjti a régióban az önkormányzatok, gazdasági és társadalmi
szervezetek fejlesztési projektelképzeléseit, részt vesz azok projektjavaslattá történő előkészítésében;
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• folyamatosan kapcsolatot tart a régióban működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható
helyi források feltárása érdekében;
• közreműködik regionális fejlesztési tanács által a központi és regionális
forrásokra benyújtandó pályázatok elkészítésében, az ezzel kapcsolatos
szervezési feladatok ellátásában;
• pénzügyi tervet készít a fejlesztési programok megvalósítása érdekében, szervezi a programok megvalósítását, részt vesz a programok
pénzügyi finanszírozási feladataiban, a programok megvalósításáról, a
pénzügyi felhasználásról naprakész nyilvántartást vezet;
• ellátja a regionális fejlesztési tanács által meghatározott egyéb feladatokat;
• külön megállapodás alapján részt vehet területfejlesztési programok
lebonyolításában (1996/XXI.).
Dekoncentrált szervezetek
A területi államigazgatási szervek (dekoncentrált szervezetek) a területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő kormányzati feladatok végrehajtásában, érvényesítésének ellenőrzésében, a térségi fejlesztés és tervezés
koordinálásában szakmai segítségnyújtással és információszolgáltatással,
valamint hatósági ellenőrzéssel vesznek részt. Területi államigazgatási
szervek például a megyei munkaügyi központok, megyei földművelésügyi
hivatalok, környezetvédelmi felügyelőségek, vízügyi igazgatóságok, katasztrófavédelmi igazgatóságok stb. A miniszter hatáskörébe tartozó területrendezéssel kapcsolatos feladatok nagy részét a területi főépítész látja el.
Térségi fejlesztési tanács
A jelenleg hatályos területfejlesztési törvény lehetővé teszi, hogy a regionális fejlesztési tanácsok és a megyei területfejlesztési tanácsok a régió, illetve
a megyehatárokon túlterjedő, továbbá egyes kiemelt területfejlesztési feladatok ellátására térségi fejlesztési tanácsot hozzanak létre. A jelenleg hatályos törvény kiemelten kezeli a Balaton és a Budapesti Agglomeráció térségét, s kötelezően előírja a Balaton Fejlesztési Tanács és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozását és működtetését.
A térségi fejlesztési tanács jogi személy, létrehozása esetén az érintett
regionális fejlesztési tanácsok, illetve megyei területfejlesztési tanácsok döntenek arról, hogy a megyei területfejlesztési tanácsok feladatköréből milyen
feladatokat engednek át a térségi fejlesztési tanács hatáskörébe. A térségi
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fejlesztési tanács törvényben rögzített feladata, hogy javaslatot tegyen a
térségére vonatkozó regionális fejlesztési koncepcióra és programra.
A térségi fejlesztési tanács szavazati joggal rendelkező tagjai a törvény
szerint a tanács illetékességi területén működő megyei területfejlesztési
tanácsok elnökei, az érintett regionális fejlesztési tanács képviselője, valamint az érintett kistérségi fejlesztési tanácsok által delegált legfeljebb három képviselő. A térségi fejlesztési tanács a munkájában való részvételre
egyéb szervezeteket és személyeket is felkérhet, ám ezek létszáma nem
haladhatja meg a törvény által nevesített tagok számának egyharmadát. A
térségi fejlesztési tanács munkájában miniszterek is részt vehetnek, bármelyik fél kezdeményezésére. A térségi fejlesztési tanács ülésein állandó meghívottként részt vesz a területi gazdasági kamarák (kamaránként) egy-egy
képviselője, a székhely szerint illetékes fővárosi illetve megyei közigazgatási hivatal vezetője, az illetékes területi főépítész, továbbá mindazon gazdasági, társadalmi és egyéb szervezetek képviselői, amelyeket a megyei területfejlesztési tanács döntése közvetlenül érint, vagy akit az ülésen való
részvételre felkérnek. A Balaton Fejlesztési Tanács és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács tagjait a törvény külön nevesíti. A tanács szavazati joggal rendelkező tagjai maguk közül elnököt választanak.
A térségi fejlesztési tanács megfelel a partnerség és a szubszidiaritás elvének, mivel a térségi fejlesztési tanácsok munkájában részt vesznek a
legfontosabb területi és kormányzati szereplők. A tanács szükség szerint,
de évente jellemzően legalább négy alkalommal ülésezik (Sarudi 2003,
179–180. pp; Jelentés… 2005, 319–324.; 1996/XXI.).
8.2.3. Megyei szint

A megyén belüli területfejlesztési feladatok összehangolására megyei területfejlesztési tanács működik, melynek székhelye a megyeszékhely város. A
megyei területfejlesztési tanács jogi személy, a megye területén összehangolja a kormányzat, a kistérségi fejlesztési tanácsok, az önkormányzatok és
a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. A megyei területfejlesztési
tanács legfontosabb feladatainak ellátása keretében:
• vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait, s az így nyert információkat a területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja;
• az Országos Területfejlesztési Koncepcióval összhangban kidolgozza
és elfogadja a megye hosszú távú területfejlesztési koncepcióját, illetve
a megye fejlesztési programját és az egyes alprogramokat;
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• koordinálja a kistérségekben folyó fejlesztések megyei szintű előkészítését, előzetesen véleményezi a kistérségi területfejlesztési koncepciókat, területfejlesztési programokat;
• szakmai kapacitásával segíti a kistérségi fejlesztési tanácsok tervező,
döntés-előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó
tevékenységét;
• pénzügyi tervet készít a megyei fejlesztési programok megvalósítása
érdekében;
• közreműködik a megyében kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében;
• megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez.
• dönt a hatáskörébe utalt (decentralizált) pénzeszközök pályázati rendszer keretében történő felhasználásáról és a fejlesztések megvalósításáról.
A megyei területfejlesztési tanács feladatainak ellátásában együttműködik a
települési önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel, valamint a megyei munkaügyi tanáccsal.
A megyei területfejlesztési tanács szavazati joggal rendelkező tagjai:
•
•
•
•

a megyei közgyűlés elnöke;
a megye területén lévő megyei jogú város(ok) polgármestere(i);
a területfejlesztésért felelős miniszter képviselője;
a megyében működő többcélú kistérségi társulások, illetve kistérségi
fejlesztési tanácsok három képviselője;
• a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal vezetője;
• a területileg illetékes Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselője.

A megyei területfejlesztési tanács létrehozása kötelező, elnöke a megyei
közgyűlés elnöke. A tanács munkájában – a szavazati joggal rendelkező
tagok mellett – tanácskozási és konzultációs joggal rendelkező tagok is
részt vesznek. A megyei területfejlesztési tanács munkájának segítésére
titkárságot és/vagy közhasznú társaságot hozhat létre (megyei területfejlesztési ügynökség) (Jelentés… 2005, 325–328.; Saurdi 2003, 180–182.;
1996/XXI.).
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8.2.4. Kistérségi szint

A kilencvenes évek elején a települési önkormányzatok megalakulását követően a településen túlmutató fejlesztések, helyi célok megvalósítása érdekében szórványosan elkezdődött a települési önkormányzatok spontán
együttműködése, kistérségi társulások, szövetségek szerveződése. Az 1990.
évi közigazgatási reform nem élesztette újjá a megye és a település közötti
intézményrendszert, ugyanakkor világossá vált, hogy szükség van erre a
területi szintre, amely a statisztikai adatok és folyamatok mérésére szolgáló
területi egység is egyben. 1994-ben a Központi Statisztikai Hivatal vezette
be a statisztikai körzet kategóriát, mint a statisztikai folyamatok mérésének
területi egységét. 1994-ben 138 statisztikai körzetet alakítottak ki, melyek
teljesen lefedték az ország területét, és függetlenek voltak a közigazgatástól.
A kistérségi beosztás későbbi felülvizsgálatait követően a kistérségek számát 1997-ben 150-re, majd 2004. január 1-jével 168-ra növelték (8.5. ábra)
(Sarudi 2003, 182–183. pp.; Jelentés… 2005, 328–333. pp.; 1996/XXI.).

8.5. ábra. A területfejlesztési-statisztikai kistérségek rendszere
2004. január 1. 36
Forrás: KSH a 244/2003. (XII.18.) Korm. rendelet alapján.

36

A vékony vonalak a kistérségeket, a vastag vonalak a megyéket, a színek a régiókat jelölik.
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Kistérségi fejlesztési tanács
Az 1996. évi többször módosított területfejlesztésről és területrendezésről
szóló törvény értelmében a települési önkormányzatok képviselő-testületei
a közös területfejlesztési célok kidolgozására és megvalósítására területfejlesztési társulást hozhatnak létre, melyek jogi személyiséggel rendelkeznek.
A kistérségekben a területfejlesztési feladatok összehangolására, a kistérségi területfejlesztési koncepció elfogadására, közös területfejlesztési programok kialakítására kistérségi fejlesztési tanács működik.
A kistérségi fejlesztési tanács a kistérség területén összehangolja a helyi
önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség területén
működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit, a régió fejlesztési
terveinek figyelembevételével. A kistérségi fejlesztési tanács legfontosabb
feladatai:
• kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását;
• pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósításához;
• megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati
társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a kistérségi fejlesztési programok finanszírozására és
megvalósítására, saját működéséhez forrásokat gyűjthet;
• közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében;
• képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben (megyei területfejlesztési tanácsban korlátozott számban szavazati joggal rendelkeznek);
• koordinálja a kistérségben működő társulások és más, területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és
civil szervezetekkel;
• megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony felhasználását, pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez.
A kistérségi fejlesztési tanács szavazati joggal rendelkező tagjai a kistérség
települési önkormányzatának polgármesterei. A kistérségi fejlesztési tanács
munkájában emellett tanácskozási joggal vesznek részt a gazdasági kamarák, valamint a munkaadói és munkavállalói szervezetek képviselői, a me-
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gyei területfejlesztési tanács képviselője, az iparosok és kiskereskedők érdekvédelmi szervezetének képviselője, a civil szervezetek egy képviselője,
a megyei közigazgatási hivatal képviselője, továbbá a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának képviselője a törvényben meghatározott feltételek szerint. A kistérségi fejlesztési tanács munkájában meghívott és konzultációs joggal rendelkező tagok is részt vesznek. A kistérségi fejlesztési
tanács feladatainak ellátásában együttműködik a helyi önkormányzatokkal,
az önkormányzatok területfejlesztési társulásaival, a kistérségben működő
állami szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel, a gazdasági szervezetekkel (1996/XXI.).
Többcélú kistérségi társulás
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásainak létrehozására ad lehetőséget a 2004. évi CVII. törvény, ami egyben ezen társaságok
működési szabályait is rögzíti. A kistérségekben (kivéve a fővárost és azokat a kistérségeket, amelyben egy település alkot egy kistérséget) működő
települési önkormányzatok képviselő-testületei a kistérségi együttműködés
hosszú távú biztosítására írásbeli megállapodással minden kistérségben egy
többcélú kistérségi társulást alakíthatnak. A többcélú kistérségi társulás
részt vehet a kistérség területének összehangolt fejlesztésében és a településfejlesztés összehangolásában, vállalhatja kistérségi közszolgáltatások
biztosítását, fejlesztését és szervezését, valamint intézmények fenntartását.
A többcélú kistérségi társulás jogi személy, létrehozásának feltétele, hogy:
• a társulási megállapodást a kistérségbe tartozó települések képviselőtestületeinek több mint a fele, de legalább két képviselő-testület jóváhagyja. Területfejlesztési feladatok vállalása esetén a kistérségbe tartozó települések mindegyikének jóváhagyása szükséges a társulás megalakításához.
• a társulási megállapodást jóváhagyó települések együttes lakosságszáma
meghaladja a kistérség lakosságszámának 60 százalékát (illetve 50 százalékát akkor, ha a társulás tagjainak száma eléri a kistérségbe tartozó
települések számának 60 százalékát).
• megalakulása után a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága nyilvántartásba vegye (2004/CVII.).
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A többcélú kistérségi társulás a közszolgáltatások biztosításához kapcsolódó és térségi együttműködést igénylő egyes feladat- és hatáskörök ellátásáról gondoskodhat az alábbi területeken (2004/CVII.):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

oktatás és nevelés;
egészségügyi és szociális ellátás;
család-, gyermek- és ifjúságvédelem;
közművelődési, közgyűjteményi tevékenység;
helyi közlekedés, helyi közútfenntartás;
ingatlan- és vagyongazdálkodás;
ivóvíz-ellátási, vízgazdálkodási feladatok, vízkárelhárítás, bel- és csapadékvíz-elvezetés;
kommunális szolgáltatások és energiaellátás;
környezet- és természetvédelem, hulladékkezelés;
szennyvíztisztítás és -elvezetés;
területfejlesztés és területrendezés;
foglalkoztatás és esélyegyenlőség;
gazdaság- és turizmusfejlesztés, idegenforgalom;
állat- és növényegészségügy;
belső ellenőrzés.

A többcélú kistérségi társulás döntéshozó szerve a társulási tanács, melynek tagjai a társulásban részt vevő települések polgármesterei. Azokban a
kistérségekben, ahol a kistérség valamennyi települési önkormányzatának
részvételével jött létre a többcélú kistérségi társulás, ott a kistérségi fejlesztési tanács feladatait a többcélú kistérségi társulás is elláthatja. A törvény
elfogadása óta az ország területén 158 többcélú kistérségi társulás kezdte
meg működését, míg csak területfejlesztési célra alakult társulásból hét jött
létre (8.1. táblázat).
8.2.5. Települési szint

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (1990. évi LXV. törvény) a települési önkormányzatok feladat- és hatáskörébe utalja a településfejlesztést
és a településrendezést, valamint számos helyi közszolgáltatás biztosítását.
A helyi önkormányzatok területfejlesztési érdekeiket a kistérségi fejlesztési
tanácson vagy a többcélú kistérségi társuláson keresztül érvényesítik, a
területfejlesztés intézményrendszerében ezekhez a szervekhez kapcsolódnak.
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8.1. táblázat. Többcélú és területfejlesztési célú kistérségi társulások
Magyarországon, 2005. december 31.
Többcélú kistérségi
társulások száma
(db)
Baranya
9
Bács-Kiskun
9
Békés
7
Borsod-Abaúj-Zemplén 15
Csongrád
6
Fejér
10
Győr-Moson-Sopron
7
Hajdú-Bihar
8
Heves
7
Jász-Nagykun-Szolnok 6
Komárom-Esztergom 7
Nógrád
6
Pest
13
Somogy
10
Szabolcs-Szatmár-Bereg 11
Tolna
5
Vas
8
Veszprém
7
Zala
6
Összesen
158
Megye

Csak területfejlesztési célra
alakult társulások száma
(db)
–
1 (Kiskunfélegyházai)
1 (Mezőkovácsházai)
–
–
–
–
–
–
1 (Törökszentmiklósi)
–
–
1 (Ceglédi)
–
–
–
1 (Őriszentpéteri)
2 (Balatonalmádi, Pápai)
–
7

Forrás: http://www.bm.hu/kist/kisterseg.pdf
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9. A területi tervezés rendszere
és tartalma
A tervezés mindig volt és mindig lesz, amíg közösségek találhatók. A tervezés arra irányul, hogy közösségek, vagy annak bizonyos elvek alapján
elhatárolt csoportjai az együttes céljaikat meghatározzák és az eléréséhez
vezető utakat, megoldásokat kijelöljék. Ennek kapcsán szükséges elemezniük a helyzetüket, belső erőforrásaikat és viszonyukat más közösségekhez, célokat kell meghatározniuk, amelyek eléréséhez többféle megoldást
választhatnak, majd ezek közül kiválasztott egyik, vagy egyedüli célhoz
lépesek sorozatát állapítják meg. A céljaik elérése után, vagy a célhoz vezető megoldások közben értékelik a megoldásokat, így korrigálhatják a lépeseket, vagy esetenként a célok tartalmát.
A területi tervezés, mint a közösségi tervezés egyik alrendszere a 20. században tudatosul. A modern államok ismerik fel, térbeli különbségek akadályozzák a gazdasági fejlődést, vagy éppen hatalmi helyzetük kiteljesedését, így kísérletet tettek a területi szerkezet alakítására, abban meglévő eltérések megszűntetésére. Ehhez területi terveket dolgoznak ki, amiket lebontottak megvalósítást szolgáló programra, illetve azokat megtestesítő,
megjelenítő konkrét akciókra, projektekre.
A terület tervezés első kísérletei a volt Szovjetunióban indultak meg, a
GOERLO terv kapcsán a múlt század húszas éveiben, amikor célul tűzték
ki az ország villamosítását. A náci Németország a múlt század harmincas
éveiben az autópályák építésével szinten területi fejlesztéseket hajtott végre, hiszen a nagyvárosok közötti összeköttetést kiépítette, miközben tömeges munkát biztosított és egyben lehetővé tette a gyors katonai felvonulást. Az Egyesült Királyságban 1936-ban elkészül Nagy-London fejlesztési terve, aminek célja, hogy a főváros és a körülette kibontakozó település rendszer összekapcsolásának elősegítse, annak fejlődési irányait alakítsa. Az Egyesült Államokban a harmincas évek közepén a Tennessi-folyó
szabályozása kapcsán terület tervek kerülnek kidolgozásra, amik keretét
adják a térségi fejlesztésnek, a központi és szövetségi állami és a helyi beavatkozások összehangolására, a fejlesztési célok érdekében.
A területi tervezés a II. világháború után indul igazán fejlődésnek. A
háborús pusztítás helyreállítása, a gyors gazdasági növekedés jótékony
hatása, és az egyre látványosabb regionális különbségek csökkentése az
egyre nagyobb aktivitásra kapcsoló regionális politika meghatározó elemé-

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalom

Vissza

◄

214

►

Regionális politika

A területi tervezés rendszere és tartalma

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalom

Vissza

◄

215

►

vel, pontosabban megjelenítő eszközévé és egyben a végrehajtásának
rendszerévé teszi a tervezést. Az Európai Unió regionális politikának reformjával 1988-ban a területi tervezés új reneszánsza kezdődik el, ami tart
napjainkban és Európa egyre több országában meghatározóvá válik.
9.1. A közösségi tervezés
A modern és posztmodern államok egyre több alapfeladatot látnak el. Ezek
irányulnak a gazdasági működési feltételeinek alakítására, befolyásolására
(vállalkozások támogatása, innovációk ösztönzése), a jóléti rendszerek
(egészségügy, szociális hálózatok, oktatás-képzés) működtetésére, a közösségi életterek megóvására és fenntartására (környezeti állapot védelme), a
biztonság garantálása (honvédelem, közbiztonság), illetve a területükön élő
lakosság esélyének biztosítása a megfelelő életkörülményekhez, elvárást
társadalmi szint eléréséhez (regionális különbségek csökkentése).
A közösségi tervezés olyan emberi tevékenység, amely valamilyen rendszer
irányítására vonatkozik, annak jövőbeli céljait határozza meg és annak
eléréséhez vezető megoldások sorozatát vázolja fel. Jellemzője, hogy a
közösség egészének, vagy annak valamilyen elvek szerint meghatározott csoportjainak jövőjét alakítja olyan elvek alapján, amelyeket maga a szűkebb,
vagy tágabb közösség elfogadott.
A közösségi tervezés az egyes választott és meghatározott állami, vagy
annak közösségi alapfeladatai ellátásának rendszerét, egyben azok fejlesztésének mentét határozza meg. Ezen keresztül a közösség jövője stabil, biztonságos lehet, s ezzel funkciói, működési rendszerei fejlődhetnek, további új, korábban nem ismert irányokat vehetnek, illetve új funkciók jelenhetnek meg.
A tervezés egyben értékválasztást jelent, hiszen azon keresztül hosszú
távra kijelölnek olyan feladatokat, és azok tartalmait, amit a közösség számára meghatározóak, kiemelt jelentőséggel rendelkeznek. A célja tehát a
közösségi tervezésnek nem abban határozhatók meg csupán, hogy a jelenlegi állapok, így a gazdasági, társadalmi, környezeti, intézményi, területi
szerkezet megóvására kerüljön, hanem a célzott beavatkozásokkal ezek a
közösségi alrendszerek kedvező irányban fejlődjenek, azok nagyobb hatékonysággal működjenek, egyben folyamatos megújításuk biztosítva legyen.
A közösségi tervezés folyamatát mutatja a 9.1. ábra. A kiindulás a cselekvési helyzet, amikor is egy-egy feladata, funkció jövőbeli irányait meg
kell határozni, a megújítás kényszere, vagy a fejlődése következtében. A
feladathoz normák, társadalmi elvárások kapcsolódhatnak, ezeket befolyá-
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solhatják az adott társadalom fejlődése, de hatnak rá nagyobb közösségek
elvárásai, meghatározott értékrendje (pl. Európai Unió), vagy egy jövőbeli
kedvezőnek ítélt állapot. A feladatra vonatkozó tények, ismeretek rendszerezésre kerülnek. Ezek együttese alapján jelölhető ki a jövőkép, ami az
elérni kívánt kedvező helyzetet jeleníti meg. A jelenlegi helyzet alapos értékelése után lehet meghatározni a koncepciót, ami főbb célokat, fejlesztési irányokat adja a jövőkép eléréséhez, egyben alapját jelenti a fejlesztési
stratégiának, mint keretnek a tényleges megoldásokhoz, beavatkozásokhoz. A beavatkozások programokban határozhatók meg, amik lényegében
tudatos cselekvési sorozatok egy adott cél elérése érdekében. A programok akciókból, azokat megtestesítő projektekből állnak. S mindezek egy
szabályozási környezetben zajlanak, amik keretét, vagy éppen feltételeit
adják a fejlesztési programoknak. A szabályozás sok szinten érvényesülhet,
vonatkozhat a források felhasználásának rendjére, a beavatkozások körének és jellegének meghatározására, vagy éppen a célok hatásainak számbavételére. A közösségi tervezés eredménye már a megvalósult célok, amiket
mérni és regisztrálni szükséges, hogy a beavatkozás hatását, azaz a közösségi elvárások (értékek) érvényességét számba tudjuk venni. De nemcsak
azért fontos az értékelés, hogy az eredményt mérjük, hanem azért is, hogy
egyrészt a kitűzött célokat, a meghatározott értékeket minősítsük, újragondoljuk, esetleg korrigáljuk, másrészt pedig már ennek szellemében a
tervezés folyamatát átalakítsuk, a célokat módosítsuk, a fejlesztési programokat és a szabályozási környezet megújítsuk.
A közösségi tervezés ciklusokba rendezhető, amik egy-egy elérendő célban határozhatók meg. Az egyes célok megvalósítása révén biztosítható a
rendszerben a visszacsatolás, azaz a koncepciók értékelése és annak megváltoztatása, korrigálása. Továbbá a ciklusok révén a közösségi tervezés alkalmazkodni tud a változó valósághoz, azaz a folyamatosan alakuló gazdasági, társadalmi, környezeti feltételekhez, s ennek következtében a beavatkozásait pro-aktívan képes szervezni. S végül alkalmas lehet a ciklusokkal
más közösségi alrendszerek tervezéseihez, s ennek következtében céljaihoz, azok megvalósításához kapcsolódni, azok hatásait feldolgozni, azokhoz
igazodni. A közösségi alrendszerek tervezési ciklusai összehangolása bonyolult feladat, ennek feltétele a tervezési rendszer egységessége mellett az
információk folyamatos áramlása, valamint az alrendszerek feladatainak
pontos elhatározása, azokhoz kapcsolódó intézményi háttér egyértelmű
meghatározása.
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9.1. ábra. Az integrált közösségi (területi) tervezés folyamata
Forrás: Faragó L. 2005.
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A közösségi tervezés első eredménye maga a tervezési folyamat, amelyet a résztvevők szándékai és döntései befolyásolnak. A tervezésbe bekapcsolódnak
az adott funkció legfontosabb érintettjei, akire egyrészt alakítják magának
az alrendszernek a működését, másrészt közvetítik más, szélesebb közösségek érdekeit. A közösségi jelleg tehát a tervezés során tehát a részvételen, s annak megfelelően a bekapcsolódáson keresztül biztosított.
A tervezés második eredménye a tervdokumentum, ami tartalmazza a tervezés folyamatát, a célokat, programokat, a megvalósítás menetét. A tervdokumentum a közösség tagjai számára elérhető, megismerhető, azaz nyilvános.
A tervezés harmadik eredménye, hogy a résztvevők, az érintettek a
tervezés során állandóan kommunikálnak egymással. Információkat adnak és
cserélnek ki, megismerik egymást, egyedi stratégiáikat és céljaikat. Ennek a
következtében maguk is alakíthatják jövőbeli elképzeléseiket, új fejlesztési
irányokat határozhatnak meg, korrigálhatják elképzeléseiket, új partnerségi
viszonyokat építhetnek ki. A tervezés során létrejövő kommunikáció meghatározó eleme közösségi tervezésnek, számos esetben növeli erőforrás és
időigényét, ám ennek arányában jelentősen növelheti eredményességét.
S végezetül a közösségi tervezés negyedik eredménye a végrehajtás, a
tervben foglalt célok, azokra épülő programok, azokat megtestesítő projektek megvalósítása. A végrehajtás során megvalósuló elemzések, nyomon követés, a célok visszacsatolása és azok hatásainak értékelése a tervezési részét képezik.
9.2. A területi tervezés
A közösségi tervezésen belül található a területi tervezés, ami nem az egyik a
funkcionális, vagy ágazati tervezések közül. Az egy-egy állami, közösségi
feladatkörre irányuló tervezések magukban hordozzák az adott szerepkörök jellemzőit, s azok lehetséges jövőbeli irányait, intézményi kereteit és
értékrendjeit. A területi tervezés ezzel szemben egy meghatározott területrendszerre vonatkozóan szintetizálja a funkcionális feladatok, azoknak a térbeli
dimenzióit emeli, s azon keresztül a sajátos meghatározottságait keresi
meg. A területi tervezés tehát integrálja a különféle funkciókat, azok között
kapcsolatot keres. A területrendszer sajátosságai alapján adja meg a közös
eredőt, majd erre határoz meg jövőbeli fejlődési irányokat.
Egyre több úgynevezett interszektorális funkció jelenik meg a modern államokban (pl. innováció, kis és középvállalkozások fejlesztése, infokommunikációs rendszerek), amelyek részben több, részben pedig új funkció-
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kat jelenítenek meg, tervezésük és működésük ez által több szektort érint.
A területi tervezés az interszektorális funkcióktól eltér, azoknál is több. Egy
konkrét térségben értelmezi ezeket az új szerepköröket, és keresi viszonyukat a rendszer más, hagyományos szerepköreihez, miközben kiemeli az
új funkciók térbeli sajátosságait, egyediségét, a más területrendszerektől
elhatárolható különbségeket.
A szektorális és interszektorális rendszerek a területi szemléletben
kapcsolódhatnak össze. Ennek megfelelően a területi tervezés tárgya, hogy
meghatározza és értékelje az adott területrendszer működésére és jövőbeli
fejlődésére ható legfontosabb tényezőket. Kijelölje azok egymásra gyakorolt kölcsönös viszonyát, s a külső feltételeket, a területrendszer környezetét figyelembe véve felvázolja a lehetséges jövőbeli fejlődési irányokat,
valamint azokhoz vezető megoldások (programok) rendszerét.
A területi tervezés tehát szintetizál, éppen a területrendszer adottságai
alapján értékeli a legfontosabb alkotó alrendszereket, így a gazdaság, a
társadalom, az intézményrendszer, a fizikai és természeti környezetet,
majd az egymáshatások eredményként az egészre és az egyes alkotóra is
jövőbeli irányokat határoz meg.
Markáns sajátosságokat mutat a terület tervezés a közösségi tervezés általános rendszerén belül a következők szerint:
• vertikális rendszerkapcsolatok: egy területrendszer több területi alrendszerből állhat (pl. ország, régió, kistérség, település), amelyekben a közösségek érdekei, értékválasztásai eltérhetnek egymástól, így szükséges
a tervezés során azok folyamatos összehangolása, megjelenítése;
• horizontális rendszerkapcsolatok: a területrendszer más területrendszerekhez kapcsolódik, kötődik (pl. országok csoportja, határ menti kapcsolatok, nagyváros és környezete), így szükséges figyelembe venni egymás mellett élő, egymásra ható területi egységeket;
• közösségi tervekhez való illeszkedés: a területrendszer alrendszerei egy nagyobb struktúra részei (pl. Európai Uniós, vagy országos), így azokra
hatnak az adott funkcionális alrendszerre kidolgozott nagyobb közösségi tervek, fejlesztési irányok;
• partnerség: a területrendszer sokszereplős (pl. állam, piaci szereplők,
önkormányzatok, háztartások, nonprofit szervezetek), és több szinten
(pl. területi vetületek, vagy a szereplők különféle közösségei) jelenik
meg, így nélkülözhetetlen a folyamatos kapcsolattartás és kooperáció a
szereplők között a tervezés és a megvalósítás során;
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• tervezés szemléletmódja: a rendszer komplexitása miatt kevésbé érvényesül
a szakracionalitás (pl. szakpolitikai prioritások), nagyobb hangsúly kap
az értékválasztás (pl. térségi sajátosságok), és hangsúlyozottabban jelenik meg az elfogadottság (legitimitás), s ennek megfelelően sokkal nagyobb kreativitás szükséges a tervezéshez, s abban meghatározó szerepe van a kommunikációnak, a szereplők folyamatos érintkezésének,
véleménycseréjének;
• értékelés, monitoring: a területrendszer fejlődésében bekövetkező változások folyamatos regisztrálása és a hatások számbavétele a területi tervezésben kiemelt jelentőséget kap, részben azok komplexitás (pl. közpénzek és közösségi támogatások felhasználása), részben pedig időbeli
lehúzódás következtében (pl. politikai eredményesség).
A területi terveknek – a közösségi tervekhez hasonlóan – négy alaptípusát
különböztethetjük meg (Faragó L. 1997; Rechnitzer J. 1998) (9.2. ábra).
Az allokatív tervezés célja, hogy a korlátozottan rendelkezésre álló erőforrásokat elossza az egymással versenyző felhasználók között. A fennálló
rendszer keretei között egy minél hatékonyabb, méltányosabb, vagy a „társadalmi békét” kereső megoldást kíván megtalálni. Jellemzői, ha elosztó
jellegű, a funkcionális racionalitás érvényesül, komplexitásra törekszik,
egyensúlyt kíván teremteni és a mennyiségi szemlélet jellemzi. Három szereplővel dolgozik, így a döntéshozó (politikus), a tervező-elemező, s a
bürokrata (végrehajtó). A tervezés kritikus pontja a döntés, amelynek típusai: a szakmai döntés (tervező hozza meg), tervdöntés (célok, prioritások
meghatározása, politikus hozza meg, tervező előkészítésével), végrehajtáshoz kapcsolódó döntés (megvalósítás és a monitoringgal, ellenőrzéssel
kapcsolatos).
Az innovatív (fejlesztés-orientált) tervezés a fejlesztésre figyel, a meglévő állapotok meghaladását célozza meg, aminek érdekében új irányok, szervezeti, működési megoldásokban gondolkodik. Az innovatív tervezés az új
ismeretek épít, azok integrálására, ennek megfelelően jellemzője, hogy
fejlesztés orientált, intézményi változásokat ösztönöz, cselekvésre orientál,
és az erőforrásokat mobilizálja.
„A radikális tervezés egy olyan cselekvés-sorozat, amely a társadalmigazdasági rend uralkodó trendjeivel szemben kezdeményez alapvető strukturális változásokat és így kívánja átalakítani a korábbi folyamatokat (Faragó L. 1997. 7. o.)”. A tervkészítés, a döntéshozatal és a végrehajtás fúzióját
követeli meg, független az uralkodó mechanizmusoktól, a tervező a hivatalos struktúrákon kívül működik.
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A tervező legfontosabb képessége
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ség, új iránti fogé- győző képesség
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közepes

megbízás, folyamatos

9.2. ábra. A terület tervezés alaptípusai
Forrás: Faragó L. 1997, Rechnitzer J. 1998.

A stratégiai szemléletű tervezés abból indul ki, hogy a területrendszer egy társadalmi-gazdasági környezetben található, amely állandóan változik, s
ezekre a változások gyorsan kell reagálni, azok hatásait be kell építeni a
rendszer elemeinek működésébe. A folyamatokat a stratégiai tervezés nem
követni kívánja, hanem befolyásolni. Jellemzője, hogy jövőbe tekintő, kreatív, rugalmas, aktív, akciókra épít, változásorientált és a tartós sikerre törekszik. A tervezésben a partnerségre épít, a területfejlesztés szereplőit
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minél nagyobb számba bevonja, véleményüknek teret enged, de a tervező
önállóságát megtartja. A politika szereplőket a legfontosabb döntési pontokon vonja be, amikhez alternatívákat határoz meg, s ezek közül kívánja
meg a döntés. A stratégiai tervezési szemléletben alaposan kidolgozásra
kerül a rendszerbe történő beavatkozások és azok hatásai, de nagy jelentőséget tulajdonít az ellenőrzésnek és ennek alapján a visszacsatolásoknak.
9.3. A stratégia szemléletű területi tervezés
menete
A stratégiaépítés folyamatában hat szakaszt (9.3. ábra) tudunk elkülöníteni 37. Az első az előkészítést és az alapelvek tisztázását, azok egyértelmű meghatározását, valamint a stratégia kiinduló hipotézisét tartalmazza. A második szakaszban történik meg a területrendszer fejlődésére ható külső tényezők feltárása és rendszerezése. Míg a harmadik a stratégiaépítési szakasz a
belső adottságok szisztematikus feltérképezése, a területrendszer diagnosztika
megállapítása. Negyedik szakasz a stratégia összeállítása, ebben az első fejezet
a jövőkép lehetséges forgatókönyveinek felvázolása. A megfelelő politikai
öntések után következik az ötödik fejezet a célkitűzések kimunkálása. A
hatodik szakasz a jövőépítés tervezése, azaz a stratégia megvalósítását szolgáló intézkedések és szervezeti kapcsolatok kijelölése.
9.3.1. Előkészítő fázisa

Az előkészítés a stratégia kidolgozás elfogadása (politikai és megrendelői)
után kezdődik meg. Már készül természetesen előzetes munkaterv, koncepció vázlat, azonban ezek csupán a probléma érzékeltetésére, annak
tartalmának felvezetésére szolgál, de nagyon hasznos előzetes információkat tartalmaz a stratégia összeállítása menetének meghatározására is.
Az előkészítésnek egy tartalmi és egy technikai szakasza van, amelyek
nem válnak el egymástól időben. A tartalmi szakasza a stratégiai külső feltételeinek rendszerzését, pontosítását, a területi egység funkcióinak alapos
átgondolását tartalmazza, illetve a stratégiai kiinduló hipotézisének meghatározását.

A stratégiaépítés folyamata, s annak egyes elemeinek sorrendje megegyezik a 18/1998.
(VI..25.) KTM miniszteri rendeletben, a területfejlesztési koncepciók részletes tartalmi
követelményeire vonatkozó 1. számú mellékletben közölt felépítéssel.
37
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9.3. ábra. A stratégiai szemléletű területi tervezés menete
Forrás: Lados, Rechnitzer 2004, 75. o.
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Az előkészítés technikai lépések már a konkrét összeállításra vonatkoznak.
Így annak időbeli ütemezése, azon belül a különböző stratégiaépítési szakasz lezárása időpontjainak kijelölése, az elemzésre kerülő kérdések körének meghatározása, a vizsgálatok, feldolgozások tartalmának pontos körülírása, a fontosabb dokumentumok (tanulmányok, fejlesztési koncepciók, jelentések, szakcikkek, határozatok, azok háttéranyagai stb.) összegyűjtése, a szakértők kiválasztása, az értékelő, tanácsadói testület működésének
szabályai és minden további szervezési feladat.
Külső feltételek és alapelvek
A külső feltételek, és alapelvek között tisztázni kell, hogy mi vezérelte a stratégia
kidolgozását (előzmények), annak milyen törvényi, jogszabályi feltételei
vannak, továbbá milyen külső körülmények és egyben belső kényszerek
motiválják annak összeállítását. Ebben a lépésben kell kijelölni a stratégiaépítés alapelveit és módszereit, mivel azok pontos felvázolása determinálja a stratégia építés szemlélet módját, legyen az akár helyzetfeltárás, akár a jövőkép
alakítás szakaszában. A tervezési alapelvek és módszerek megismertetése,
de megértetése a megbízókkal döntő fontosságú, hiszen tisztában kell lenniük azzal, hogy a tervezők milyen összefüggésekre helyezik a hangsúlyt,
miként kísérelik meg a területrendszer sajátosságait feltárni és értékelni.
A területi egység funkciói
Szükséges a területrendszer azon funkcióit, feladatait körülhatárolni, amiket
mindenképpen figyelembe kell venni a tervezés során, ezektől nem lehet
és szabad eltekinteni és a stratégiában prioritást élveznek. A területi egység
meghatározott feladatai szintenként változnak, így döntően azokat kell az
előkészítés fázisában kiemelni, amelyek a stratégia alakítására hatnak, vagy
megerősítésükkel, fejlesztésükkel a területrendszer megújítása gyorsabb,
erőteljesebb lehet. A területi szintek közül például a régiók, vagy a kistérségek esetében központilag előírt funkciók nem kerültek kijelölésre, így
lényegében igényeket kell meghatározni, vagy pontosabban a fejlesztés
minimális, elvárt követelményeit.
A kiinduló hipotézis
A stratégiaépítés kiinduló hipotézise tartalmazza azokat az elsődleges ismereteket, amiket a területrendszerről, annak lehetséges jövőbeli fejlesztési
pályájáról felállítottak maguknak a tervezők és a politikusok, továbbá a
funkciókat, vagy azok igényét, illetve a fontosabb külső feltételeket. A
kiindulási hipotézis tehát egy rövid, tömör meghatározása a kidolgozandó
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stratégiának, továbbá kifejezése annak a szemléletnek, gondolkodásmódnak, amit a stratégiaépítés során képviselni szándékozik a tervező.
9.3.2. A területrendszer külső környezete

A területrendszer fejlődését a külső környezet alapvetően meghatározza. A
fejlesztési stratégia kidolgozásának második lépése ennek a környezetnek
az alapos és mély feltárása, mindazoknak a hatásrendszereknek az összegyűjtése és elemzése, amelyek formálják a kialakítandó jövőképet, azt valamilyen módon befolyásolják. A tervező nincs egyszerű helyzetben, hiszen számtalan összefüggést kellene külön-külön és egyszerre értékelnie.
Lényegében három blokkba rendszerezhetők azok az összefüggések,
amiknek alapján viszonylag nagy biztonsággal feltárhatjuk a külső hatásrendszerek eredőit, azokat aztán rendszerezhetjük és minősíthetjük a stratégia szempontjából, illetve megállapíthatjuk a területi egységünk számára
a fejlesztési lehetőségek irányait, illetve a veszélyeket.
Európai és nagytérségi fejlődési irányok
Az első blokkban elemzésre szorul az európai regionális fejlődés irányai, az
átrendeződésük jellege, az új súlypontok kialakulása, azok lehetséges hatásai
a térségre. Ebben az összevetésben nem feledkezhetünk meg az európai
nagyvárosi hálózatról, annak új csomópontjairól sem, azok funkcióiról, s a
területi egység városainak kapcsolódási irányairól ehhez a rendszerhez. El
kell helyezni a térséget az Európai Unió regionális struktúrájában. Összehasonlító
értékelések szükségesek egyik oldalról az unió területi jellemzőivel, az attól
való eltérés jellegéről, aminek alapján megállapításokat tehetünk a fejlesztési, vagy a felzárkózás legfontosabb irányaira. A másik oldalról viszont az
összehasonlító vizsgálatok segítenek annak kiderítésében, hogy a térségünk
mutat-e hasonlóságot – éppen az adatbázisa és jellemzői alapján – az unió
valamelyik területi egységével, s ennek alapján ajánlásokat adhatunk a fejlődés lehetséges irányaira, vagy éppen ellentmondásaira.
Ajánlatos külön foglalkoznunk – főleg azoknál a területi egységeknél,
ahol közvetlen, vagy éppen közeli országhatár található – a szomszédos ország érintkező régiójával, nagyvárosaival, az eddigi együttműködéssel, azok
fejlődési sajátosságaival, a jövőbeli eddig tervezett kapcsolatok irányairól,
azok akadályozó tényezőiről. A hazai regionális fejlődésben, a jövőben
bármilyen területi szinten (kistérség, megye, régió) nagy jelentősége lesz az
országhatáron átnyúló kapcsolatoknak, így a stratégiák építésénél ennek a
kérdésnek a jelentőségét hangsúlyozni kell, de egyben az ebből következő
lehetőségeket annak kidolgozásában érvényesíteni szükséges.
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Elhelyezkedés a hazai térszerkezetben
A másik blokkban az ország térszerkezetének változásait kell röviden áttekintenünk és abban értékelni a területi egység helyzetét, mindazokat a jellemzőket összegyűjteni, amik részben az adott térszerkezeti sajátosságokra
vonatkoznak, részben pedig ebből a területi egységre érvényesek lehetnek.
Láttuk a stratégiaépítés során, hogy a területrendszer erősen kitett a változásoknak, a makroregionális folyamatok súlyosan hatnak egységünkre, így
a fejlesztés számos feltétele éppen ezekből, az összefüggésekből következik, vagy éppen ezek eredménye.
A versenyelemzést is érdemes elvégezni ebben a blokkban. Ennek célja,
hogy a különféle területfejlesztési szereplők által a jelenben, vagy a jövőben felértékelendő tényezők, szempontok alapján el kell több területi egységet (lehetnek ezek a szomszédok, vagy a hasonló adottságú, illetve azonos nagyságú, esetleg azonos fejlesztési irányt választó területi egységek)
összehasonlítani. Az elemzésekkel meghatározhatók azok a sajátosságok,
jellemzők, amikben az adottságok kedvezőek, így versenyelőnnyel rendelkezik egységünk, s azokat, ahol a lemaradás számottevő, érdemlegesen
(jelentősen) eltér a potenciális, illetve tényleges versenytársaktól, azaz versenyhátrányba kerül. A versenyelemzés szempontjai és módszerei sok
félék lehetnek, így egyszerű statisztikai összehasonlítások, de bonyolultabb
szerkezet vizsgáltok, a lényeg, hogy a stratégiaépítéshez minél több információt, s egyben ötletet nyerjünk.
A területfejlesztés szereplőinek elvárásai
A területfejlesztés szereplőinek elvárásait szükséges felmérni, rendszerezni.
Nem egyszerű feladat a felmérésbe bevonandó szereplői kört meghatározni, s ezután faggatni a területfejlesztéssel kapcsolatos elvárásokról.
A mintában és egyben a véleményalakításban az önkormányzatok teljes
körének bevonása nélkülözhetetlen. A kistérségi stratégiák kidolgozásánál
ez egyszerűnek tűnik, hiszen ott napi tervező kapcsolatban kell lenni az
önkormányzati vezetőkkel. A regionális vizsgálatoknál a nagyobb önkormányzatok (nagyvárosok, városok, térségszervező központok, egyedi
funkciókkal rendelkező központok) személyes, vagy kérdőíves megkérdezése szükséges, míg a többi helyi önkormányzat véleményét a kistérségi
szintű megbeszélésekkel lehet összegyűjteni, vagy pótolni.
A domináns gazdasági egységekre vonatkozó mintavétel már gondokat
okoz. Mindenképpen szükséges a legfontosabb gazdasági egységeknél
információkat szerezni fejlesztési stratégiájuk területi egységet érintő ösz-
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szefüggéseiről. Hasznos a területi egység nagysága alapján összeállított
minta szerint a kis- és középvállalkozások elvárásait összegyűjteni, rendszerezni. Tapasztalat az, hogy a gazdasági egységek egyre kevesebb információt nyújtanak a területi elemzésekhez, ezt a gazdasági kamarákkal, azok
egyes szakosztályaival kialakított együttműködésekkel lehet oldani.
A stratégiaépítés során a meghatározó nonprofit szervezetekbe azokat soroljuk, amelyek a területfejlesztésre közvetlenül hatnak, akár érdekérvényesítéssel (pl. a gazdasági kamarák, számottevő gazdasági erő csoportosulásai
stb.), akár a szakmai sajátosságuk (pl. területfejlesztéshez is kapcsolódó
tevékenységeket támogató alapítványok, szakmai egyesületek stb.) következtében. Célszerű rendszerezni és megszólítani ezen nonprofit szervezeteket, mind az előkészítés fázisában (pl. számos információval rendelkeznek, saját fejlesztési koncepciókat dolgoztak ki stb.), mind pedig a stratégia
kidolgozása során, illetve annak összeállítása után.
A dekoncentrált szervezetek, azaz az ágazatok területi szerveinek véleménye hasznos lehet a területfejlesztési stratégiához. A területi egységre önálló fejlesztési elképzelésekkel nem mindegyik szervezet rendelkezik, többségük viszont ismeri az adott ágazatfejlesztési célkitűzések területi összefüggéseit (pl. közlekedésfejlesztés, munkaügyi, környezet- és természetvédelem, földművelésügy, erdőfelügyelet, vízgazdálkodás stb.). Továbbá – s
ez saját szakmai tapasztalat – számos kiválóan felkészült szakember található ezekben, az intézményekben, akik jelentősen hozzájárulhatnak a stratégia egésze és részfejezetei sikeres kidolgozásához.
A területi prominenciák alatt a területi egység vezető politikusait, közösséget formáló gazdasági egységeinek top-menedzsereit, fontosabb közszolgáltatási intézményeinek irányítóit, de a médiák, a kultúra, a tudomány
és a közélet néhány véleményformáló egyéniségét értjük. Szükséges az
„irányadó” körök értékeléseit, értékítéleteit, és a fejlesztésre vonatkozó
meglátásait összegyűjteni és azt, a stratégiába beépíteni. A kapcsolatalakítás kettős ennél a szereplői körnél, egyik oldalról az előbbiek következtében, másik oldalról pedig, hogy tudjanak a stratégiaépítésről, megismerjék
annak menetét, lépéseit, s esetlegesen a részvételre, a bekapcsolódásra
kapjanak ösztönzést már a megvalósítás fázisában.
A háztartások és a lakosság területfejlesztési elvárásainak tesztelése költséges feladat. A kistérség szintjén hasznos és eredményes lehet kisebb
mintán a lakosság megkérdezése, de nagyobb területi egységnél (megye,
régió) heterogén a háztartások szerkezete, azok kevésbé látják át a megye,
vagy régió sajátosságait, nagyon általános és túlzottan konkrét, helyi véle-
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ményeket gyűjthetünk össze a megkérdezéssel. A lakosságra, annak csoportjaira vonatkozó különféle felmérések (pl. jövedelem és fogyasztás statisztika, népszámlálás, mikrocenzus, különféle közvélemény kutatások,
választási statisztika stb.) számos információt szolgáltathat viszont a területfejlesztéshez, annak jövőbeli elképzeléseinek kidolgozásához, amiket
éppen a következő elemzési szakaszban, a belső adottságokban értékelhetünk mélyebb összefüggésben.
9.3.3. A belső erőforrások és adottságok

A területi egység belső erőforrásai tartalmazzák azokat a területi tényezőket, amik ott és csakis ott találhatók meg, s ez által sajátosságokat mutatnak, a terület jellegeként kerülnek meghatározásra. Az erőforrások, így az
emberi tőke és annak intézményei, a gazdasági szerkezet, a környezet állapota és minősége, az infrastruktúrák, azok rendszerei, a településhálózat
egésze és egyes elemei, funkciói és végül a társadalmi környezet együttesen
hordozzák a megújítást, ezeknek az alrendszereknek az elemei képesek a
fejlesztéseket fogadni, s azokat megvalósítani. A jelen stratégiái a különféle
fejlesztési koncepciókat tartalmazzák, amelyek ezekre az alrendszerekre
készültek el és a területfejlesztés szempontjából értékelhetők, ahhoz ismereteket és megújítási irányokat határoznak meg. A fejlesztés intézményei és
eszközei pedig azokat a szabályzó alrendszer elemeket tartalmazzák, amik
részben az erőforrásokra vonatkozó stratégiákat megvalósítják, részben
pedig a területfejlesztést szolgálják, akár közvetlen, akár közvetetten valamilyen tevékenység rendszeren keresztül.
Endogén források
A bőséges és alapos kimunkálást nyújtó erőforrás elemzések 38 nem csak a
stratégiaépítést segítik, hanem a későbbiek során kidolgozásra kerülő monitoring rendszerhez is alapadatbázist nyújtanak, de az egyes pályázatokhoz, a területi egységről készülő jelentésekhez, kiadványokhoz és persze
tudományos feldolgozásokhoz szintén információt nyújtanak, hiszen az
„alapállapotot” mutatják be.
A belső erőforrások között a humán források élveznek prioritást. A térség megújításának alapja és forrása az emberi tőke, célszerű elemezni a
demográfiai szerkezetet, a népességszám előrejelzését, a népesség gazdasáNem közlünk példákat az elemzésekhez, mert ez jelentősen megnövelné a könyv terjedelmét, viszont az egyes erőforrás elemeknél utalunk azokra az irodalmakra, amelyek
alapos eligazítást adnak a stratégia szemléletű elemzések elvégzéséhez.
38
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gi aktivitását, a munkanélküliség jellemzőit, humán kapacitásokat a lakosság egészségügyi állapotát.
A terület gazdasági bázisának elemzésében, az ágazati szerkezet áttekintése jelenti a kiinduló helyzetet. Célunk részben a szerkezeti átrendeződés
irányainak kitapintása, azokhoz igazodó fejlesztési feltételek meghatározása, másrészt a fontosabb – térségalakító – gazdasági szervezetek hatásának
(belső és külső kapcsolatainak) a számbavétele, fejlesztési irányainak megismerése, s végül a gazdasági miliő formálásában szerepet játszó eszközök
és létesítmények (infrastruktúra) meghatározása. Szükségesnek tartjuk a
regionális stratégia kidolgozásához interjúk, elemzések készítését a térségalakító gazdasági egységeknél, illetve a kis- és középvállalkozások piaci
kapcsolatainak és telephely választási szokásainak felmérését. Az ágazati
szemlélet elvét meg kell tartani, mivel ebben a vonatkozásban az adatbázisok jobban elérhetők, viszont a szektorális vizsgálatoknál utalni kell a
területi sajátosságokra (területi termék, egyedi beszállítói kapcsolatok, függő helyzet, telephelyi hálózatok, fejlesztési célok stb.), valamint a jelentkező megújítási irányokra, azok által kiváltott szükségletekre (képzés, telephely, szolgáltatások stb.).
A környezeti tényezők bemutatásánál a hangsúlyt azokra az adottságokra
kell helyeznünk, amelyek a területi egységben nem vagy csak nagyon korlátozottan voltak, vannak kihasználva. Míg a környezet minőségnél viszont
azokra az elemekre kell koncentrálni, amelyek akadályozhatják a gazdasági
szereplők megújítását, s egyben a népesség életfeltételeinek romlását is
fokozzák.
Az infrastruktúra a gazdaság érrendszere, s egyben az életminőség egyre
fontosabb meghatározója, de hálózati jellege miatt a térségi, a regionális és
a nagytérségi integrációk letéteményese is. Így az infrastruktúra vonalas
rendszereit, azok hiányosságát, túlterheltségét fel kell tárni, mint annak
színvonalát, abban mutatkozó területi különbségeket. A területfejlesztés
egyik aktív beavatkozási pólusa a vonalas infrastruktúra, annak létesítményeinek, hálózatának fejlesztése, megújítása. Lényeges tehát, hogy minél
alaposabb ismeretünk legyen erről az alrendszerről. Tapasztalható, hogy a
hálózati rendszerek vonalvezetése, kapacitása, elágazási csomópontjai a
jövőben számottevő területfejlesztési hatással rendelkeznek, és az országos-ágazati összefüggések eltérhetnek a területi szintek igényeitől.
A területi egység egyes települései, azok kapcsolatai, és egész hálózata a
kifejezője, s egyben hordozója az erőforrások rendszerének. A települések
intézményi ellátottsága, felszereltsége, a funkcióik jellege, a gazdasági po-
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tenciáljuk, a lakosság aktivitása, azaz a települések innovációs miliője alapvetően meghatározza a terület fejlesztési irányait, annak mozgáspályáját.
A kemény és statisztikai mérőszámokkal is jellemezhető erőforrások
mellett, át kell tekinteni a társadalmi környezet minőségét is, ami a lakosság
társadalmi szerveződéseit, kulturális igényeit és fogyasztását jellemzi, de
magába foglalja a kulturális értékeket, adottságokat, valamint a területi
identitást, mint a kötődés belső értékhordozóját.
A jelen stratégiái
Össze kell minden esetre gyűjteni a területi egységre vonatkozó elérhető,
aktuálisnak tűnő és értelmezhető ágazati fejlesztési elképzeléseket, sőt
minden eszközt meg kell ragadni arra, hogy azokban megjelenjenek a terület fejlesztési irányai és az ágazattal kapcsolatos igényei.
Ennek az érvényesítésnek az egyik módja, hogy részben az ágazatok
területi szervei, részben pedig különféle tevékenységekhez, feladatokhoz a
területi és települési önkormányzatok fejlesztési koncepciókat készítettek.
Az elfogadott, rögzített dokumentumok kerülhetnek csak a stratégiaépítésnél felhasználásra, azok a tervezetek, vázlatok, tanulmányok, amelyek
elképzelések szintjén, vagy éppen kidolgozás stádiumában vannak, nem
használhatók. A tervezőket gyakran érik azok a vádak, hogy ezt és ezt a
koncepciót nem vették figyelembe, az abban foglaltakra nem reagáltak. A
tervezők nem képesek feltárni minden korábbi kezdeményezést, ebben a
területfejlesztés szereplőinek is segíteniük kell, biztosítani az információkat. A tervező felelőssége, hogy a megfelelő fórumon elfogadott, ágazatiterületi fejlesztési koncepciókra utaljanak, azokból érdemi részeket a stratégiában jelenítsenek meg. Szükséges a visszacsatolásokat is megemlíteni,
hiszen a területi stratégia jellege, céljai módosítási igénnyel is jelentkezhetnek egyes ágazati-területi fejlesztési célkitűzések irányába, így elengedhetetlen a kommunikáció, egymás érveinek elfogadása és azok meghallgatása,
esetleg érvényesítése.
Eredmények, eszközök, intézmények
A stratégiaépítés következő lépése a belső erőforrások elemzésénél a területi egység eddigi fejlesztési irányainak és eredményeinek számbavétele, az ahhoz
igénybevett források és intézményrendszer elemzése.
Mi tekinthető eredménynek? Nos, a stratégia szempontjából azok a
fejlesztések, amelyek hatottak a területi szerkezetre, azok előre kijelölt elvek
szerint működtek, vagy működnek és valamilyen intézményhez kapcsolódnak.
Lehetnek ezek kiemelt önkormányzati programok, valamilyen jelentős
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nemzetgazdasági fejlesztés, vagy éppen gazdasági egységek beruházásai,
összességben a területrendszer fejlődésére ható akciók sorozata. A folytonosságot
kell ebben a blokkban vizsgálni, azt, hogy miként lehet tovább vinni az
előremutató eredményeket, illetve az elértekhez milyen forrásokat sikerült
igénybe venni, illetve mely intézményi keretekben történtek a megvalósításuk, szervezésük.
Szorosan a témához tartozik a területi egység forrásszerző, szervező képességének számbavétele 39. Annak vizsgálata, hogy a területi egységünk milyen jellegű külső és belső fejlesztési eszközt volt képes aktivizálni egy
meghatározott időszakban (3-5 esztendő). Ezeket a forrásokat egyrészt
mire használta fel, másrészt pedig a hasznosítás, milyen eredménnyel járt,
azaz miként befolyásolták a területi folyamatokat ezek a szervezett forrás
igénybevételek. A belső források elemzése sem jelentéktelen, hiszen látható,
hogy a jövőben egyre nagyobb „önrészt” kell biztosítani a területi egységeknek a különféle támogatások elnyeréséhez, így egy alapos belső forrástérkép segíthet a partnerség elvének kialakításához.
A területfejlesztés menedzsmentjének szervezeti, intézményi számbavétele
nem okoz jelentős feladatot, hiszen egy, két szervezet, intézmény az,
amely területfejlesztéssel foglalkozik. Nem csak arról kell képet alkotnunk
ebben az elemző fázisban, hogy közvetlenül mely szervezetek érintettek a
területfejlesztésben, hanem a közvetlenül, nevében nem, de funkcióiban
igenis befolyásoló egységeket számba vegyük. Az önkormányzatok szervezetei, bizottságai, fejlesztési társulásai, a gazdasági és a különféle szakmai
érdekképviseletek, a gazdaságfejlesztést segítő profitorientált társaságok
(pénzintézetek, tanácsadók, befektetési társaságok, fejlesztési vállalkozások, marketing szervezetek) és nonprofit alapítványok, egyesületek és
minden olyan szerveződés (kutatási egységek, felsőoktatási intézmények,
elemző, tervező szervezetek) és információs bázis, amely szerepet vállalhat
a területfejlesztési koncepció megvalósításában.
9.3.4. A fejlesztés lehetséges irányai: a stratégia

A stratégiaépítés negyedik blokkja magának a stratégiának az összeállítása.
Vélhetően rendelkezünk már minden információval ahhoz, hogy a területi
egység lehetséges jövőképét felvázoljuk. Ismerjük a meghatározó feltételeket, amik az egységünk működésére a külső és a belső rendszerekből következik, fel tudtuk állítani a fejlesztés null-hipotézisét, azaz alapvető igé39

Lados M. 1997.
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nyeket és célokat a fejlesztéssel kapcsolatban meghatároztunk. Elemeztük
a külső környezetet, mindazokat a körülményeket értékeltük, amik a területrendszer jövőbeli állapotára hathat, így a nagyobb térségek folyamatait,
mind az országon belül, mind azon kívül, értékeltük a versenytársakat,
vizsgálatuk a különféle területfejlesztési szereplők viselkedését, azok felvázolható részstratégiáit. A belső erőforrások analízise megtörtént, így a fejlesztés endogén adottságai hosszú listájának összeállítása, a az egyes részstratégiák számbavétele és elemzése, illetve az eddigi fejlesztések eredményei, annak megvalósítását szolgáló források rendszerezése és a szervezeti
rendszer alapos feltérképezése.
Az elemzések számbevételét azért ismételtük mert, stratégiaépítés e kreatív fázisa mindig a rendszerezéssel kezdődik, azzal, hogy áttekintsük az előkészítő munkát, azt ismételten végiggondoljuk. A célunk a nyugodt áttekintéssel kettős. Az első az elemző anyagok rendszerzésével megállapítani azt,
hogy a figyelmünk az előkészítés során a területrendszer minden fontosabb
összefüggésére kiterjedt, ha nem, még itt a pótlás, a kiegészítés ideje. Állathatjuk számos területfejlesztés stratégia elkészítése után, hogy mindig felbukkannak újabb és újabb elemeket, amikre a figyelmünk nem terjedt ki. Nap,
mint nap születnek rész és rész stratégiák, az elképzelések változnak –
különösen a központi és a helyi, területi választások utáni időszakokban –,
a szereplők nagy része a saját maga által kidolgozott fejlesztési elképzeléseket meghaladta, elavultnak tekinti, újabb ötletekkel áll elő és a sort lehet
folytatni. Nem szabad a tervezőnek „bedőlni” az újabb és újabb információktól, a további – az esetek többségében még ötlet szintű – fejlesztési
változatoktól. Egy időpontban le kell zárni az elemzéseket, el kell fogadni a
meglévőket, s azokat, amik a buzgó, éppen a stratégiaépítés hatására megélénkülő szervezetek, intézmények eltitkolnak, megsejtetnek, azokkal nem
kell foglalkozni. A dokumentált anyagok kerülhetnek felhasználásra és a
tervezés szervezése során minden szereplőnek biztosítva volt a részvétel,
akkor kell élni a bekapcsolódás lehetőségével.
A második feladata az elkészítő munka áttekintésének, hogy most már
a stratégia kidolgozásának szempontjai alapján olvassuk át és kezdjük el rendszerezni a feltáró fázis eredményeit. Hiszen a továbbiakban a feladatunk
az, hogy a területrendszer jellemzőit csoportosítsuk, azok alapján forgatókönyveket dolgozzuk ki, ezekre vonatkozó politikai döntése utána meghatározzuk a missziót, majd annak megvalósítását szolgáló stratégia alapelveit és a fejlesztési célkitűzések tartalmát.
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Tapasztalatunk szerint nem egyszerű bármilyen szintű területi egységre
a stratégiát összeállítani. Hiszen a rendszerelemek tömegét kell összefogni,
ezek mögött érdekek és viszonylatok még nagyobb halmaza áll, ugyan
akkor a jövő elemeinek többsége bizonytalan, nem, vagy kimondottan
nehezen határozható meg, és nem biztos, hogy a szereplők az általunk
kijelölt irányokat választják. Mi tehát a jó stratégia titka? Az alapos előkészítés, az ismeretek elmélyült rendszerzése, a megindult fejlődési irányok
elfogadása és fejlődési pályák, lehetséges elmozdulási irányok meghatározása. Majd ezek alapján nem feladat szintű cselekvés sorozat meghatározása, hanem az fontosabb alrendszerek változásának orientálása, az szereplők meghatározó köreinek segítése a saját jövőjük alakításában. Végül minél lazább, de közben egyértelműen támogatást, ösztönzést is meghatározó fejlesztési irányok kijelölése, azok egymás közötti kapcsolatainak és
területi megfelelésének érvényesítése.
A helyzet feltárás összefoglalása, a SWOT-analízis
A helyezet feltáró munka során nagytömegű információ gyűlik össze, ezeket
valamilyen formában rendszerezni kell, ami lényegében értékelését is jelenti
a területrendszer fontosabb elemeinek, alrendszereinek. Az értékelés tehát
arra irányul, hogy miként lehet e tényezőket a stratégiánál figyelembe venni, arra miként hatnak.
A stratégia tervezés egyik közkedvelt, egyben kimondottan egyszerű – s
ezáltal alapos körültekintést kívánó – módszere a SWOT-analízis. A mozaik
szó első két tagja SW, a területrendszer belső diagnózisát foglalja össze, az
erősségekre (Strengths) és a gyengeségekre (Weaknesses) csoportosítva a
feltáró munka eredményeit. Míg a másik két tag, OT jeleníti meg külső környezetből következő lehetőségeket (Opportunities) és veszélyeket (Threats)
rendszerezi.
Lényegében a belső és a külső környezetet kapcsoljuk össze, keresve
mindazokat a feltételrendszereket, amik egyrészt a jövőt hordozzák, tehát
erősségét adják a területrendszernek, kimutatjuk azokat a tényezőket, amik
viszont akadályozhatják a jövőt, gyengíthetik a rendszer működését, s ez
által majd valamilyen szintű beavatkozást is igényelnek. A külső tényezőknél a lehetőségek közé azokat soroljuk, amelyek a fejlesztés újabb tereit jelenthetik, így más kapcsolatokat, további erőforrások megjelenését kínálhatják, vagy éppen a rendszer belső adottságainak átértékelését, azok megváltoztatását szolgalmazzák. A veszélyek közé sorolhatók a tényezők, amelyek akadályozhatják a fejlődést, korlátozhatják a jövőt, az egyes rendszer-
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elemek, alrendszerek aktivitását fékezhetik, a felszámolásuk, a megszűntetésük elsősorban nem a területrendszerből következik, hanem a külső,
nevezzük független hatásokból.
A SWOT-analízis alapos kidolgozása a stratégia első, nevezzük nulladik
változata. Hiszen bármelyik értékelési irány már jelzi, magában hordozza a
lehetséges akciókat. Az erősségek irányt szabnak a kedvező erőforrások
fejlesztésére, a gyengeségek a szükséges megújításokat határolják be, a
lehetőségek újabb akciók kezdeményezésére hívják fel a figyelmet, míg a
veszélyek a védekezést szolgáló stratégia elemek beépítését szorgalmazzák.
Tapasztalataink azt jelzik, hogy a korábban említett, „kifejtésen alapuló”
SWOT-analízis célszerű alkalmazni területfejlesztés stratégia kidolgozásánál. Meg kell alaposan indokolni az egyes jellemzőket, azoknál tény és adatszerű megfogalmazásra kell törekedni. A területfejlesztés szereplőt és a
stratégia megrendelőjét a kifejtésen alapuló értékelés provokálja, azon elgondolkodnak, érveket, adatokat keresnek a cáfolatra, vagy éppen a megerősítésre, s ez által részesévé válik a tervezésnek, nemcsak annak fogyasztójává. Másik érv a kifejtésen alapuló SWOT-analízis mellett, hogy már
implicite megfogalmazzuk a lehetséges, vagy szükséges stratégia irányokat,
ezáltal már a célkitűzések rendszerezéséhez is hozzájárulunk, azt a munkát
is előkészíthetjük. Harmadikként megemlíthetünk egy praktikus érvet is,
éspedig azt, hogy ezzel a megoldással elkerülhetjük, pontosabban helyettesíthetjük a helyzetfeltáró fejezetét a stratégiának. A rendszerezett SWOTanalízis – megfelelő illusztrációkkal, ábrákkal és táblázatokkal – sokkal
többet elmond a területi egységről, annak belső és külső adottságairól,
mint a nehezen megírható, többségében számhalmazokat tartalmazó helyzetfeltárás, adottságok értékelése.
Szükséges emellett természetesen, főleg a stratégia marketing kiadványaiban az „egymondatos” SWOT-analízis is, azaz összefoglalni az értékeket
és a hiányosságokat, azonban ez a megoldás nem segíti az érdemi tervezés,
csupán annak későbbi eredményeit illusztrálja.
A forgatókönyvek
A SWOT-analízis eredményei alapján felvázolhatjuk a területi egység jövőbeli fejlődési irányait leíró forgatókönyveket. A forgatókönyvek valójában egymás
mellé rakott fejlődési pályákat írnak le a készítőik által elképzelt feltételekkel és körülményekkel. Ezek nagyon széles sálán mozognak, és a munkafolyamat későbbi fázisában kerül sor annak eldöntésére, hogy melyeknek,
milyen valószínűségű megvalósításával számolhatunk.
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Az első lépés a jövőre vonatkozó alapvető feltételeknek a meghatározása, annak kijelölése, hogy milyen fejlődési elveket és igényeket kívánunk
érvényesíteni. Itt lehetőségünk van a kiinduló hipotézishez való visszacsatolásra, annak megerősítésére, vagy éppen elvetésére, azaz különféle forgatókönyveket állíthatunk fel éppen a korábban jelzett adottságok és környezet értékelése alapján. A második lépésben ki kell térnünk a fontosabb
területi alrendszerekre, hogy azok az általunk megjelölt feltételek között miként változnak, milyen átrendeződésen mennek keresztül, így a fentebb
közölt szerkezet követhető, alkalmazható bizonyos kiegészítésekkel, súlypontokkal, a terület egységes sajátosságainak megfelelően. A harmadik
lépés a forgatókönyv változat alapján meghatározni röviden és tömören a stratégiai célokat, azok koncentrált tartalmát, azaz összefoglalni a forgatókönyvben
meghatározott jövőkép elemeit. Negyedik lépésként kidolgozhatók a stratégiai célokhoz rendelt célkitűzések és feladatok (programvázlatok). Ezzel a megoldással a döntéshozókat hozzuk kényelmes helyzetbe, mert átfogóan látják
a forgatókönyv által ajánlott jövőkép megvalósításához szükséges fejlesztési lépéseket, azok tartalmát, esetlegesen a megoldandó feladatokat.
A forgatókönyv stílusa legyen világos és tömör, ugyan akkor határozott
megállapításokat, egyértelmű elképzeléseket tartalmazzon. Nem szabad
bonyolultan fogalmazni, látniuk és érteniük kell a szereplőknek, hogy milyen jövőképet kívánunk formálni, s ebben a saját helyzetüket pontosan el
kell helyezniük.
A fejlesztési irányok kiválasztása
A döntés a következő lépés, azaz a területfejlesztés politikai szereplői eldöntik, hogy melyik jövőképet választják, melyik forgatókönyv mellett
kötelezik el magukat. Meghatározó pontja ez a stratégiaépítésnek, hiszen egyrészt ekkor kerülnek nagyobb nyilvánosság elé a tervezés eredményei,
másrészt a tervezők megszólaltatják a politikai szereplőket, s végül a további
munka, a célkitűzések meghatározása, a feladatok kidolgozása, a programvázlatok összeállítása és a jövőszervezés lépéseinek alakulása ettől az elágazási ponttól függ.
A politikai szereplők mellett természetesen a tervezők érdeke, hogy
minél szélesebb körben ismertté váljanak az eddigi eredmények, minél
nagyobb véleményformáló bázisból lehessen meríteni információkat a
kívánatos jövőképhez, azt még újabb elemekkel kiegészíteni, formálni.
Tapasztalat, hogy a viták, és észrevételek alapján finomodik a jövőkép,
annak elemei gazdagodnak, viszont ezek a dialógusok nem teremtenek új
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helyzetet, nem fordítják át a tervezői irányokat, jobb esetben kezdeményezik a változatok összegyúrását, a különféle forgatókönyvekben meghatározott elképzelések ötvözését.
A politikai döntés után át kell természetesen dolgozni a forgatókönyvet, abban
a megállapításokat pontosítani, kiigazítani az elfogadott észrevételek alapján. Erre azért is szükség van, hogy a stratégia felülvizsgálatakor legyen
összehasonlítási alapunk a tervezett jövő és az akkori jelen között.
A döntés vonatkozik a stratégiai alapelveken túl a területi egység missziójának meghatározására, ami a jövőbeli küldetését, a térszerkezetben kitűzött
helyzetének és a területrendszer működésének koncentrált kifejezését tartalmazza. A küldetés tömör megfogalmazása mozgósító értékű lehet, de a területi marketing koncepció – mint a stratégiához kapcsolódó további részkoncepció – kidolgozását is segítheti, s a területi egységről alkotott belső
és külső képet kedvezően formálhatja.
9.3.5. A célkitűzések: a stratégiai irányok kidolgozása

A stratégiaépítés következő lépése az elfogadott forgatókönyv és az abból
következő fejlesztési alapelvek meghatározása után a fejlesztés célkitűzéseinek
és azokból adódó feladatoknak a kidolgozása. Lényegében ezzel a lépéssel formába öntjük a stratégiát, megmondjuk, hogy az elfogadott jövőkép érdekében milyen fejlesztéseket kell majd megvalósítani. A célkitűzések a területrendszer egy-egy alrendszerére vonatkoznak, az ottani beavatkozásokat
határozzák meg, vagy éppen új alrendszer kialakítását szorgalmazzák.
A célkitűzések rövidebb (feladatvázlat) és bővebb (programvázlat) változatban
is elkészülhetnek. A célkitűzés feladatvázlata, feladat, vagy feladatcsoport
mélységig kerül összeállításra, csak felvezeti a célokat, és a feladatvázlatban
inkább a lehetséges intézkedéseket határozza meg, amelyek aztán alapját
jelenthetik a programok készítésének. Ebben a változatban nem történik
utalás a megvalósítókra, a forrásokra, a programkészítéshez csak sarok
pontokat jelölünk ki. A feladatvázlat szempontú célkitűzés kidolgozása
alkalmas további szakmai viták lebonyolítására, a különféle vélemények
újabb ütköztetésére, a stratégia tömörített formában való megismertetésére.
A stratégia célkitűzések második kidolgozási módja a programvázlat
szemléletét követi, azaz az összefüggések mélyebb kimunkálásával lényegében a programozás első, bevezető lépéséig jut el. A célkitűzések, az abban megfogalmazott stratégiai feladatok adják meg a jövőbeli akciók kereteit, fő irányait, s szolgálnak a megfogalmazandó konkrét programok, illetve azt felépítő projektek, tervek alapjául. A célok összessége a források
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koncentrált és hatékony felhasználásának, s így a fenntartható gazdaságitársadalmi fejlődés megvalósításának irányába hatnak.
Minden egyes célkitűzésnél, a stratégia célnál meghatározásra kerül,
hogy az, mely területi alrendszer fejlesztését jelöli meg célként (A). A cél lehet
horizontális jellegű, azaz megvalósulása esetén több alrendszerben is érezteti pozitív hatását, továbbiakban elkülönítjük a szereplők célcsoportjait
(B), vagyis azon szervezeteket, társadalmi csoportokat, akik leginkább
érezhetik az intézkedések megvalósulásából származó pozitív hatásokat.
A stratégiai célkitűzés meghatározását (C) a fejlesztésre ható különféle tényezők rövid leírása, a jelentkező szükséglet értelmezése követi. Ebből
következtethetünk, az adott célkitűzés tartalmára, annak hatására a területrendszerre és a jövőbeli állapotára.
A megoldásra váró specifikus kulcsproblémák és szükségletek alapján
történik az egyes célkitűzések konkrét tartalmának (D), a fejlesztést szolgáló
céloknak a kijelölése, majd az azokhoz kapcsolható feladatok (E) meghatározása, lényegében a javasolt feladatok, egyben programvázlatok rövid
fölvezetését tartalmazzák. A konkrét feladatok intézkedésekre és akciókra
történő lefordítása képezi majd alapját az egyes programoknak és azok
megvalósítását jelentő projekteknek, terveknek.
A monitoring érdekében szükség van olyan eredménymutatókra (F), melyeken keresztül figyelemmel kísérhető és mérhető a megvalósítása, amiket az
egyes célkitűzéseknél szükséges bemutatni.
Meghatározásra kerülnek a stratégiai célkitűzések kidolgozásában, koordinálásában és megvalósításában részt vevő szereplői szervezetek (G), azok értelmezhető feladatai. Hiszen a stratégia az alapelveknek megfelelően csak a
koordináció és a partnerség elvének bázisán lehet működőképes, hasonlóan jelezzük az egyes stratégiai célkitűzések potenciális erőforrásait is, támaszkodva az addicionálás elvében rejlő lehetőségek kiaknázására.
Adott stratégiai célkitűzés megvalósíthatóságát növeli, ha az illeszkedik
más, vagy magasabb szintű programokhoz (H), ágazati elképzelésekhez (pl. a
kormány modernizációs programjához, ágazati fejlesztési stratégiákhoz,
nemzetközi programokhoz). Azt is be kell mutatnunk, hogy a javasolt
intézkedések kapcsolódnak-e más, a területi egységben futó fejlesztési
program(ok)hoz, illetve mennyiben kötődnek – a jelen fejlesztési stratégiában javasolt – további célkitűzés(ek)hez, mennyiben fedik át azok feladatait. Ez az elemzés segítheti a források koncentrációját, azok hatékony
fölhasználását, illetve majd a programozás elmélyítését.
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A beavatkozás térségei
Nem elég a stratégiai célok kidolgozása, azokat adaptálni kell területi szinten. Meg kell tehát határozni, hogy a fejlesztés a meghatározható és elkülöníthető kisebb területi egységeikben (mikrotérségekben) miként érvényesüljön,
azokban milyen fejlesztési beavatkozások szükségesek. Ennek egyik előzménye, hogy a helyzetfeltárás során az alkotó mikrotérségek szintjén alapos erőforrás értékelést készítsen, megismerve adottságaikat és lehetőségeiket. A helyzetfelmérésnél az egységszintű vizsgálatoknak éppen úgy helye
van, mint az ottani területfejlesztési szereplőkkel történő sokoldalú információcserének, azok bevonásába a nagyobb egység stratégiaépítésébe,
majd a későbbiek során mikrotérség fejlesztési koncepciójának kidolgozásába. A másik lépés a javaslati szakasz, ahol célszerű ajánlásokat megfogalmazni
a mikrotérség együttműködéseinek új területi, települési irányaira, azok sajátos jellegének meghatározására. A harmadik lépés a mikrotérségek besorolása, ahol
kívánatos felhasználni az Országos Területfejlesztési Koncepcióban kidolgozott, a területfejlesztési politika célterületeiként megjelölt egységeket 40.
A stratégia megtarthatja a területi egységre alkalmazott egyediségét
mindezek mellett, hiszen a célterületek fejlesztési iránya harmonizál a célkitűzésekkel, sőt azokban határozottan érvényesülést nyerhet, éppen a
szélesebb, s ez által egyedibb összefüggések révén.
Szükséges tehát egyrészt a stratégiai célkitűzéseket, azokban foglalt feladatokat mikrotérségek vonatkozásában is megjeleníteni, másrészt pedig fejlesztési
ajánlásokat tenni a kisebb területi egységekre, már magának a területi egység
fejlesztési elveinek és az országos koncepcióban megjelölt célkitűzések
kombinált, s együttes alkalmazásával.
9.3.6. A jövőszervezés

A stratégiának röviden, utalásszerűen foglalkoznia kell a jövőszervezéssel,
azzal, hogy a megvalósításának kereteit megadja, annak érvényesítésének
feltételeit főbb összefüggésekben megjelölje. A tapasztalatok azt mutatják,
hogy a stratégiák elfogadása után azok megvalósítása kellő szervezeti, intézményi háttér nélkül feledésbe merül, jobb esetben az általánosság szintjén marad, az abban foglaltak felszínesen jelennek meg a fejlesztésekben.
40 Hátrányos helyzetű térségek: társadalmi és gazdasági szempontból elmaradott térségek,
az ipari szerkezetváltás által érintett térségek, a mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei,
tartós, jelentős munkanélküliség térségei; különböző természeti és földrajzi adottságú
térségek: határ menti térségek, környezeti szempontból különösen veszélyeztetett térségek;
funkcionális központok: innováció és vállalkozói centrum funkciót betöltő központok.
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Magának a stratégiának elfogadásával tehát az érvényesítés fontosabb szempontjait is
el kell fogadtatni a politikai szereplőkkel, hogy a megfelelő és egyben a megvalósítást nyújtó garanciális keretek is elfogadásra kerüljenek.
Az első elem az időbeli vázlatos ütemezés és ennek megfelelően a célkitűzések prioritási sorrendjének meghatározása. A stratégia készítői adjanak
segítséget, vagy tájékoztatást arról, hogy az egyes célkitűzéseket milyen
időtávban célszerű indítani, azok területfejlesztési hatása várhatóan mikor
jelentkezik.
A második elem az intézményi keretek vázlatos kijelölése. A területfejlesztés sokszereplős rendszer, így szükséges a területi fejlesztéseket koordinálni, segítve az abban foglalt célok megvalósítását. A területfejlesztési
törvény alapján jelenleg a megyei - és a regionális - területfejlesztési tanács
készít pénzügyi tervet a fejlesztési programok megvalósítása érdekében,
megállapodást köthet az érintett tárcákkal az egyes megyei fejlesztési programok finanszírozásáról, részt vesz a területi kiegyenlítést szolgáló előirányzatok, elkülönített állami pénzalapok elosztásának döntés-előkészítésében, a felhasználása értékelésében, a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához forrásokat gyűjthet. A fejlesztés intézményi rendszerét célszerű a megyei, vagy a regionális területfejlesztési tanácshoz kötni, ahhoz rendelni a területi menedzsmentet, amit változatos
szervezeti formában lehet felállítani A stratégia tartalmazzon ajánlásokat
arra, hogy az egyes célkitűzések megvalósításában a területfejlesztés szereplői miként
vesznek részt, milyen szerepet vállalnak. Ennek az orientáló közlésnek a
célja, hogy a szereplők megismerjék lehetőségeiket a megvalósításban, arra
készüljenek, kapcsolódjanak be majd a programok kidolgozásába, egyben
felelősséggel is viseltessenek a stratégiáért.
A harmadik elem a fejlesztés forrásainak vázlatos kijelölése. A fejlesztés forrásainál a stratégia nem határozhat meg összegeket, csupán azok lehetséges
forráshelyeit jelölheti meg, hiszen a programozás feladata majd a konkrét
forrásigény és az ahhoz kapcsolható forrás feltárása. Hasznos irányadó
információkat, eligazításokat lehet adni a lehetséges fejlesztési források
köréről, illetve azoknak az egyes célkitűzésekhez rendelt provizórikus meghatározásához. A programozásnak nyújtott alapinformációkon túl, a területi menedzsment számára is tájékozódást adhatunk a különféle pályázati
támogatások igényléséhez éppen a stratégia megvalósítása érdekében.
Negyedik elemként ajánlások kidolgozása szükséges a stratégia megismertetésére, arra, hogy a területfejlesztés szereplőihez, de a területi egység
lakosságához és más külső partnerekhez miként juttatjuk el, hogyan ismer-
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tetjük meg azokkal a jövőképet, a célkitűzéseket. A különféle célcsoportok
más és más mélységben igénylik a stratégia megismerését, így több összeállítást érdemes készíteni. A stratégia megismertetésére össze kell állítani egy
bővebb változatot, amiben a teljes felépítést és összefüggés rendszert közreadjuk, és egy rövidítettet, tömör, inkább szemléltető jellegű anyagot. A
területi marketing számos eszközét érdemes alkalmazni a stratégia megismertetésére, azonban ennek a kidolgozása már a programozás feladata.
Ötödik elemként utalni kell a megvalósítás eredményeinek regisztrálására 41,
ami lényegében a területi menedzsment feladataihoz tartozik, de hangsúlyozni kell azokat a számbevételi, minősítési szempontokat, amiket a monitoring rendszernél a célkitűzések és feladatok területi hatásának megfigyeléséhez szükségesek. Ezek megjelenhetnek a célkitűzések programvázlat szemléletű kifejtésénél, de összefoglalóan a monitoring rendszerre vonatkozó elvárásoknál külön is érdemes megismételni.
9.4. A területi tervezés az Európai Unióban
Az európai regionális politikában a területi tervezés az 1988-ban elfogadott Egységes Európai Okmányban deklarálták. Hiszen ebben az alapokmány került meghatározásra, hogy
• a strukturális politika tényleges gazdasági hatásokat kiváltó eszközökkel valósuljon meg,
• a támogatások hosszú távú programokhoz kapcsolódjanak,
• partnerség jöjjön létre a regionális fejlesztési programok készítésében
és megvalósításában.
A Strukturális Alapok felhasználásának, egyben a regionális politika négy
alapelvei között egyértelműen lefektetésre kerül a programozás és tervezése. Az alapelv azt jelenti, hogy a tagország a fejlesztések fogadására átfogó
fejlesztési terveket készítsenek, s csak azok elfogadása, érvényessége után
lehet megkezdeni az alapok folyósítását. A programozás alapján történt
A területfejlesztés stratégia összeállítására vonatkozó rendeltben (18/1996. [VI.25.]
KTM) a javaslattevő fázisban, ami nálunk megegyezik a stratégiaépítéssel, a célkitűzések
kidolgozásával és a jövőszervezéssel, utolsó pontban (g) pont) igényként jelentkezik, hogy
a területfejlesztési stratégia megvalósítása következtében várható környezeti, társadalmi és
gazdasági változások és társadalmi reakciók kerüljenek leírásra. Megítélésünk szerint ezek
a forgatókönyvben pontosan ismertetésre kerülnek, felesleges az ismétlés, illetve nem
befogható a tényleges hatások regisztrálása, csak az arra vonatkozó eszközök meghatározása szükséges.

41
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már a 1990–1993. tervezési időszak céljainak meghatározása, ahol források
90%-a koordinált és a Bizottsággal egyezetett programok formájában került felhasználásra. A 1994–1999. közötti tervezési időszakban a programozás elve változatlan maradt, kiterjesztve azt az akkor újonnan csatlakozó északi országokra és Ausztriára. A 2000–2006. közötti tervezési időszakban csökkentették a célkitűzéseket, a Strukturális Alapok működési
rendszerében egyszerűsítéseket hajtottak végre, növekedett a tagállamok
felelőssége, létrejött az Integrált Stratégiai programozás, ami növelte a
decentralizációt, s a programok végrehajtásának hatékonyságát fokozta.
A programozás elve definiálásra kerül a 1260/1999. számú EK Tanácsi Rendeletben. Ennek értelmében a programozás olyan szervezési, döntéshozatali és finanszírozási folyamat, amely magában foglalja a tervezés, a
végrehajtás és az ellenőrzés szakaszait a több éves időszakokon keresztül,
a tagállamok és a Közösség együttműködésében.
A programozás alapelvei a következők:
• a stratégiai megközelítés, azaz csak olyan projekt támogatható, amely az
adott terület fejlesztésének stratégiai programjába illeszkednek;
• integrált és nem centralizált forráselosztás;
• koherencia követelménye; azaz a helyi kezdeményezéseknek és az ország
makro célrendszerének, célpiramisának illeszkedniük kell egymáshoz,
függetlenül attól, hogy a tervezés folyamata alulról fölfelé (bottom-up),
vagy föntről lefelé (top-down) zajlik-e;
• épít a hatáskörök és a források decentralizálásából adódó horizontális
és vertikális irányú koordinációra és együttműködésre;
• az ún. regionális programozás esetén alapvető dimenziója a területiség,
amely meghatározott területegységekhez köti a megvalósítandó programokat;
• követelmény a tervezés, a finanszírozás és a megvalósítás folyamatának
ellenőrizhetősége és átláthatósága, rugalmassága, ami monitoring rendszert,
minőségbiztosítást igényel.
A programozás olyan új költségvetési technika (Planning, Programming,
Budgeting System, PPBS), amelynek módszertanát a hatvanas években
dolgozták ki. Előzménye a teljesítményalapú költségvetési tervezés. A teljesítményalapú költségvetési tervezés három fő eleme a költségvetési pénzek programok és funkciók szerinti osztályozása, a teljesítmények mérése
és a teljesítmények alakulásának értékelése. A programozás, mint költség-
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vetési technika a teljesítményalapú költségvetési tervezéshez a stratégiai
célokhoz rendeli a megvalósítási elemeket, amelynek eredménye először a
stratégiai program, majd ebből levezetve az operatív programok.
A stratégiai program az adott térség erősségeinek és gyengeségeinek
elemzésével, SWOT-analízis felhasználásával tárja fel a fejlesztendő területeket, az elérendő célokat, a térségben meglévő adottságokat, igények,
prioritások és célok alapján. A stratégiai program ennek megfelelően tartalmazza:
•
•
•
•

a megvalósítandó rövid, közép- és hosszú távú feladatokat;
a fejlesztésekhez szükséges forrásokat;
a program eredményességének és értékelhetőségének kritériumait;
a tervezésben, finanszírozásban és végrehajtásban együttműködők
körét, az együttműködésük rendszerét és a végrehajtásért felelős szervezetek és személyek megnevezését és hatáskörét.

Az operatív program a stratégiai program alapján meghatározza:
• a megvalósítandó feladatokhoz szükséges intézkedéseket és azok ütemezését;
• a finanszírozás módját és ütemezését;
• a végrehajtás mechanizmusát és ellenőrzési rendszerét, és az ezekért
felelős közreműködőket;
• az eredményesség vizsgálatának és értékelésének szempontjait.
A programozásnak két szakaszát különböztetjük meg. Az első szakasz az
általános célok és az azok eléréséhez választható alternatívák feltárása. Ez
nem feltétlenül mennyiségi értékeket jelent, jellemző, hogy minőségi célértékek meghatározásával valósul meg. A programozás második szakaszában
a kitűzött konkrét célok eléréséhez szükséges alternatívák közül kell kiválasztani a költséghatékonyság szerint a legmegfelelőbbet. A kiválasztásra
az alábbi módszerek alkalmazhatóak:
•
•
•
•
•
•
•

a projektek forrásigénye;
az inputok és outputok árának és keresletének előrejelzése;
belső megtérülési ráta és nettó jelenérték alapján;
belső gazdasági megtérülési ráta;
társadalmi költségek és hasznok pénzügyi vonzatának becslése;
externáliák;
kockázatbecslés.
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A tervek elfogadásának folyamata egy meglehetősen hosszú folyamat, melynek
alapját a partnerség jelenti (9.4., 9,5. ábra). A közösségi szintű tervezés
nem jelent teljes mértékben egy felülről lefelé történő tervezési folyamatot,
csak akkor lehet sikeres, ha alulról felfelé történő tervezési elemek is megjelennek benne egyszerre. Ennek alapját az jelenti, hogy a tagállamok a
rendeletben meghatározott közösségi támogatási keret, operatív program
és egységes programozási dokumentum elkészítését nem a közösségi szintű jogszabályból származtatják. A tagállamoknak ugyanis első lépésben a
nemzeti fejlesztési tervek elkészítésével kezdik el az újabb programozási időszakra történő tervezési folyamatot.
A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) tagállami dokumentum, amely az adott
ország gazdasági és társadalmi fejlesztését tűzi ki célul. Ez a dokumentum
jelenti az előfeltételét a közösségi támogatási keretnek vagy az azt kiváltó egységes programozási dokumentumnak. A NFT csak az Európai Uniós források felhasználását határozza meg, a nemzeti saját források ezekhez, vagy
más célokhoz való rendelése már egy másik nemzeti szintű tervben realizálódhat.

9.4. ábra. Az Európai Unió tervezési rendszere
Forrás: saját szerkesztés
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9.5. ábra. A programozás folyamata
az Európai Unió regionális politikájában
Forrás: Rechnitzer J. 1998. 58. o.

Az NFT benyújtásra kerül a Bizottságnak, majd a tagállammal folytatott
konzultáció során véglegesítik a dokumentumot, és végül elfogadásra kerül, mint Közösségi Támogatási Keret (KTK).
Az NFT bizottsági elfogadását követően kerül sor a Közösségi Támogatási Keret Operatív Programjainak (OP) benyújtására. Az OP-k programozási
dokumentumok, melyek egy meghatározott régió vagy szektor támogatását
szolgálják. Két típusát különböztetjük meg:
• regionális OP: valamely régió összes szektorát magában foglaló tervezési
dokumentum,
• szektorális OP: valamely szektor minden jogosult régióra kiterjedő tervezési dokumentuma.
További feltétele az Operatív Programok tervezésének, hogy az adott régió/szektor rendelkezzen hosszú távú fejlesztési stratégiával, működő intézményrendszerrel, megfelelő együttműködési és kommunikációs rendszerrel és szakértelemmel rendelkező tervezőkkel.
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Az operatív programokhoz szorosan kapcsolódik az ún. Programkiegészítő Dokumentum, amely hidat képez a tervezés és a végrehajtás közt. Az EK
tanácsi rendelet által szabályozott dokumentumot minden OP-hoz kötődően létre kell hozni. Ez a pályázatkezelést, a projektek kiválasztását, a
projektek pénzügyi menedzsmentjét és a kapcsolódó tájékoztatást és nyilvánosságot foglalja magába.
A programkiegészítőket már nem kell benyújtani a Bizottsághoz elfogadásra, csupán tájékoztatásul. Ezzel kerül az európai tervezési rendszer
tagállami irányítás alá. Azonban nem mellőzi a jogszabályi és magasabb szintű tervezési dokumentumoknak való alárendeltséget a programkiegészítő,
célja a függetlenségnek, hogy hatékonyabbá váljon a projekttömeg szektorális/regionális szintű létrehozása, kiválasztása és a nyertes projektek koordinálása. Így a programkiegészítők az országok sajátosságait magukba
foglaló legalsó szintű tervezési dokumentumoknak tekinthetők, melyekben
megmutatkoznak az alulról építkező tervezés elemei. A Bizottság által
elfogadott intézkedések részletezése ugyanis csak a programkiegészítőkben jelenik meg, így a pályázók körének, az egyes projektek támogatási nagyságának, a konkrét pályázati feltételeknek a kidolgozása az adott OP szektor/régió egyedi jellemzőinek figyelembevételével valósulhat meg.
9.5. A területi tervezés rendszere Magyarországon
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. XXI. törvény teremti meg a
lehetőséget, hogy országos, regionális, megyei területfejlesztés koncepciók, programok készüljenek, s ezzel egy új típusú területi tervezés vegye
kezdetét.
A területi tervezés 1997-ben kezdődnek meg és a csúcspont 2000-re
tehető, azóta csökkent az elfogadott tervek száma. A programok elsőként
döntően megyei szinten jelentették alapját a decentralizált támogatások
elbírálásának. A regionális fejlesztési tanácsok forrásokat kaptak 19982002. között a regionális szintű fejlesztési programok kidolgozására (9.6.
ábra).
A tervellátottság a dunántúli régiókban és az észak-magyarországi régióban nagy, a többi régióban mérsékeltebb, azokban a szektorális koncepciók fordulnak elő jelentősebb számban (agrár- és vidékfejlesztés, környezetfejlesztés, gazdaságfejlesztés, informatika). A dunántúli régiókban turizmusfejlesztéssel kapcsolatos koncepciók terjedtek el, míg a humánerőforrásra épülő területi tervek a közép-magyarországi régióban jellemzőek
inkább.
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A tervellátottság alakulása
225
200

Tervdokumentumok száma (db)

175
150
125
100
75
50
25
0
1993

1994

1995

1996

1997

1998
koncepciók

1999

2000

2001

2002

2003

készülő

programok

9.6. ábra. A tervellátottság alakulása Magyarországon 1993 és 2003 között
Forrás: Egységes területi tervezési rendszer … 2006.

A tervek koordinációját kormányrendelet határozza meg (184/1996 [XII.11]),
ebben foglaltak alapján kell bevonni a szereplőket a területi tervek kidolgozásába és elfogadásában. 2001-től jelentős bővült a résztvevők köre és a
különböző területi szintenként újabb és újabb szereplők jelentek meg a
tervezésben való részvételre. Új szereplők elsősorban a humán szférából
jelentkezetek, de érdeklődés mutatkozik a gazdaság feltörekvő szektoraiban, hogy a területi tervezésben szerepet vállaljanak (pl. idegenforgalom,
innovációs szereplők). A szabályozás bővítette a különböző szinteken a
tervezésbe bevonhatók körét, így regionális szinten megjelentek a foglalkoztatottak képviselői, vagy nagyobb számban érdeklődnek az önkormányzatok. A kistérségi szinten a helyi szereplők bírnak érzékelhető aktivitással, a fejlesztési társulások, illetve a szomszédos kistérségek szintén
egyre jobban érdeklődnek a területi tervek iránt. A területrendezési tervek
egyeztetésének menete is kibővült, döntően a megyei területrendezési tervek esetében számolhatunk az érintett önkormányzatok, felsőoktatási intézmények, idegenforgalmi szervezetek növekvő véleményére.
Magyarország Európai Uniós csatlakozásával 2004. május 1-jétől lehetőség kínálkozott arra, hogy a közösségtől fejlesztési támogatásokat kapjon. A I. Nemzeti Fejlesztési Terv nyújtotta a keret ezen támogatás felhasználására, amiben öt fejlesztési prioritás került meghatározásra (versenyképes
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gazdaság GVOP; humánerőforrás fejlesztés HEFOP; jobb minőségi környezet és alap- infrastruktúra KIOP; agrár és vidékfejlesztés AVOP; kiegyensúlyozott területi fejlődés ROP). A regionális támogatások az országot
egy területi egységként kezelte, azaz a regionális szint nem jelent meg a programban. A Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP) támogatási iránya turizmus fejlesztése, a város rehabilitáció támogatása, iskolák és óvodák felújítása, képzés és foglalkoztatás növelése. A regionális és térségi tervek
nem érvényesültek az I. NFT-ben, az nem alulról építkezve készült, prioritásai csak áttételesen kapcsolódnak a régiók és más területi egységek (kistérségek, városok) fejlesztési terveihez és programjaihoz.
A területi tervezés keretei biztosítottak Magyarországon. Megkezdődött a
tervezés ezen szintjének kiépülése, de számtalan nehézséggel kell megküzdeni, hogy ezen új közösségi tervezési alrendszer méltó helyére kerüljön.
A magyar tervezési rendszer nem egységes. Az Európai Uniós források
felhasználására vonatkozó Nemzeti Fejlesztési Terv kidolgozás kapcsán,
de a területi tervek érvényesítésekor egyértelművé vált, hogy a nincs összhang a tervek között. A területi tervezés nem egységes, a tervtípusok rendszere
nem alakult ki, így egymástól elkülönült tervezési tevékenység folyik. Nem
meghatározott a területi szintek (ország, régió, megye, kistérség) területfejlesztési kompetenciája és ennek következtében a tervek nem épülnek egymásra. A területfejlesztés szervezeti és intézményi széttagoltsága a tervezésben
kifejeződik, hiszen egymással párhuzamos tervek készülnek, a különféle szereplők nem ismerik a mások elképzeléseit a térségre vonatkozóan. A szektorális és területi tervezés viszonya nem egyértelmű. Az ágazatok nem készítenek területi szintű terveket, azok térségi összehangolása esetleges, nem jogszabályok által meghatározott módon történik. A rendezési és fejlesztési tervek
kapcsolata zavaros, elkülönülés és felesleges párhuzam jellemzi a két területi
tervtípust. Hiányzik a tényleges egymásra épülés, így mindegyik tervfajta
hatása gyenge, nem kellően érvényesül.
A területi és települési szintű tervezés viszonya is rendezetlen, nem meghatározott a települési szintű fejlesztési tervek felépítése, azok nem, vagy
csak részben kapcsolódnak a területfejlesztési elképzelésekhez. S végül, de
nem utolsó sorban, a hazánkban jelenleg a területi tervek érvényessége gyenge,
azok nem az eligazítói, irányadói a területi egységek fejlesztésének. A végrehajtás tehát bizonytalan, ami nemcsak a tervezést értékeli le, hanem a területi folyamatok alakításának szakszerűségét is jelentősen csökkenti.
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10. A regionális menedzsment
A regionális fejlesztési célok, azok intézményeinek működtetése, a források legkedvezőbb felhasználása speciális ismereteket kíván meg, amit erre
a szakterületre képzett szakemberek és azok közösségei valósíthatnak meg.
A területi folyamatokba történő közösségi beavatkozások, mint láttuk nem
egyszerű feladat, hiszen sok szereplővel kell együttdolgozni, a hatások
ugyan egy-egy akcióban koncentrálódnak, de szétterjednek a térben, továbbá eszközök széles körét szükséges megmozgatni a célok érdekében.
Mindeközben a területrendszerben különféle politikai és közösségi érdekek vannak jelen, amelyek a célokat másként és másként értelmezik, s ennek következtében a megvalósításban is eltérő módszerekben, eljárásokban, s legfőbben kedvezményezettekben gondolkodnak.
A regionális folyamatok közösségi alakítása tehát speciális ismereteket,
módszereket, fejlesztési és kommunikációs technikákat követel meg, amelyeknek az együttes érvényesítésével lehet eredményeket elérni.
10.1. Elhelyezkedés a menedzsment
rendszerekben, sajátosságok
A jóléti államokban a közszféra megerősödését tapasztaljuk. A közfunkciók egyre szélesebb köre jelenik meg a 20. században a fejlett nyugati államokban. Ugyanakkor a piaci viszonylatok látványos kibővülése a szervezési és vezeti kultúra megújítását eredményezik. A növekvő, egyre több
funkcióval rendelkező közszféra fokozatosan átveszi a gazdaságban alkalmazott vezeti, irányítási módszereket, hogy a megkövetelt hatékonyságot,
eredményességet növelni tudja, reagálni legyen képes a közösségi funkciókban a kihívásoknak.
Horváth M. Tamás (2005) könyvében a következőben foglalja össze a
menedzser szemlélet (menedzserializmus) sajátosságait a közszférában:
• Piaci, üzleti módszerek alkalmazása a közösségi feladatok ellátásában
(pl. stratégiai tervezés alkalmazása, eredmények mérése).
• A vállalkozói szellem beépítése a nagy ellátó rendszerekbe, azok működtetésébe (pl. a fejlesztés szereplői véleményének érvényesítése,
azok elvárásainak megjelenítése a célok és programok között).
• A magánszektor aktivizálása a közmegbízások teljesítésének piacán (pl.
a területi gazdasági szereplők széles körének bevonása a fejlesztésekbe).
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10.1. táblázat. A különféle funkciókra irányuló menedzsmentek összehasonlítása
Funkciók Üzleti menedzsment
profit maximalizálás
cél
környezet
érintettek,
szereplők
szervezet,
irányítás
politikai
befolyás
vezetés
érintettjei
eredmény
és mérése

versenytársak
fogyasztók

Profit orientált/tulajdonos
nem érvényesül

Közszolgálati
menedzsment
közfunkciók és közszolgáltatások hatékony ellátása, azok
eljuttatása az érintettekhez
jogszabályok, korlátozott
piac, monopolhelyzet
települések, térségek lakossága

Civil/nonprofit
menedzsment
társadalmi szolgáltatások eljuttatása bizonyos
célcsoportokhoz
„igénygazdaság”

Regionális menedzsment
területrendszer fejlesztése, erőforrások hatékony felhasználása

Európai Unió, ország, régió/térség/település elvárásai
társadalmi csoportok, gazdasági egységek, önkormányzaközösségek
tok, nonprofit szervezetek, háztartások
részben profit orientált/ön- nem profit orientöbbségében nem profit orienkormányzatok és/vagy tulaj- tált/demokratikus elvek tált/területi/települési közösségek
donos
alapján választott
szereplőinek fóruma
gyenge, kimutatható
nem érvényesül
kimutatható/erős

alkalmazottak

közalkalmazottak/köztisztviselők, alkalmazottak
értékesítés növekedése, szolgáltatások elérhetősége;
piaci részesedés; mér- részben mérhető
hető

önkéntesek/alkalmazottak
érintett társadalmi csoport helyzetének változása; nehezen mérhető

választott/kijelölt képviselők/alkalmazottak
szereplők belső kapcsolatainak, elégedettségének növekedése, területi
fejlődés változása; nehezen mérhető

Forrás: Saját szerkesztés
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Hozzátennénk még, hogy a közmenedzsment egy széles körű kommunikációt is folytat a szereplőkkel, azok különféle célcsoportjaival a közösségi
feladatok megvalósítása érdekében. Részben aktivizálja a szereplőket a
célok alakításában való részvételre, majd azok megvalósítására.
A regionális menedzsment elhatárolható az üzleti, a klasszikus közszolgálati, a civil/nonprofit menedzsmenttől (10.1. táblázat). Az elhatárolást elvégezhetjük a célok, a környezet, az érintettek, az irányítás, a menedzsment tagjai, és az eredményesség, valamit annak mérése alapján.
A cél esetünkben a területrendszer, mint egy komplex egyedi struktúra
fejlesztési irányainak megvalósítása. A fejlesztéseket egy szélesen értelmezhető környezet határozza meg (Európai Unió, országos célok, ágazati/regionális/települési/szereplői érdekek). Az érintettek köre ugyan csak
bőséges, hiszen a területrendszerben élők sokféle működési területtel rendelkeznek, amelyeknek a tereit, aktivitását kell elősegíteni. A menedzsment
irányítása is sajátos, hiszen azt politikai fórumok döntései befolyásolják, de
maguknak a szereplőknek, azok érdekeit közvetítő szervezetek is befolyásolják, de nem hagyhatják figyelmen kívül az országos szakpolitikai elvárásokat sem. A megvalósítók, maga a menedzsment tagjai egyik oldalon az
érintettek képviselő (pl. bizottságok tagjai), de jelen vannak a szakértők
tömege, s a megvalósítók egy szervezet alkalmazottai. A tevékenység eredménye a projekt, illetve a szereplői kör elégedettsége, ami a területrendszer
működésének hatékonyságával (pl. új tevékenységek megjelenése) regisztrálható, de a valós hatások csak nagyobb időtávban érvényesülhet, vagy
több alrendszerben más és más intenzitással.
A közmenedzsment speciális formájának, mondhatni egyik változatának tekinthetjük a regionális menedzsmentet. Mint vezetési, szervezési és irányítási rendszernek, célja, hogy az adott területrendszer fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához a legkedvezőbb, egyben az optimális megoldások kerüljenek alkalmazásra, az ottani szereplők széles körének aktivizálásával, egyben az erőforrásoknak a rendszer működése szempontjából hatékony felhasználásával.
A regionális menedzsment sajátos helyet foglal el az állam, a piac és területrendszer együttélésének háromszögében (10.1.ábra). Az állam értelemszerűen
felülről elvárásokat fogalmaz meg, egyben biztosít ehhez bizonyos szolgáltatásokat és erőforrásokat. A piac bővülni kíván, annak szereplői aktivizációs tereket követelnek, tanácsadás, információk és támogatások formájában. A területrendszer viszont fejlődni kíván, így az állam felé az sajátos,
endogén elvárásait fogalmazza meg, így alulról fölfelé ható igények talál-
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koznak a fentről, az állam szintjéről jelentkező elvárásokkal. A regionális
menedzsment ebben a térben inkább a területrendszer és az állam vonzáskörtében, közelebb a területrendszerhez működik. S ennek a működésnek
van egy intenzívebb erőtere, amiben koncentrálódnak a célok, eszközök és
intézmények és egy szélesebb mozgástere, amiben a sokoldalú erőforrások
hatása megjelenhet, más és más módon érvényesülhet. A regionális menedzsment tehát hárompólusú erőtérben működik, amiben a területrendszer ugyan a meghatározó, de az állami fejlesztési célok is erősen hatnak
miközben a piaci szereplők elvárásai szinten határozottan éreztetik befolyásukat.

10.1. ábra. A regionális menedzsment helyzete és kötődései
Forrás: Heintel 2005, 73. o.

A regionális menedzsment működésének környezetét tovább lehet pontosítani
(10.2. ábra). Hiszen tevékenysége során figyelembe kell venni az Európai
Unió regionális politika elvárásait és előírásait, az országos fejlesztési célokat, de a szakpolitikai, így a regionális politika és szektorális politikák igényeit. Működésének valós terét viszont a területrendszer fejlesztési céljai,
irányai határozzák meg, amikhez kapcsolódnak az egyes alrendszerek (területi szektorális fejlesztési koncepciók), illetve területi egységek (kistérségek, települések) fejlesztési céljai, igényei. Mindezek együttesen feltételeit
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jelentik a menedzsment működésének, ám nem feledkezhetünk meg a
területi politikai érdekekről, amit a politikai és más szereplők, azok képviselői jelenítenek meg a döntést hozó testületekben. Ezekkel egy szinten
található területi nyilvánosság, mint a fejlesztések befogadóinak, s alakítóinak tere. S a megvalósítók táborában a partnerintézmények, szorosan
együttműködő szervezetek, más területfejlesztésben érdekelt intézmények
találhatók. A további fejlesztési elképezések ötletgazdái, az újabb programok tervezői, kivitelezői és maguk programgazdák, futó, megvalósítás
alatt álló projektek kedvezményezettei. Ebben az aktivizációs, folyamatosan más és más befolyások erőtérben működik a menedzsment. Gyűjti a
sokoldalú információkat és dolgozza fel, történik folyamatosan a programok és projektek fejlesztése, a tanácsadás, és magának a szervezetnek,
mint tudás és információs központnak a működése.

10.2. ábra. A regionális menedzsment működési környezete
és főbb tevékenységei
Forrás: Heintel 2005 alapján saját szerkesztés

A regionális menedzsment úgy is felfoghatjuk, mint egy intermediális intézményrendszert (Heintel, 2005), ahol a politikai rendszer, a gazdasági rendszer, a közszolgáltatási struktúra és a szociális rendszer elemei, intézményei között közvetítői feladatokat lát el. A regionális politika egyik fontos
alapelvét a partnerséget valósítja meg, hiszen mindegyik rendszer keresi a
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területrendszerben az optimumát és ezek összehangolásában, egymás közötti közvetítésében, folyamatos kommunikációjában van szerepe a regionális menedzsmentnek. Ezt a közvetítést azonban mindig a rendszer céljainak figyelembe vételével, a partneri viszonyok és a szereplői igények, valamint a közösségi elvárások bonyolult hálózatában kell megvalósítani,
rendszeres iterációkkal, egyeztetésekkel és kompromisszumokkal.
10.2. Funkciók, technikák, jellemzők
A regionális menedzsment, mint láttuk egy sokoldalúan meghatározott
rendszerben működik, amit determinálnak funkcióit, azok értelmezési
tartományait. Ugyanakkor a menedzsment technikák széles körének alkalmazását kell végezni, hiszen probléma felületek sokdimenziósak, így
nem lehet egy-egy domináns vezetési, szervezési, feladat megoldási módszert alkalmazni csupán, azok kombinációja nélkülözhetetlen. S végül
mindezen feladatokhoz speciális képzett szakemberek, menedzserek szükségeltetnek, aki sajátos adottságokkal rendelkeznek.
10.2.1. Fontosabb feladatok, módszerek

A regionális menedzsment funkciói közül első az információk gyűjtése és feldolgozása. A területrendszer fejlődéséről, annak fontosabb szereplőinek
változásáról, a külső és a belső környezet alakulásáról feldolgozható adatok, tények rendszerezése segíti a döntéseket, azok értelmezési tartományait. Az információk gyűjtése szükséges a futó programról és projektekről is, megállapítható legyen azok előrehaladása, tényleges befolyásolása a
regionális, vagy települési folyamatokra.
A tanácsadás a következő feladatcsoportja a regionális menedzsmentnek. A különféle területfejlesztési szereplők döntéseikhez ismerni kívánják
a területrendszert, vagy éppen annak reagálását a tervezett beavatkozásokra, vagy kijelölt fejlesztésekre. Lényeges az egyes befektetők, fejlesztők
számára az is, hogy milyen támogatások nyerhetők el, a megvalósítás során
milyen gondokkal, nehézségekkel kerülnek szembe, vagy éppen milyen
erőforrás korlátokba, vagy kínálatba ütközhetnek. A tanácsadás, illetve
annak egyik formája a moderáció lehetőséget teremt arra, hogy a különféle
érdekcsoportokat megismerjék, azok között közvetíteni tudjanak. A tanácsadásnál egyre nagyobb jelentősége van az emberi erőforrások fejlesztésének, azoknak a szereplőknek a megkeresésének, akik a legkedvezőbben képesek a célokat elérni, vagy azokhoz a szereplői csoportot vezetni
(Poór J. 2006). A tanácsadás részéként kell kezelni a tájékoztatási, képzési,
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továbbképzi rendszerek működtetését, ami a területfejlesztés szereplőit
egyrészt felkészíti a lehetséges változásokra, másrészt segíti a szerkezeti
alkalmazkodást, s végül jobban megismertetheti azokkal a lehetőségségekkel, amik rendelkezésre állnak a különböző támogatási szinteken a területrendszer fejlesztéséhez.
A regionális folyamatokban egyre nagyobb jelentősége van az innovációs
tevékenységeknek, a területrendszer szellemi és tudás bázisainak megújításának, a
gazdasági szereplők különféle egységeinek az új termékek, szolgáltatások
bevezetésének felkészítésében. Nemcsak a gazdasági egységek érdekeltek
az innovációban, hanem a különféle köz- és magánszolgáltatásokat végző
szervezetek, intézmények is (pl. közszolgáltatások, közüzemek). Így az
innováció menedzsment az egyik új iránya a területi szintű folyamatok
alakításának, s annak egyre sokoldalúbb módszerei alakulnak ki (Pakucs,
Papanek 2006).
A stratégia tervezés és program szervezése szintén a regionális menedzsment
feladatai közé tartozik. Nem maga a tervezési folyamat, mert azt érdemes
erre szakosodott szervezeteknek kiadni, hiszen kellő tudással, információival, elemzési módszerrel és kommunikációs rutinnal, vagy éppen semlegességgel rendelkeznek. Magának a tervezésnek a szervezése, a szereplői
körök megmozgatása, azok véleményének begyűjtése, a tervezési folyamat
moderációja, a legfontosabb projektötletek feldolgozása, azok kidolgozásának támogatása, ahhoz szakmai segítségek biztosítása tekinthető a regionális menedzsment feladatának (Rechnitzer, Lados 2004). A stratégia tervek és program felügyelete, a folyamatának zavartalan biztosítása, a tervektől való eltérések, kiegészítések, korrekciók, ágazat és tevékenység specifikus tervek (pl. innovációs stratégia, vidékfejlesztési terv, idegenforgalmi és
turisztikai koncepció, emberi erőforrás terv, környezet és energiagazdálkodási koncepció stb.) elkészítése, készíttetése szinten a vezénylő központ
feladati közé tartozik.
A szereplői kommunikációk szervezése a regionális menedzsment állandó feladatai közé tartozik. Hiszen ezen keresztül valósulhat meg a partnerség, biztosítható a nyilvánosság, leküzdhetőek a fejlesztés szükségszerű
konfliktusai, de újabb erőforrások feltárása biztosítható, további szereplők
bevonása lehetséges.
A kommunikációs feladatok között egy szférát és egy speciális tevékenységet érdemes külön is kiemelni. Az egyik a területfejlesztés egy speciális köre
a civil, vagy nonprofit szervezetek, amelyek egyre jelentősebb szerepet vállalhatnak a fejlesztésekben. Hiszen közvetítőik és éppen akadályozók lehet-
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nek egy-egy program megvalósításában, de közvetítők és kezdeményezők is
lehetnek a területfejlesztés új irányainak kidolgozásánál. Speciális technikák
és módszerek szükségesek ezen szektor bevonására, azzal való kommunikáció szervezésére (Dinya, Farkas, Hetesi, Veres 2004; Bartal 2005).
A speciális tevékenység kommunikációban a területrendszeren belüli
és kívüli lobbi tevékenység szervezése. A lobbizás, a területi érdekek megismertetése, azok érvényesítése a különféle döntések előkészítésében és a
magában a döntésbe. Szükségszerű a lobbi tevékenység a posztmodern
közösségi (Európai Unió), állami (szakpolitikák), területi (politikai szereplők) és települési (érdekek harmonizálása) struktúrában.
A területrendszer érdekeinek közvetítése mellett meghatározó jelentőségű annak nemzetközi rendszerben való megjelenítése, s az ezzel kapcsolatos
kommunikációs feladatok szervezése. Az Európai Unió tág teret nyit a különféle területrendszerek (régiók, települések, vidéki térségek, határ menti
területiek, speciális problémával sújtott térségek) nemzetközi szintű együttműködéseinek, különös figyelemmel a tapasztalatok cseréjének, a különféle
fejlődési utak, azokon alkalmazott módszerek megismerésének. A nemzetközi kommunikáció tehát nemcsak információkat biztosít, hanem a bemutatkozás lehetősége mellett újabb programok kidolgozására is ösztönöz.
Kiemelt jelentősége van a program és projekt menedzsmentnek, a területrendszer fejlesztését célzó beavatkozások tényleges megvalósításában való
részvételnek. A programokat és a projekteket a kedvezményezettek valósítják meg, a regionális menedzsment figyelemmel kell kísérni azok alakulását, a folyamataik haladását, az eredmények és következmények mértéket, a kívánt és a tényleges célok közötti eltérések mértékét és okait. A
program és projekt menedzsment alapos szakmai tevékenységet és felkészültséget kíván meg, módszere és szemlélete nagyon közel áll a területrendszer egészére vonatkozó gondolkodás és cselekvéshez, így „használata” annak szervezésében és irányításában nélkülözhetetlen (Görög 2001).
A térség és településmarketing, mint az egyik további eszköze a regionális
menedzsmentnek arra irányul, hogy a térség és település belső és külső
megismerése biztosított legyen (Piskóti, Dankó, Schupler 2002). A területi
identitás a lakosságban és területfejlesztés szereplőiben növekedjék, s ezzel
még jelentősebb erőforrásokat koncentráljanak a területi egység fejlesztésébe, másrészt annak megismertetése révén növekedjék a gazdasági és
fejlesztési potenciál (pl. külső befektetők vonzása, meglévő gazdasági kapacitások kihasználása, versenyképesség növelése). A térség és település
marketing sokszereplős rendszer azt nemcsak a regionális menedzsment-
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nek kell végezni, hanem maguknak a területrendszer alkotóinak is. Így a
települések, a kistérségek, de egybetartozó tájak (pl. borvidék, idegenforgalmi körzet), vagy éppen egy-egy a térségben működős vállalkozás, tevékenység, szolgáltatási rendszer szintén részese lehet a területi egység megismertetésének, de egy-egy nevezetes ember, fontos személyiség is meghatározó szerepet vállalhat ebben. A regionális menedzsmentnek ezeket, az
akciókat át kell látnia, mérlegelni szükséges az együttes hatásokról, lehetőség szerint össze kell kapcsolni a különféle kezdeményezéseket és segíteni
a szereplőket a kommunikációjában, azok megvalósítását szolgáló eszközök feltárásával, vagy más érdemleges ösztönzésekkel.
A regionális menedzsment szervezeti rendszerben vagy szervezeti rendszerek
hálózatában tevékenykedik. Ennek megfelelően magát a szervezetet is irányítani kell, részben a döntések előkészítésével, részben pedig a munkatársi gárda, a szakemberek tudásának, ismertállományának fejlesztésével, de
számos esetben magának a működési költségeinek a biztosításával. A szervezetfejlesztés (belső és külső együttműködések), a tudásmenedzsment
(ismeretállomány és menedzsment technikák elsajátítása) szintén jelen kell
lennie a regionális menedzsment folyamatos működésében.
A szervezeti rendszere és működés tere a regionális menedzsment esetében is nagy fontosságú. Számos változat ismert, ezek közül a meghatározó a regionális, vagy települési közszolgáltatáshoz kapcsolódó intézményi formációk, amelyek többségében nonprofit szervezetekként funkcionálnak.
Ennek a formációnak az előnye, hogy a működés elviekben folyamatosan
biztosított, hátránya, hogy erősen kitett a politikai akaratoknak, érdekeknek, a gazdálkodás korlátok között mozog, más hasonló jogállú szervezettekkel kerülhet összehasonlításra.
Vannak példák a forprofit szervezetekre is, vagy azok olyan formációira,
ahol a regionális, vagy települési közösségek (önkormányzatok) rendelkeznek ezen társaságok teljes, vagy meghatározó többségi tulajdonával. Előnye ennek a szervezeti megoldásnak, hogy nagyobb mozgás szabadsággal
rendelkezik a menedzsment, ugyanakkor jobban kitett a piaci hatásoknak,
legyen a gazdasági tevékenységek vagy pályázati, támogatási piac. Ugyanakkor felhalmozott erőforrásait hasznosíthatja egy-egy területi akcióban,
amivel jelezheti annak fontosságát, megvalósíthatóságát.
Találunk a vegyes megoldásokra is példát, amikor például a regionális menedzsment funkciókat kiadják forprofit szervezeteknek, ahol nem tulajdonosok, csak megrendelők a regionális, vagy lokális közösségek. Ebben az
esetben nehezebb az ellenőrzés és a számonkérés, ellenben erősen függet-
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len a végrehajtás rendszere, kizárható a beavatkozás direkt formája. Hátránya, hogy a területi érdekeltség alacsony, nem kötődik a tevékenység az
adott területi egységhez, így az alkalmazottak, de a cégvezetés affinitása is
gyengébb lehet, ami jelentkezhet a feladatok megoldásának milyenségében.
Egyértelmű tapasztalat, hogy a regionális menedzsment szervezeti hálózatában nem az elaprózódás, a sokféle, különböző funkciókat megjelenítő szervezeti
egységek jelenléte és egymás mellettisége nyújtja az eredménye tevékenységi
teret, legalább is Kelet-Közép-Európában. Helyette sikeresnek tekinthetők, azok a térségek, ahol a szervezetrendszer méretgazdasága kellően nagy, így
sokoldalúak a szakmai ismeretek, az információk áramlása gyorsabb, a
szervezetfejlesztés és humánerőforrások menedzselése gazdaságosabban
megoldható.
Gyakori gond, hogy a regionális menedzsment ne egyetlen központba működjön, hiszen a régiók területe nagy, azok más és más jellegű központok és
térségek együtteseként értelmezhetők. Ezt a problémát a regionális menedzsment hálózatszerű szervezésével és működésével lehet megoldani, ahol is az
egyes specializált szervezeti részegységek menedzsmentje a legkedvezőbb
környezetet biztosító centrumban található és a korszerű infokommunikációs rendszerrel segítségével történik meg a különböző feladattal rendelkező menedzsment csoportok összekapcsolása. A jelzett megoldásnak az
előnye azon kívül, hogy a tudások és az ismeretek ott vannak, ahol azokra
a legnagyobb szükség van az is, hogy sokoldalú és széleskörű információk gyűjthetők a területrendszer különböző pontjairól, más és más alrendszereiről.
Nem lényegtelen, hogy a milyen képzettséget, tudást kívánunk meg a regionális menedzsment alkalmazottaitól. A legfontosabb, a komplex szemlélet, a
problémák iránti nyitottság, a kreatív gondolkodás, a megfelelő kommunikációs képesség (idegen nyelv ismerete és alkalmazása), s végül magas szintű
elkötelezettség, példaértékű identitás a területi egység iránt. A felsőfokú képzettségek több formája kínálhatja a jó szakembereket a regionális menedzsment számára, azonban a regionális folyamatok elmeléti és gyakorlati ismereteinek
elsajátítása mindenki számára nélkülözhetetlen.
10.3. Monitoring, mint a területfejlesztési
programok értékelő eljárásai
A területfejlesztésre irányuló akciók és azokhoz kapcsolódó támogatások
számbavétele, illetve a programok előrehaladása, s ezen keresztül a minősítése a monitoring feladata, amely a regionális menedzsment egyik meghatározó, mondhatni kiemelt feladata. A monitoring nemcsak pénzügyi,
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adminisztratív ellenőrzés, hanem annál jóval több. Egyfajta figyelemmel
kísérése a programoknak, annak folyamatos értékelése, visszajelzés a célok
megvalósítására, de egyben a fejlesztések területi hatásainak rendszerezése,
minősítése.
Mindezen túl a monitoring magának a regionális menedzsment működésének a tükre is egyben, hiszen az eredmények és hatások számbavételével megteremthető a következő tervezési szakasz, illetve azok programjai alapjai.
A programok megvalósítása közben, valamint az után szerzett tapasztalatok nyújtanak újabb és újabb elképzeléseket a program folyatásához, vagy
annak kiterjesztéshez, illetve új célkitűzések, s ez által program átdolgozásához, de értékelik a menedzsment működését, annak aktivitását, módszerei sikerességét.
A fejezetben röviden összefoglaljuk az értékelő eljárások menetét, de nem
térünk ki annak szervezetére, működésére, viszont bemutatjuk az értékelési
technikákat, azokon belül különös figyelmet szentelünk a hatásvizsgálatoknak, azok fontos módszerekre.
10.3.1. Az értékelés tartalma

A területfejlesztési programok minőségének megítélésénél egy háromfokozatú, egymáshoz kapcsolódó, de nem egymásra nem minden vonatkozásban épül
elemző rendszer dolgozható ki (10.3. ábra).

I nputok

Output

Eredmény/
hatás

A jogszerűség
ellenőrzése
Monitoring
A minőség, a megvalósítás és a hatások értékelése
A három tevékenység azonban nem egymás része!
10.3. ábra. Az értékelési rendszer elvi sémája
Forrás: Lados, Rechnitzer 2004.
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Az első szakasz az ellenőrzés, amely igazolja a források felhasználásának
jogszerűségét és a különféle szabályok (pénzügyi, szerződésben foglaltak,
különféle törvényi feltételek megléte pl. építési engedély, hatósági engedélyek, szervezet jogszerű működése stb.) meglétét, azaz bizonyosságot szerez az inputok (források, szervezet, tervek, megvalósítás szervezete) meglétéről, azok működési feltételeiről. Ezen a szinten nem lehet területi hatás
vizsgálatot végezni, mivel itt még nem történik beavatkozás, vagy a beavatkozás kimondottan kezdetleges, induló állapotban van. Az ellenőrzés a
feltétele a program indításának, ezen jogi, pénzügyi, adminisztratív jellegű
intézkedés nélkül a program nem indítható.
A második szint a monitoring, azaz már a megvalósulás nyomon követése,
a program előrehaladásának regisztrálása, a végrehajtók munkájának figyelemmel kísérése, a részcélok megvalósításának értékelése, s ezzel a lehetséges visszahatások meghatározása. A monitoring során a hatásvizsgálat már
lehetséges, hiszen értékelhetők a részcélok, a megvalósítás során számos
közvetlen (elsődleges) és közvetett (másodlagos) hatás jelentkezhet, amik nemcsak a program további mentét, hanem a területi egység más alrendszereinek változásaira is befolyással bírnak. A monitoring tehát magának a programnak a lefuttatás, kidolgozása, megvalósítása során nyújt fontos információkat, amik egyrészt alkalmasak a célkitűzések és a megvalósítás egybevetésére,
másrészt viszont már információt nyújt a program hatásainak értékeléséhez is.
A harmadik szakasz az értékelés, hiszen ez elkezdődik a program befejező fázisában (a monitoring részeként), s számos esetben több időegységgel
(több hónap, esetleg 1-2 év) a befejezés után érhet véget. Az értékelés már
azt tűzi célul, hogy komplexen vegye számba a program területfejlesztési
következményeit, véleményt alkosson ezáltal a hatékonyságról 42, a hatásosságról 43 és a hasznossághoz 44.
A hatékonyságon a beavatkozás költségeinek megtérülését értjük, ami az outputoknak
(kimenet, mérhető eredmények) és az inputoknak (források) az összevetésére irányul, s
ezzel megkapjuk, hogy a támogatásra biztosított pénzösszegek milyen eredményességgel
került felhasználásra.
43 A hatásosság azt fejezik ki, hogy a program célkitűzéseit sikerült-e elérni, amit az outputok és a megjelölt (eredeti, nem módosított) célkitűzések összehasonlításával végezhetünk el.
44 A hasznosság azt határozza meg, hogy az outputokkal megvalósulnak-e azok a társadalmi-gazdasági igények, amelyek a programmal szemben jelentkeztek, vagyis feloldható
a probléma. A hasznosság elemzése nem a beavatkozásokra irányul, hanem sokkal általánosabb célokat, így régió szintjén értelmezhető társadalmi és gazdasági igények alapján
nyújt értékelést.
42
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Az értékelés ugyan hasznosítja a monitoring során rendszerezett információkat, de a program eredményeit behelyezi a területrendszer, illetve a
nemzetgazdaság egészének alakulásába, s e szempontok alapján értékeli az elért
célkitűzést, a hatások rendszerét, illetve a lehetséges változtatások irányainak meghatározását. Az értékelés tehát minden információt hasznosít a
programról, s azok alapján a nemcsak a program eredményességéhez járul
hozzá közvetlenül (visszacsatolás a célokra, a források érdemleges felhasználására, az eredményesség mérése), hanem a hatásrendszereinek számbavételével a területfejlesztés hatékonyságát is növelheti (program tapasztalatai
rendszerezése, a következő tervezési periódushoz, illetve a tudomány
számára információk nyújtása, a közpénzek felhasználásának bemutatása,
a végrehajtási rendszerek megújítására vonatkozó tapasztalatok stb.).
Az értékelés tartalma és célja a program életciklus során változik (10.4.
ábra). Ennek megfelelően lehet előzetes (ex ante), közbenső (mid-term) és
utólagos (ex post) értékelés.
Probléma
elemzése

Program
tervezése

Utóértékelés

Előzetes értékelés

Monitoring
Program
végrehajtása
Közbenső értékelés

10.4. ábra. Az értékelés és a program életciklusa
Forrás: Rechnitzer, Lados 2003.

Előzetes (ex ante) értékelés lehetővé teszi a tervezett program várható hatásainak elemzését. Az elemzésen alapuló előzetes értékelés a program stratégiájának, a prioritások sorrendiségének, valamint a program külső és belső
koherenciájának optimalizálására törekszik. Ez az értékelés előrevetíti a
várt eredményeket, és ily módon – az érintett térség saját mutatóinak és
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paramétereinek függvényében – felbecsüli az elfogadott prioritások és
célkitűzések gazdasági-társadalmi megalapozottságát. Alátámasztja a közösségi támogatás felhasználására javasolt döntések jogosságát, valamint
biztosítja az Európai Bizottság döntéséhez, illetve a helyi megvalósítás
figyelemmel követéséhez szükséges valamennyi információt.
Az előzetes értékelés azt vizsgálja, hogy a célkitűzések világosak, összefüggőek és a társadalmi-gazdasági helyzethez igazodóak-e. Segít ezek valósághű számszerűsítésében, valamint azon mutatók meghatározásában,
amelyek lehetővé teszik a megvalósítás figyelemmel kísérését, illetve az
eredményekről történő beszámolást. A mutatók a pénzügyi forrásokra, a
fizikai adatokra (pl.: hány hektárnyi a beépítendő városi terület), az eredményekre (pl.: hány gyakornok szerzett képesítést) és a hatásokra vonatkoznak (pl.: a létrehozott munkahelyek száma).
Az előzetes értékelés összetevői a következők:
•
•
•
•
•
•

korábbi beavatkozások értékeléseinek elemzése;
erősségek és gyenge pontok elemzése;
kialakított stratégia megítélése;
célkitűzések mennyiségi meghatározása;
várt hatások elemzése;
a program irányításának és végrehajtásának feltételei.

Az előzetes értékelés folyamán még folynak az operatív program benyújtását megelőző egyeztető tárgyalások. Így az elemzőknek lehetőségük nyílik arra,
hogy véleményükkel, tanácsaikkal segítsék a programtervezők munkáját.
A közbenső értékelés (mid term) a végrehajtás félidejében készül. Fő célja a
kezdeti eredményekés a programban kitűzött célok megvalósulási folyamatának összevetése. Eredményeitől függően a program további alakulását befolyásolni lehet. Többek között a monitoring rendszer alkalmasságát
is vizsgálja, miután ennek megfelelő működésétől függ az értékelés megbízhatósága is.
A program átfogó értékelésén keresztül a közbenső értékelés a program előrehaladottságát vizsgálja. A programra kívülről rávilágítva, a közbenső értékelés a cselekvési módok, illetve a végrehajtási körülmények
kiigazítására tesz javaslatokat. Különösen odafigyel az elvégzett munkák
összefüggésben történő elemzésére, megvizsgálja a szereplők mozgósításának kérdését, továbbá értékeli a közösségi elvek betartását. Előzetes
becsléssel szolgál a már elért, illetve a várható hatásokról.
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A középtávú értékelés továbbá lehetővé teszi mindenki számára, hogy
jobban megismerje és megértse a programot, illetve annak cselekvési mechanizmusait. Mivel magyarázható, hogy egyes projektek sikeresek, míg
mások nem? Milyen módon járulnak hozzá az idegenforgalmi projektek a
munkahely-teremtéshez, illetve -megtartáshoz?
Azáltal, hogy választ ad az ilyen típusú kérdésekre, az értékelés emeli a
programokkal kapcsolatos ismeretek színvonalát és minőségét. A partnerek jobban átlátják azt a tevékenységet, amelyben maguk is részt vesznek,
és ezáltal inkább sajátjuknak érzik az elérendő célkitűzéseket.
Az utóértékelés (ex post) a program lezárulta után készül, az egész programra kiterjedő általános kritikát nyújt. Fő célja annak megítélése, hogy a
program milyen hatásokat váltott ki, és ezek mennyire állnak összhangban
a programban foglalt célkitűzésekkel.
Az utóértékelésre csak a program hatásainak konkrét megjelenése után
kerül sor. Mivel ezek gyakran csak több hónappal a program lezárulta után
jelentkeznek, az igazán mélyreható utóértékelések ezért gyakran 12-18
hónappal a programzárás után készülnek csak el. Az utólagos értékelés
során részletes és alapos felmérés készül a régióban megvalósított támogatásokról. Mennyiségi és minőségi elemzés alá vetik azokat a változásokat,
amelyeket a program a társadalmi-gazdasági környezetében okozott, regionális és/vagy országos szinten.
Az ex-post értékelés összegyűjti mindazokat az adatokat és információkat, amelyek segítségével megállapítható, hogy a kitűzött célokat elérték-e vagy sem. A Strukturális Alapok által finanszírozott programok utólagos értékelése hozzájárul a program támogatására nyújtott közpénzek
felhasználásának átláthatóságához. Az elemzés rámutat arra, hogy milyen
mértékben járultak ezek hozzá a térség társadalmi gazdasági problémáinak
megoldásához. Az utóértékelések készítése két szempontból döntő fontosságú. Egyrészt részletesen bemutatja, hogy a közpénzek milyen módon,
milyen cél érdekében kerültek felhasználásra, milyen eredmények születtek
a támogatások segítségével, ezek milyen hatást gyakoroltak az adott térség
társadalmi-gazdasági életére, környezetének állapotára, vagyis kielégítik a
nyilvánosság követelményét. Másrészt, az értékelés során kapott eredmények hozzájárulhatnak a következő programozási időszak(ok)ra készülő
programdokumentumok jobb megtervezéséhez. Ez utóbbi felhasználási
lehetőség azonban gyakran csorbul, hiszen az utólagos értékelés és a következő programozási időszak program dokumentumainak elkészítése egy
időben zajlik.
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10.3.2. Az értékelés módszerei

Az értékelés módszerei nagyon sokfélék lehetnek. Azok függnek az elemzés
mélységétől, attól, hogy a teljes programra vonatkoznak, vagy a program
egyes elemeire, továbbá a technikák, módszerek bonyolultságtól, a költségigénytől, de az igényelt mutatók tartalmától, a felhasználás jellegétől (előretekintő, vagy utóértékelésre használjuk), az alkalmazás újszerűségétől, valamint az időigényétől.
Az értékelési módszereket az alkalmazás technikáját, azaz az értékelés
jellege alapján két csoportba sorolhatjuk. Az első a leíró jellegű, a programban részt vettek tapasztalatait feldolgozó szociológiai jellegű módszerek. A
másik csoportban azok sorolhatók, amelyek a programból leszűrhető indikátorok felhasználásával részben összehasonlításokat, részben pedig hatáskapcsolatok
kimutatására alkalmasak, azaz modellbe képes foglalni a program hatásait.
Tekintsük át röviden az egyes főbb típusok meghatározó eljárásait, utalva,
azok alkalmazási lehetőségeire is.
Szociológiai jellegű módszerek
SWOT-elemzés: A klasszikusnak számító módszer arra épül, hogy a szakértői csoport a program erősségeit, gyengeségeit, alkalmazásának lehetőségeit és veszélyeit összegyűjti. Elsődlegesen ex ante értékelésre használható, hiszen a tervezés és az előzetes értékelés során nyújthat fontos információkat. Leíró
jellegű, gyors, alacsony költségigényű technika. Hátránya, hogy igencsak
leegyszerűsíti a problémákat, az értékelők szubjektivitását nem tudja kiszűrni, ezt lehet csökkenteni a partnerek szélesebb körének bevonásával.
Személyi interjú: A módszer arra épül, hogy a program résztvevőivel, vagy
annak haszonélvezőivel beszélgetést folytatunk egy meghatározott kérdéskör
alapján. A véleményüket dolgozzuk fel a programról, de számos gyakorlati, alkalmazási, végrehajtási tapasztalatot is fel tudunk tárni, ami mélyebb
ismereteket nyújt a program értékeléséhez. Elsődlegesen az ex post értékelésnél használható, olyan esetekben amikor nincs előzetes hipotézisünk a
program hatásairól, vagy a célcsoportok viselkedéséről, illetve a megfigyelés kis számú partnerre terjed ki. A célirányos partnerválasztás (kulcsszereplők, programmenedzserek, politikusok, fontosabb alkalmazók) esetén
nagyon alapos információt szerezhetünk a program hatásairól.
Fókuszcsoport: A program által érintett partnerek kiscsoportban megvitatják a program eredményeit (ex post értékelésnél), vagy a program céljait,
megvalósításának módjait (ex ante értékelésnél). A viták, a vélemények
ütköztetése, a jelentkező konfrontációk részben információkat nyújtanak a
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programról, részben pedig a megvalósítását segítik, de feltárják az alkalmazás valós mechanizmusait, ellentmondásait, nehézségeit. Alkalmas a fókuszcsoport módszer más értékelési eljárások tesztelésére is.
Esettanulmány: Az esettanulmány a program egyedi tényezőire, hatásaira
vonatkozó részletes elemző feldolgozás. Elsődlegesen ex post értékelésre használható. A különféle adatok, információk, statisztikák feldolgozását alapján, illetve a fontosabb szereplőkkel készített interjúk segítségével állítható
össze. Képes feltárni a hatásokat, azokat rendszerezni, de csak egy-egy
tényezőre vonatkozóan nyújt alapos információkat, ennek megfelelően a
feltárás mélysége a költségek függvénye. Szükséges a megállapításokat még
a szakértőkkel is értékelni.
Személyes megfigyelés: A személyes megfigyelés azt jelenti, hogy az értékelő hosszabb-rövidebb időszakban részt vesz a program megvalósításában. A személyes részvétel során tájékozódik a megvalósítók és a programszervezők
viszonyáról, kapcsolatairól, magának a megvalósításnak a menetéről. Így
feltárhatók a belső ellentmondások, információk szerezhetők a számszerű
mutatók tényleges tartalmáról, a működés nem parametrizálható részleteiről. Alkalmazása akkor célszerű, ha a megvalósítók és a haszonelvezők
elképzelései ütköznek bizonyos kérdésekben. Időigényes technika, s
eredményei nem általánosíthatók.
Szakértői panel: Kialakíthatók különféle szakértői csoportok, amelyek a maguk szakmai ismeretei alapján mondhatnak véleményt egy program indításáról (ex ante), vagy annak hatásairól (ex post). A szakértői csoportok gyorsan és olcsón működtethetők, bár alapos információk szükségesek a tájékoztatásukra, ami viszont más módszerek felhasználását is igénylik. Alkalmazása akkor célszerű, ha egyéb eszközökkel nem érhető el egyértelmű
minősítés, illetve nincs konszenzus az értékelésre között. Több, a program
különféle hatásait értékelő szakértői panelek képesek a komplex hatások
összegyűjtésére, s ezzel az értékelés fontos eszközeinek tekinthetők.
Kérdőíves felmérés: Azon programok utólagos (ex post) értékelésére használható,
ahol az érintettek köre nagyszámú sokaság, így vagy a teljes, vagy megfelelően reprezentált minta megadott egységes szempontok (pl. monitoring
mutatók) szerint az értékelés számszerű minősítését végezhetjük el. A
kérdőíves felmérés alkalmazásánál tehát a beavatkozás hatásai már előre
ismertek, azok mélységét, tartalmát mérjük fel. Ha nem, vagy kevésbé ismertek ezek a hatások, akkor nyitott kérdések formájában kell szempontokat keresnünk az értékeléshez. Ezen utóbbi értékelési eljárás feldolgozása – főleg nagyobb minta esetében – nem egyszerű.
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Delphi-módszer: Ex ante értékelésnél használható, amikor is egymástól
teljesen független szakértőket kérünk fel a program lehetséges hatásainak értékelésére, akár előre megadott szempontok, akár önmaguk által felépített
szerkezet alapján. A módszer több lépcsőben alkalmazható, hiszen tervezés során a fejlesztési forgatókönyvek kidolgozásában, a prioritások összeállításában, de egy beavatkozás lehetséges hatásrendszereinek számbevételére is használható, már szűkített, egyre speciálisabb kérdéskörök megküldésével a szakértőknek. Az előnye, hogy nem befolyásolják egymást a
szakértők, nagyobb lehet az értékelés objektivitása. Alapos előkészítést
kíván meg, különösen a szakértői kör kiválasztásában (aktivitás, problémaérzékenység).
Költség-haszon elemzés: A közösségi projektek kiválasztására szolgál, amikor
is összehasonlításra kerülnek különféle projektek. A projektek költségei
meghatározhatók egzaktan, de a hatások már összetettek, azok értékelése
bonyolult, nem, vagy nehezen paramerizálhatók. Alkalmazása célszerű
abban az esetben is, amikor a hatások a közszférát érintik (környezeti hatások jelentősek), vagy azonosíthatók a megvalósítás során hátrányt szenvedők csoportja. Ezen előretekintő (ex ante) értékelési eljárás alapos és sokoldalú helyzetfeltárást kíván meg.
Összehasonlítás (benchmarking): Az összehasonlítás célja, hogy a szervezetre vonatkozó paramétereket, vagy ismereteket összevessük más, jobban
működő hasonló egységekkel. Az összevetés különböző szintekre vonatkozhat és a teljesítmények maghatározása függ a választott mértéktől, az
elérendő szinttől. Az összehasonlítás módszerével elérhetjük, hogy előzetes
értékelés során (ex ante) meghatározzuk a legfontosabb beavatkozási szinteket, azokhoz rendelet teljesítményt (szintjeit). A meglévő és az elérendő
szint különbségének meghatározása a benchmarking módszerrel lehetőséget nyújt a hatékonyság és a hatásosság megítélésére.
Parametrizálható, egzakt módszerek
Földrajzi információs rendszer (GIS): A látványos térképes elemző módszer
egy-egy területi egységre vonatkozóan információkat dolgoz fel és ábrázol. A megjelenítéssel kitűnnek a beavatkozás területi súlypontjai, vagy éppen aránytalanságai, a szerkezeti ellentmondások. Az ex ante és ex post értékelésben
egyaránt alkalmazható eljárás nehézsége, hogy folyamatos és nagy tömegű
adatszolgáltatást kíván meg, ami növeli a program költségeit. A különböző
adatbázisok nem, vagy nehezen konvertálhatók, időigényes az átalakításuk,
sokszor kiegészítő (pl. primer) adatgyűjtést tesznek szükségessé.
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Shift-share elemzés: A regionális politika hatásait lehet elemezni az eljárással a makrogazdasági összefüggések vonatozásában. A különféle mutatók
esetében a regionális és a nemzetgazdasági szintek jellemzői (pl. ágazati
összetétel, annak változása) összevethetők és a különbségek felbonthatók
a regionális, valamint szerkezeti hatásokra. Az ex post értékelésként alkalmazott módszer hiányossága, hogy a különböző programokat nem lehet
egybevetni, valamint leegyszerűsíti a megvalósítás logikáját, hiszen nem
képes kezelni az egyéb hatásokat. Akkor célszerű alkalmazni, amikor a
nagyon markánsak a különbségek a beavatkozás mentes és a fejlesztéspolitika által alakított területi egységek, vagy időszakok között.
Regresszió elemzés: A programot jellemző változót vizsgáljuk a többi kapcsolatba hozható változó segítségével, s arra adunk magyarázott, hogy a befolyásuk milyen mértékű volt. Mennyiségi értékelést nyújt a nettó hatások kimutatására, egyben képes a hatások okainak megragadására is. Nagyszámú
és egyben nagy pontossággal végzett megfigyelések esetében alkalmazható
sikeresen, így erősen idő és költségigényes eljárás. Veszélye, hogy néhány
változóra egyszerűsíti le az értékelést, így a hatások összetett rendszerének
elve nem érvényesül.
Faktor elemzés: Több, hatásaiban erősen számszerűsíthető program,
vagy azok által érintett egység (település, vállalkozás, különféle csoportok)
jellemzésére szolgál, amikor is egyetlen változóba tömöríti a hatást legjobban befolyásoló ismérveket. Ezen tömörített változó alapján aztán fejlettségi csoportok alakítható ki, s ennek segítségével a maguk a beavatkozások jellege is
minősíthető. Alkalmazása alapos szakmai ismereteket kíván meg.
Input-output modell: Az ágazati szintű beavatkozások kimutatására szolgál, hiszen a különféle gazdasági alrendszerek együttműködését hívatott bemutatni. Az áramlások és a kapcsolatok számszerűsítése révén a keresleti tényezők változásának hatása (termelés, beruházás, fogyasztás) jól kimutatható és modellezhető. Gondot jelent a kínálati oldal (pl. képzettség, infrastruktúra, technikai haladás, innovációk) változásainak regisztrálása.
Nagy tapasztalatot, jelentős adatgyűjtést kíván alkalmazása.
Ökonometriai modell: A területrendszer egyes alrendszereinek leírására
szolgáló eljárás, amikor a viszonyokat matematikai összefüggések alapján határozzuk meg. A modell tehát mindent számszerűsít, így képes a beavatkozások összes számba vehető hatásának kimutatására, egyben azok makrogazdasági szintű értékelésére. Rendszerint két modell állapotban történik
az elemzés, az egyik a beavatkozás nélküli, a másik a fejlesztés politika által
alakított változat. Döntően, ex post értékeléseknél használható. Széles
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körű alkalmazási ismereteket kíván meg, mind az adatbázisok, mind a kapcsolatok meghatározása vonatkozásában.
Az értékelések lebonyolítása
Az értékelés szervezése a program részeként kell felfogni, így ki kell dolgozni a lebonyolításának menetét.
Az értékelés tárgya kerüljön meghatározásra, ebben az intézményi szint (projekt, program, nemzeti terv), az idő, az ágazat, és a földrajzi pozíció megjelölésével. A pénzügyi kérdéseknél tisztázni kell a kapcsolatokat (más programokhoz való viszony), vagy a területi elvet, vagy az időbeliséget (a vizsgált
időszak). Nem célszerű sok feladatot meghatározni, célszerű azokat súlypontozni, s ez által az értékelés pontos célját egyértelműen meghatározni.
A Monitoring Bizottságokon belül ajánlatos egy értékelő csoportot létrehozni,
amelynek legyen munkarendje, de kerüljön megfogalmazásra az értékelendő kérdések, s a bírálati kritériumok, amik a program relevanciájára, hatásosságára, hatékonyságára és hasznosságára vonatkozzanak. Tematikát kell
készíteni az értékeléshez, amiben a megbízót, a célt, a munka irányultságát
kell rögzíteni, felvázolva az eddigi ismeretanyagot és a szükséges felméréseket, s megadni az értékelési szempontokat. Az értékelés lehet top down
típusú, vagyis felülről kezdeményezett, ebben az esetben az értékelés költsége a program költségeinek arányában fejezhető ki 45. A bottom up értékelés
már egyedi költségtervezést kíván meg, itt számos elemzési módszer alkalmazható, aminek a költségigénye más és más. Külső szerveket lehet alkalmazni az értékelés lebonyolítására, itt szempont a kiválasztásnál a helyi
tapasztalatok, de az értékelésben szerzett elméleti, módszertani, s gyakorlati ismeretek.
10.4. Regionális menedzsment az Európai Uniós
programoknál 46
Láthattuk a 9. fejezetben, hogy miként történik az Európai Unió regionális politikájának alapelvei szerinti nemzeti szintű programozási feladat,
mint a támogatás felhasználásának tervezése. A programozási rendszerhez szervesen kapcsolódik a programmenedzsment, azaz magának a megvalósításnak a figyelemmel kísérése, annak ellenőrzése. A regionális menedzsAz Európai Uniós gyakorlat, hogy az összes költség 0,6–1,4%-át teszik ki az értékelés
költségei.
46 Horváth M. 2006 alapján
45
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ment funkciója itt csak magára a programra vonatkozik, annak végrehajtását követi nyomon az Európai Uniós rendszer, illetve annak szabályozása
(Tanács 1260/1999. EK-rendelet).
A következőkben nézzük végig az Európai Uniós támogatások programmenedzsmentjét, mivel ennek rendszere a közösség egészére érvényes, s napjainkban már beépült a hazai regionális menedzsment működésére.
Mint azt írtuk a Nemzeti Fejlesztési Tervek (NFT) Operatív Programokból (OP) állnak, amelyek tartalmazzák a szektorális, vagy regionális fejlesztési és támogatási elképzeléseket, azok fontosabb célkitűzéseit, a hozzájuk
rendelet erőforrások nagyságát és azok elérhetőségeinek feltételeit. Minden OP azonos programmenedzsment alapján működik.
A Monitoring Bizottság (MB) a fő döntéshozó és koordináló testület,
amely felel a program végrehajtásáért, az eredményességért és annak minőségéért. A végrehajtás során szerzett tapasztalatok alapján lehetősége
van módosítani az ún. Programkiegészítő Dokumentumot, ami egy részletes
terve a program végrehajtásának. Folyamat ellenőrzés véget a bizottság, az
ahhoz szükséges eredményességi mutatókat, indikátorokat meghatározza.
A Monitoring Bizottság tagjai a partnerek közötti megegyezéssel állnak fel,
így megtalálható az irányító hatóság, az érintett ágazatok képviselői, gazdasági, civil, szociális szervezetek, önkormányzatok, az Európai Bizottság
egy-egy delegáltja, és az illetékes OP-k különböző szervei.
Az Irányító Hatóság (IH) lényegében a felelős a program hatékony és
szabályszerű végrehajtásáért, menedzselésért. Míg az MB elsősorban stratégiai döntéseket hoz, addig az IH közvetlen menedzsment a feladata, nincs
hatósági jogköre. Végrehajtja a Programkiegészítő Dokumentumot, illetve
ellátja a MB titkári, adminisztratív feladatokat. Az IH szervezetek minisztériumokhoz, mint ágazati hatóságokhoz vannak rendelve.
Menedzsmentbizottság, egy segítő, koordináló szervezet, amely az IH-hoz áll
közel, lényegében annak munkájával hozzájárul annak operativitásához,
feladatainak gyors elvégzéséhez.
Közreműködő szervezetekre akkor van szükség a program menedzsmentben, ha kedvezményezettek száma nagy. Ebben az esetben az IH a feladatok
egy részét, így a pályázatok kezelését, a kapcsolattartást a kedvezményezettekkel, valamint az ellenőrzést át lehet adni külső szervezeteknek. Nem a
jogok átadása történik meg, hanem a feladatok egy részének kiszervezése, amit
nagyon pontosan és körültekintően kell elvégezni, hogy azok elhatárolhatók, egyértelműek legyenek. A közreműködő szervezetek az IH-hoz tartoznak jelentés tételei kötelezettséggel.
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A Kifizető Hatóság (KH) biztosítja a kedvezményezett részére, hogy a
támogatások a megfelelő feltételek teljesítése esetén kifizetésre kerüljenek.
Technikai jellegű vizsgálatokat végezhet, szakmai kérdésekben nem dönthet. Magyarország a Kifizető Hatóság feladatát az Állam Kincstár látja el.
10.5. Regionális menedzsment Magyarországon
A területfejlesztési feladatok ellátása a kilencvenes évek elejétől vált fontossá az országban. A regionális menedzsment szervezetek és azok szakember ellátottsága ebben az időben kezdett kiépülni. Az első PHARE
területfejlesztési program keretében jött létre Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében az első regionális menedzsment szervezet, amely az akkori fejlesztési
politika térségi szervezését végezte. A magyar valósághoz az is hozzátartozik, ebben az időszakban számos kistérségben megalakulnak területfejlesztés szervezetek, amelyek hosszabb rövidebb ideig képesek voltak menedzsmentet
és ezzel együtt néhány szakembert foglalkoztatni a kistérségi problémák
kezelésére, fejlesztési programok indítására.
A magyar területfejlesztés sajátossága az is, hogy az országos szintű menedzsment folyamatosan, kormányzati ciklusok szerint átszervezésre, átalakításra került. Hol egy gyenge ágazat részeként (környezetvédelem), hol
egy erős érdekérvényesítő szektor (agár) súlytalan alrendszereként, hol a
központi kormányzati szervezet (Miniszterelnöki Hivatal) részeként, de
funkcióiban megosztva, s végül ismét önálló minisztériumként (önkormányzatokkal együtt) működött más és más formában (főosztály, hivatal)
a kormányzati regionális menedzsment. Mindezt még tetézte, hogy egyrészt az önkormányzatokkal egy szervezetben csak 2006-tól került a területfejlesztés, másrészt pedig azon belül is megosztottság, szervezeti átfedések, funkciózavarok voltak (vidékfejlesztés értelmezése).
A területfejlesztésről és rendezésről szóló törvény megszületése 1996ban új helyzetet teremtett, hiszen létrejött a fejlesztés területi intézményrendszere. Elsőként, mint írtuk a megyei területfejlesztési tanácsok, amelyek eltérő
aktivitással – aminek alapja a területfejlesztéshez való viszonyban és az
anyagi forrásokban keresendő – hoztak létre menedzsment szervezet, vagy
önállóan, vagy a megyei önkormányzaton belül. Lényegében titkársági
feladatot ellátó szervezetek szakemberei alaposan ismerték a megyét, megfelelő szakmaisággal tudták előkészíteni a rendelkezésre álló forrásokra
beérkezett pályázatokat, illetve maguk is tanulták a területfejlesztés új
rendszerét, annak fogalmait, megoldási módjait.
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A regionális fejlesztési tanácsok megalakulásával, 1999-ben a regionális
menedzsment alapvetően szervezeti rendszere megváltozott, hiszen elsőként ügynökségek, majd közhasznú társaságok 47 formájában lényegében gazdasági szervezetek jöttek létre a tanácsok mellett, annak munkájának segítése érdekében.
A feladati köreik egyre bővültek, kiterjednek a hagyományos alap funkciók
működtetésére, így a tanács titkári és adminisztratív feladatainak ellátása
(döntések előkészítése, végrehajtás ellenőrzése, szakértői ülések szervezése, munkacsoportok működtetése) a szereplők együttműködésének segítése, a területfejlesztés intézményrendszerének kiépülése, azok munkájának
összehangolása, regionális területfejlesztés programok munkálatainak koordinálása, decentralizált források felhasználásának figyelemmel kísérése.
Ezek mellett számos új feladat jelentkezett, jelentkezik, hiszen az Európai
Uniós tagsággal az ügynökségek aktivitása jelentősen bővült az Európai
Unió regionális politika gyakorlatának megismertetésére, de támogatások
koordinálására, illetve a következő tervezési időszak előkészítésére, annak
régiót érintő összefüggéseinek, céljainak és hatásainak kidolgozására.
A régiók helyzete, fejlesztési aktivitása, a menedzsment ottani kezdeményezése aztán megjelenhet újabb programokban, így például hálózatok működtetésében, más szektorális regionális ügynökségek fogadásában (regionális innovációs ügynökség), a határ menti kapcsolatok és azok szervezeteinek patronálásában, vagy éppen a képzési rendszerekben, információk
biztosításában, régiómarketingben, de a nemzetközi kapcsolatok alakításában, illetve különböző pályázatokban való részvételben egyre nagyobb
szereppel bírnak a regionális ügynökségek.
A regionális menedzsment szervezeti felépítése részben igazodik a feladatokhoz, részben pedig nagy önállóságot jelenít meg, hiszen egyes régiókban
az általános és elvárt funkciók mellett a fejlesztési hangsúlyok eltérhetnek
egymástól (10.5. ábra). A regionális fejlesztési tanácsok az adott régiókban
nagyszámú szakértői hálózatot működtetnek, ez a szakértői rendszer (bizottságok, munkacsoportok, egyéni szakértők formájában) közvetlenül nem
a menedzsment szervezet része, de kiemelés érdemel, mint a tényeleges
munkafolyamatok (döntés előkészítés, értékelés, tervezés) fontos színtere.
47 A közhasznú társaság közhasznú – a társadalom közös szükségleteinek kielégítését
nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló – tevékenységet rendszeresen végző jogi
személy. A közhasznú társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytathat; a társaság tevékenységéből származó nyereség nem
osztható fel a tagok között.
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10.5. ábra. Az Észak-Magyarországi Fejlesztési Ügynökség
szervezeti rendszere
Forrás: www.norda.hu

A régiónként a menedzsmentben foglalkoztatottak száma 40–70 fő között
mozog, magas a felsőfokú végezettséggel idegen nyelvet beszélők aránya, s
alacsony az átlagéletkor.
A regionális szintű menedzsment szervezet és szakember állomány
mellett megtalálhatók még megyei szinten is a területfejlesztésre szakosodott
szervezetek, illetve szakértők. Ezek száma, mind a szervezet, mind a szakember vonatkozásban nem emelkedik olyan dinamikusan, mint a régióban,
inkább csökken a megye területfejlesztés feladatinak beszűkülésével.
A kistérségi menedzsment szervezetek összevisszasága a magyar valóság
egyik bájos, de egyben jellemző tükre. Jelenleg még vannak a kormányzat
által fenntartott kistérségi megbízottak, mellettük megtalálhatók a kistérségek
fejlesztésére létrehozott intézmények menedzserei, illetve ezen a fejlesztési szinten
működnek más ágazatok, döntően az agrár és vidékfejlesztés szakértői, de egyes
helyeken idegenforgalmi, vagy éppen foglalkoztatási tanácsadók, akik mellett vállalkozásfejlesztési irodák is megtalálhatók. Mindeközben 2005-től lehetőség van a Kistérségi Területfejlesztési Tanácsok megalakulásával egy koncentráltabb munkaszervezet létrejöttére.

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalom

Vissza

◄

271

►

Regionális politika
A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalom

A regionális menedzsment
Vissza

◄

272

►

Rendezetlen, nem átgondolt, kellően nem koordinált, így aztán hatékonyságában nehezen mérhető, inkább pazarló, mint megtakarító a kistérségi területfejlesztési menedzsment rendszer. Radikális átalakítása szükséges,
főleg az állami és regionális szinten támogatott és fenntartott szervezetek,
szakértők összevonásával, azok munkájának egységes szervezésével és
irányításával. Kistérségi szinten természetesen működtetni lehet és kell a
települések, azok fejlesztési szereplői által különböző funkciókra létrehozott fejlesztési menedzsment szervezeteket (fejlesztési társulások). Gyakorlati eredmény az, hogy az egyre nehezebben működő – anyagi gondok, állandó
harc – pályázatokkal – a fennmaradásért – egységek számos előremutató kezdeményezést tettek és tesznek az adott kistérség, településcsoport fejlesztése
érdekében.
A település szintű fejlesztési menedzsmentjéről sem feledkezhetünk meg,
bár az közvetlenül nem tekinthető a regionális rendszer elemének, de az
aktivitások, azok szervezése, megvalósítása összességében hat a nagyobb
területi egységre. A településfejlesztés rendszerében a települési önkormányzatoknak van meghatározó szerepe, ennek megfelelően vagy a polgármesteri hivatalon belül, az önkormányzat alapításában, annak meghatározó
tulajdonában és felügyeletével gazdasági szervezeti formában történhet a
fejlesztések előkészítése, azok végrehajtása, értékelése. Egyértelmű kapcsolat és együttműködés a települési, a kistérségi és a regionális szint között
csak fokozatosan alakul ki, inkább a szakemberek révén erős, mint a formális szervezetek által.
Az eddigiekben csak a nonprofit jellegű regionális menedzsment szervezetekről
szóltunk, amelyeket vagy törvény, vagy területi szervek, azok csoportja,
illetve az állami feladatok letelepítése, területi szintű képviselete, továbbá a
szintén központi állami szinten kezdeményezett fejlesztési célok érdekében hoztak létre. Ezek a szervezetek tehát célorientáltak, feladat specifikusan döntően a terület és településfejlesztésre szakosodtak, vagy annak
egyes részrendszereiben tevékenykednek (gazdaságfejlesztés, foglalkoztatás, idegenforgalom, környezetvédelem, innováció stb.). Mindezek mellett
természetesen megjelennek forprofit szervezetek a terület- és településfejlesztés menedzsment rendszerében. Ezek a szervezetek egy-egy feladatra pályáznak, megbízásokat nyernek el, többségében specializálódtak (pl. tervezés, tanácsadás, pályázatok összeállítása, ellenőrzés, értékelés stb.). Számuk
növekszik, szakember állátottságuk értékelhetőnek lehet tekinteni.
A regionális menedzsment fejlődési irányait alapvetően befolyásolja,
hogy a decentralizáció milyen mértékben, illetve milyen szervezeti, intéz-
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ményrendszerben változik Magyarországon. Ha erőteljesebbé válik a decentralizáció, azaz a regionális önkormányzatok létrejönnek, valamint a kistérségi szinten határozottabb feladat koncentráció következik be, továbbá az
Európai Uniós támogatásokban a regionális szint felértékelődik (önálló
regionális operatív program formájában) a regionális menedzsment gyorsabb megerősödése (biztonságosabb működés, szakember állomány növekedése, szervezeti rendszer korszerűsítése, funkciók bővülése). Ennek az
átrendeződésnek az iránya már a regionális kormányzás lehet, amikor is a
meglévő menedzsment szervezetek és szakemberek a régió egész közösségének
és azok különféle szervezeti rendszerei, éppen a közösségi funkciókká váló fejlesztéseken keresztül hathatnak, feltételeket és körülményeket teremtve az
önálló regionális politika megvalósításának.
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11. A regionális politikára ható
tényezők a jövőben
A világgazdaság lehetséges trendjeinek meghatározása nem egyszerű feladat, s mindezt még súlyosbítja, ha ezeket az összefüggéseket regionális,
területi dimenzióval is párosítani kell. „A világgazdaság szerkezetének változásait meghatározó tényezők között a jövedelmek, a keresletnövekedés
és differenciálódás, a nemzetközi munkamegosztás, a specializálódás fejlődésének irányai, a technikai fejlődés és a globális verseny a legfontosabb.” (Simai–Gál 2000, 50. o.) Mindezek alapján kíséreljük meg felvázolni
azokat a lehetséges jövőbeli irányokat, amelyek hatnak a területi szerkezetre, egyben valamilyen formában mérhetők, regisztrálhatók, s ezzel együtt
hatásuk mérőszámokkal kimutatható.
Ugyanakkor a világgazdasági trendek mellett, azokkal lényegében párhuzamosan a regionális fejlődést összeurópai folyamatok is befolyásolják. Ezek az
összeurópai folyamatok következnek az Európai Uniós tagságból, a közösség által meghatározott regionális politika elveiből, azok irányaiból.
Hiszen az Európai Unió regionális politikája is előrejelzi a lehetséges jövőbeli fejlődési irányokat, egyben kijelöli azokat a fejlődési csomópontokat,
melyekre a területi folyamatokban figyelni szükséges, illetve meghatározza
azokat a faktorokat, amelyek jelentősen befolyásolják a regionális szerkezeteket, azok alakulását.
A jövő irányait három összefüggésben vázoljuk fel. Elsőként a világgazdaság lehetséges trendjei alapján kíséreljük meg bemutatni a területi fejlődés irányait, a befolyásoló tényezőket, utalva a mérés lehetséges formáira.
Másodikként az európai regionális folyamatokat meghatározó faktorokat
rendszerezzük, azok hatásainak kijelölésével. Harmadikként a magyar regionális fejlődést determináló tényezőket rendszerezzük, hiszen azok ismeretében már kijelölhető az új regionális politika főbb irányai.
11.1. Új gazdasági súlypontok és terek
A globalizálódó gazdaságban a klasszikus gazdasági súlypontok mellett,
egyre több új tényezőcsoport jelenik meg. Ezeknek a tényezőknek jellemzője, hogy magas, sőt meghatározó a lokális kötődése, egy adott településből,
vagy régióból táplálkoznak, annak, vagy csakis annak a meglévő erőforrásaira épülnek. A térbeli specializáció új formái, olyan adottságok, amelyek rendelkezésre álltak korábban is, de csak az életmód, a fogyasztás, vagy éppen
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a termelés (poszt-fordista elemek megjelenése) aktivizálja, fedezi fel, s ezzel kezdődik meg az adott település, térség fellendülése (Rechnitzer 1993).
A high-tech iparágak alatt azokat a termelő szektorokat értjük, ahol a
magas szintű technológiai ismereteket a termelés egyre nagyobb hányadát
lekötő kutatás-fejlesztés kíséri, s termelési folyamat maga mind az eszközökben, mind a megvalósító dolgozóknál magas tudást igényel, s mindez
kimerítő piaci és üzemi szervezettséggel jár együtt. A magas technológiai iparágak; az elektronikai ipar (mikroelektronika és számítógépgyártás), a biotechnológia, a robottechnika, a lézeripar, a légi és űreszközök, az orvosi
berendezések, a gyógyszeripar, a távközlési eszközök gyártása, környezetvédelmi technológiák. Az iparágakra jellemző, hogy a roppant gyors a
technológiai fejlődés, a termékek életgörbéje folyamatosan rövidül, a piaci
kereslet lefutása dinamikus. Mindezek megkövetelik az intenzív és permanens kutatás-fejlesztést, ezt kiszolgáló intézmények, szervezetek működtetését. A termelést az egyes ágazatokban maximum néhány tucat multinacionális vállalat végzi, amelyek szervezeti rendszerében beépül a kutatásfejlesztés éppen úgy, mint a telephelyek szétszórtsága, azok határozott
specialitása, emellett bizonyos tevékenységek (pl. kutatás, marketing,
gyártmányszervezés) erőteljes központosítása. S végül, de nem utolsó sorban a high-tech iparok a magas tudást képviselő munkaerő mellett határozottan építenek folyamatosan képzett szakmunkások hadára.
A területi szerkezetre ezen high-tech iparok megjelenése azt jelenti,
hogy a tevékenység irányítás erősen koncentrálódik a nagyvárosi agglomerációkba, míg a termelés – az életgörbe függvényében – kihelyezésre kerül a
komparatív előnyöket nyújtó térségekbe (pl. adókedvezmény, magasan
kvalifikált munkaerő, olcsó infrastruktúra, kedvező közlekedési kapcsolata
stb.), illetve a kutatás-fejlesztés koncentráció révén szinten a nagyvárosi
agglomerációs központok kerülnek preferálásra.
Várható-e, hogy tömegesen megjelennek Magyarország a high-tech ágazatok, vagy azokhoz kapcsolódó vállalkozások? Vélhetően a következő öt-tíz
esztendőben nem, egy-egy, vagy néhány vállalkozás idetelepül, azoknak
azonban nem lesz számottevő hatása a térszerkezetre. Inkább a lokális
hatások erősödhetnek fel, egy-egy településben, egy-egy szakmában élénkebb kereslet, néhány kapcsolódó vállalkozásnál beszállítási lehetőségek,
ám mindezek nem formálják radikálisan a területi struktúrát. Mindesetre
célszerű regisztrálni a dinamikus ágazatok területi jelenlétét, vizsgálni azok
igényeit, főleg a foglalkoztatásban, a beszállítói kapcsolatokban, esetleg a
kutatás-fejlesztési kapacitások iránt. A lokális, esetleg regionális (pl. felső-
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oktatás) felkészülés megjelenhet a különféle programokban, illetve intézmények telepítésében (pl. innovációs központok, közép és felsőfokú oktatás fejlesztése, technológiai parkok létesítése), amelyeknek a száma, jellege,
területi elhelyezkedése jól jellemzi regionális átalakulást, az egyes nagyvárosi agglomerációk aktivitását.
A szolgáltatás látványos növekedését nem kell hangsúlyoznunk, míg tömegtermelés Európában a perifériákra szorul, addig a szolgáltatások egyre
nagyobb tömegű munkaerőt szívnak fel. A termelő és piaci szolgáltatások
határozottan kapcsolódnak a nagyvárosokhoz, azok agglomerációijához. A
nagy szolgáltatói koncentrációk térben is sűrűsödnek, ezekből a központokból
történik a regionális hálózatok irányítása, szervezése. Gondoljunk a pénzügyi, bank, biztosítási szolgáltatásokra, vagy az üzleti szférához kötődő
szolgáltatások (pl. könyvvizsgálók, adótanácsadók, marketing és piackutatás stb.), de szólhatunk az innovációkhoz kapcsolódó szektorokról is (pl.
műszaki tanácsadás, minőségbiztosítás stb.).
Külön kell szólni a szolgáltatások között a kereskedelemről, amely szintén
nagyvárosi szolgáltatás, mivel ezekben a centrumokban koncentrálódnak a
bevásárlóközpontok, a specializált értékesítési hálóztok lerakatok, központok. A nagyvárosi tér a kellő népesség tömörüléssel, a folyamatos kereslettel,
a fogyasztókhoz közeli elhelyezkedéssel, képes optimális működési (üzemeltetési) teret teremteni a kereskedelmi hálózatoknak. Szükséges tanulmányozni és értékelni a kereskedelmi hálózatok térbeli terjedését, az általuk preferált centrumokat, s azokon keresztül térségeiket, mert a kereskedelmi
hálózatok igazi barométerei az egyes központok funkciói változásainak.
A szolgáltatáson belül a turizmus, az idegenforgalom az egyik új erőforrás
elem, s az ahhoz kötődő egyre szélesedő rendszerek alakulnak ki, így a
szállodaipar, a sport és egészség turizmus, a kulturális attraktivitások és
azok szervezett rendszerei, de sorolhatnánk tovább a pihenéssel, szórakozással járó egyre nagyobb számban megjelelő gazdasági tevékenységeket is.
A turizmus, mint ipar meghatározó eleme a világgazdaságnak, s annak
regionális kötődése, egyértelmű. A területi folyamatok alakítójává válik, egyre
több település és térség kíván ebbe az iparágba bekapcsolódni. A verseny
ennek következtében roppant élénk nemcsak az országok, azok kínálati
régiói között, hanem az országon belül, annak különféle területi egységei
között is. Az idegenforgalmi ipar alapvetően hat a településszerkezetre
(beruházások), befolyásolja a foglalkoztatást (képzési irányok), determinálja a települések fejlesztési irányait (források biztosítása), újjáalakítja a térségi kapcsolatokat (idegenforgalmi régió), formálja a környezetet (települé-
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si és természeti értékek), s végül az életmódot, életminőséget (fogyasztás,
jövedelem) is behatárolja. A regionális elemzéseknek tehát egyre nagyobb
aktivitással kell az idegenforgalom felé fordulnia, mert ennek az ágazatnak
a helyzete, lehetősége, jövőbeli kilátásai döntően befolyásolnak egyre nagyobb számú térségeket.
A gazdasági fejlődés következő súlypontja a tudás, a tudásalakításhoz
kapcsolódó intézmények hálózata (Kocsis–Szabó 2000). A tudásipar szintén tartósan lokalizálható, hiszen annak alakításában egyre nagyobb szerepet
játszanak a tradíciók, a környezeti elemek, az életkörülmények, az ipari,
szolgáltató bázis jelenléte, az új gazdaság rendelkezésre állása, a megfelelő
infrastrukturális rendszer, a speciális szolgáltatások megtelepedése, vagy
éppen a nagycentrumok elérhetősége, a regionális kapcsolatok élénksége. A
tudásipar elemeinek regionális szintű mérésénél hangsúlyozni kell, hogy egyre
szélesedő, egyre sokszínűbb tevékenység halmazzal állunk szembe, amit a
regionális folyamatok, és fejlődés elemzésénél fókuszpontba kell állítani.
A termelés és szolgáltatások újszerű térbeli sajátosságokat mutatnak,
mivel a lokális adottságok felértékelődnek, s ennek megfelelően olyan térségi gazdasági, de közösségi együttműködések, egymásra épülések, azaz
hálózatok alakulnak ki, amelyek képesek a rendelkezésre álló, többségében
tudás alapú erőforrásokat megsokszorozni. Ezek a hálózatok, amelyekben
a termelési, tevékenységi ismeretek, a lokális kultúra, az erőteljes innovációs miliő, és a megváltozott fogyasztási képlet játsszák a főszerepet, térben
lehatárolhatók (Krugman 2000, 2000).
Újszerű kapcsolatok alapján szerveződnek, amelyek között egyre nagyobb befolyással bírnak a nem gazdasági tényezők, így a kulturális hagyományok, a közösségi tudat, a bizalom, a szolidaritás, vagy olyan új szolgáltatások jelenléte, mint az említett tudásipar, de kiemelhetjük a vállalkozások új
szervezeti és irányítási formáit (pl. hálózat szervezés, távmunka), vagy az
érdekeltségi rendszerek felfedezését (pl. dolgozói részvény), a dinamikus
mobilitást.
Az ipari körzetek, klaszterek, lokális hálózatok, innovációs hálózatok,
forró zónák fejlődési övezetek irodalma roppant bőséges (Porter 2000,
Hotz-Hart 2000, Kocsis–Szabó 2000, Letenyei 2002). Ezeket a térbeli specializációkat egységes mérőszámokkal nem lehet jellemezni, hiszen éppen
a sajátos jellegük miatt más és más tényezőkben „erősek”, bár gazdasági
mérőszámokkal valamilyen módon értékelhetők (pl. vállalkozások száma
és jellege, tőkeállomány, foglalkoztatás, termelési potenciál, beruházások,
jövedelmek, export kapcsolatok stb.).
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A nem gazdasági tényezők döntően az intézményi felszereltséggel mutathatók be, vagy a közösségi aktivitással (pl. nonprofit szervezetek száma, helyi
önkormányzatok bevételei és kiadási szerkezete stb.). Maga a hálózatosodás nem egyszerűen mérhető, a hálózati kapcsolatok összetettek, bonyolult rendszert alkotnak, annak mérőszámokban történő érzékeltetése nehezen képzelhető el (pl. sajátos vállalati formák meghatározása, termelő és
szolgáltató szervezetek elkülönítése stb.).
Fontosnak tartjuk, hogy ezeknek a körzeteknek a folyamatos figyelemmel kísérése megtörténjen, mert olyan sajátosságokat lehet feljegyezni,
amelyek a regionális politika alakítása szempontjából hasznosnak, előremutatónak tekinthetők. A hazai irodalomban csak elvétve találunk feldolgozást a körzetekről, vagy körzet jellegű kezdeményezésekről (A hagyományos
iparágak… 1998, Buzás 2000, Grosz 2000, Szalavetz 2001).
11.2. Az európai területi fejlődés meghatározója
a város
Az Európai Területfejlesztés Perspektívái 48 (ESDP) azzal a céllal született,
hogy a 2000. év utáni európai területfejlesztési politika új célkitűzéseit megfogalmazza, annak alapelveit értelmezze, s egyben eligazítást adjon az Európai
Unió számára, de Európa keleti felének is a fejlesztési és támogatási célok
meghatározásához. A dokumentum három fő célkitűzés csoportot határozott meg:
• A kiegyensúlyozottabb és többközpontú városrendszerek kialakítása, új
kapcsolatok megteremtése a város és a vidék között.
• Az infrastruktúrához és az ismeretekhez, információkhoz való hozzáférés
biztosítása a térségek számára.
• A természeti és kulturális örökség fokozott védelme, kezelése és annak
fejlesztése.

Az Európai Unió területfejlesztési miniszterei készítik elő a 2000–2006 közötti időszak
regionális politikájának új irányait, ennek az elkészítő munkának az eredménye az Európai Területi Fejlődés Perspektívái (European Spatial Development Perspective EPSD),
amely az új tervidőszak fejlesztési célkitűzéseit határozza meg. Újabb dokumentum nem
áll rendelkezésre, azaz nem ismert a 2007-2013. közötti időszak európai térfejlődési irányai. Az harmadik kohéziós jelentés (Új partnerség … 2004) csak összegzi az európai
térfolyamatokat és ajánlásokat fogalmaz meg a strukturális politikára. Így érvényesnek és
iránymutatónak kell tekinteni az ESPD-ben foglaltakat.

48
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Nézzük meg közelebbről az első célkitűzést, annak tartalmát, s összetevőit. Az európai terület fejlődés fókuszába ismét a város került, mivel ebben a
területi egységben koncentráltan zajlanak a térbeli folyamatok, azok jellege, funkcióik sajátosságai részben meghatározzák a térségeik fejlődését,
részben pedig hordozzák és kifejezik a versenyképességet.
Városrendszer fejlesztésénél az első fejlesztés politika célként a városok
közötti kooperációk erősítését jelöli meg a dokumentum. Leszögezi, hogy a
térségi fejlődés is csak akkor lehet harmonikus, ha a városok együttműködése megvalósul, azok bármilyen területi egységben hálózatot alkotnak,
közöttük a kooperáció létrejön. A hálózati szemlélet a különböző területi
szinteken, így az európai, a transznacionális és a multiregionális viszonylatban is érvényes. Sőt a hálózatok között szintén szükséges a jövőben a
kapcsolatokat még teljesebbé tenni, nem szigetelődhetnek el a más és más
dimenzióban mozgók egymástól. A hálózati kapcsolatok erősítését külön
hangsúlyozza a dokumentum Kelet és Közép-Európával, azaz minél sokoldalúbbá kell tenni ezen régió városainak együttműködését részben intraregionális, részben pedig interregionális szinten.
A fejlesztés politika második célkitűzése a dinamikus és versenyképes városok megteremtésére irányul. A régiók versenyképességét a városok, mint a
gazdasági növekedés motorjai testesítik meg. A jövőben a kapu (gateway)
városok szerepe megnő. Ezen központok az európai gazdaság tér új kommunikációs pontjait jelentik, hiszen rajtuk keresztül történik az érintkezés
más földrészekkel, de más gazdasági, politikai és kultúrát megtestesítő
rendszerekkel (légi és tengeri kikötők, nagy politikai, gazdasági és kulturális
központok, az Európai Unió határvárosai). Emellett a (kis)városok lesznek
egy-egy periférikus, vagy hanyatló régió megújításának terei, mozgatórugói. A városok
csak akkor képesek ezeket a funkciókat betölteni, ha a tőke számára vonzóvá válik, ha gazdasági szerkezete nem egy-egy ágazattól függ, s kellő
színvonalú szolgáltatásokat képes felsorakoztatni.
A harmadik fejlesztési célkitűzés, hogy maga a városszerkezet, s annak
elemei megújításra kerüljenek. A városi élettér és életminőség javítása elengedhetetlen, így új irányokat kell szabni a területhasználatnak, az infrastruktúrafejlesztésnek, a szociális problémák kezelésének, a városi ökorendszerek megújításának, az egyre erőteljesebben növekedő agglomerációs
térségek és azok települései elérhetősége javításának.
A város és vidék közötti új partnerség kialakítása szükséges, s ez a negyedik fejlesztés politikai cél. Ebben a kapcsolatrendszerben meghatározó
válik a környezetorientált (ki)telepítési politika, szolgáltatások színvonalá-
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nak növelése a kisvárosokban, az endogén fejlesztés ösztönzése, az intézményrendszer térségi működésének erősítése.
Végezetül – ötödik célkitűzésként – a városfejlesztés nem feledkezhet
meg a vidéki térségekről sem, hiszen a város csak térségével együtt létezhet,
annak együttes megújítása válik szükségessé. A fejlesztési irányok a vidéki
térségek gazdasági diverzifikációját szorgalmazzák, különösen az agrártérségekben, ennek iránya éppen a fokozott verseny hatására a helyi termék
kifejlesztése, azok értékesítési rendszerének kialakítása. Emellett a kiegészítő, vagy kapcsolódó tevékenységek (erdőgazdálkodás, turizmus stb.)
fejlesztése, s maguk a városok kínálhatnak ehhez hátteret, így szolgáltatásokat, vagy éppen a színesebb kínálatot (pl. a kulturális elemek).
Az európai területfejlesztés új irányai és alapelveinek érvényesítése a
hazai területi politikában és egyben gyakorlatban is szükséges. Nem tekinthetünk el attól, hogy az új évezred regionális és település politikájában
a városok szerepe felértékelődik, a különböző szinteken és funkciókkal rendelkező központok együttese, azok hálózata, de maguk az egységek is egy
szélesebb feladatrendszert vállalhatnak át a területrendszer alakításában.
11.2.1. Az városhálózat fejlődési irányai

Az európai területi fejlődésben a városhálózatnak meghatározó szerepe volt
és lesz a következő évezredben, így nem tekinthetünk el azoknak a folyamatoknak a bemutatásától és értelmezésétől, amelyek jellemzik a kontinens városszerkezetét. Tapasztalni lehet, hogy a korábbi hierarchikus kapcsolatok szerkezete megbomlik, s egyrészt egy-egy nagy központ körül
erőteljes koncentrálódás figyelhető meg, másrészt a városok közötti munkamegosztás is megváltozik. A századvég gazdasági és társadalmi folyamatai
a városrendszerben is érvényesült. Így a globalizáció hatására a nemzeti terek
felbomlanak, azokat felváltják a kontinenst átfogó szerepkörök kialakulása, s
ennek következtében a rendszer minden szintjén, különösen az egyre szélesebb funkciókat tömörítőknél a verseny kiéleződése.
Számos korábban nemzeti vonatkozású nagyváros transznacionális szerepkört jelenít meg. Érvényes ez a fejlődő régiókban (Barcelona), a jelentős közlekedési folyosók mellett (Lille), több területi fejlődési típus találkozásánál (München), vagy az újonnan megnyíló térségek (Közép és Kelet
Európa) érintkezési tereiben (Bécs).
A hierarchiában tehát az új, sokfunkciós csúcsok mellett, megjelennek
az új hálózatok és csoportok. Ez azt jelenti, hogy a sűrűbben lakott, nagyobb
gazdasági koncentrációt mutató térségekben egy-egy nagyközpont, mint
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metropolisz-régió körül szerveződő városok kooperációs kapcsolatokat alakítanak ki, ami a funkciók megosztását, azok kölcsönös jelenlétét, s egyben
összekapcsolását alkotják. A hálózatban a városi szerepkörök ismétlődnek,
de a megosztottságnak a gazdasági alapjai az erősebbek, így specializáltabb és
egyben összekapcsoltabb városrendszerek jönnek létre. A hálózat nem gyengíti a
városi szerepeket, hanem éppen a kapcsolatok szerteágazó struktúrája
miatt erősíti azokat, növeli a versenyképességet, az erőforrások teljesebb
érvényesítését.
Hangsúlyozni kell, hogy a hálózati működésben felbomlanak a korábban merev hierarchikus szerkezetek, hiszen itt elsődlegesen nem a szerepkörök
tagoltsága, leosztása a meghatározó. Helyette a versenyképességet növelő
adottságok kerülnek előtérbe. Ilyen tényezők lehetnek a humánerőforrás
koncentrációja, a város-vidék együttélés új összefüggései, a közlekedési
helyzet kínálta kedvező adottság, a közigazgatási funkciók megléte, vagy
éppen a gazdasági bázis sokszínűsége, annak magas innovációs potenciálja,
de lehet városi életminőség, vagy a kulturális, szellemi értékek bőséges
kínálta. Ezeknek – és persze a további – elemeknek az összekapcsolódása,
egymást felerősítő rendszere lehet a hálózat, aminek tagjai külön-külön
értékesek, de lényegében csak együtt lesznek versenyképesek, egymás adottságait éppen a hálózati jelleg miatt együttes előnnyé képek formálni.
A városrendszer átalakulásában tehát a hálózati jelleg egyre dominánsabb lesz a jövőben. Az európai szerkezet egésze még tagoltabbá válik,
annak következtében, hogy a gazdasági kapcsolatok már nem egy-egy országra, ország csoportra, vagy éppen kontinensre irányulnak, hanem a
világrendszerek jönnek létre.
A nemzetközi jelentőségű városok ebben a világrendszerben meghatározó
jelentőségűek. A világvárosok (London, Párizs, Berlin) már kontinens,
vagy annál nagyobb szerepköröket vonzanak, s a világgazdaság vezető
ágazatinak székhelyéül szolgálnak (pénzintézetek, tőzsde, multinacionális
vállalatok stb.), egyben az újabb és újabb gazdasági szertok alakításának
helyszínei.
A metropolisz központok (Randstadt, Falmand-gyémánt, Rajna-Ruhr, Rajna-Majna vidék, Hamburg stb.) fokozatosan bővítik nemzetközi szerepeiket, s az egyre széleső agglomerációs térségeikben a korábbi gazdasági szerkezetük átalakítása megtörténik, helyet adva az új gazdasági szertoroknak.
Az európai fővárosok olyan adottságokkal rendelkeznek, amik részben az
egyközpontúságukból (Lisszabon, Helsinki, Koppenhága, Madrid) adódik,
részben pedig a hagyományos városi értékek koncentrációjának követ-
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kezménye (Róma), vagy éppen a megváltozott európai térszerkezetben
létrejött új szerepek következménye (Helsinki, Bécs).
A városok másik nagy – ugyan nem egységes – csoportját nemzeti jelentőségű városok alkotják. A csoport heterogén, hiszen egy-egy ország viszonylatában tartalmazhatja a peremhelyzetű városokat, gyenge, vagy átalakuló
funkciókkal rendelkező centrumokat, vagy azokat a központokat, amelyek
képesek voltak a gazdasági szerkezetűket, s ezzel együtt a városi szerepköreiket megújítani. Ide sorolhatók, azok a nemzeti városok is, amelyek a
hagyományos ipari bázissal rendelkeztek és nem, vagy nagyon lassan képesek szerepköreiket átformálni.
A harmadik csoportot a regionális jelentőségű városok alkotják. Az egyik típus a központi régióban található centrumok, amelyek a szolgáltatói szektorban fogják adottságaikat erősíteni. A központi régiókon kívüli városok már
éppen a földrajzi helyzetük (határ mentiség, térségek érintkezési pontja,
sajátos, egyedi kínálati elemek stb.) révén erősödhetnek meg, nyújthatnak
új fejlesztési irányokat, teremhetnek fejlesztési folyósokat, vagy önmagukban válhatnak vonzó térségi központtá. S végül a vidéki környezetben lévő
közepes városok, amelyek a környezetükből, a vidéki terekből profitálhatnak,
felismerve azt, hogy a természeti környezet, a városi miliő egy más életminőséghez, de egyben gazdasági funkciókhoz is helyszínt kínálhat (felsőoktatás, kutatás-fejlesztés, környezetigényes ipar stb.).
Az ESPON program (Nordregio 2004) az európai városhálózatot (azaz a funkcionális város-területek, FUA hálózatát) gazdasági, igazgatási,
irányítási, közlekedési, idegenforgalmi, kulturális szempontból értékelte. A
vizsgált, összesen 1595 város (FUA) európai és/vagy transznacionális jelentőségű (ún. Mega), országos, regionális és helyi szintű központokat különböztetett meg. A nagy, nemzetközi jelentőségű, ún. Mega központokat öt
kategóriába sorolta a következők szerint:
• Globális csomópontok (Global Nodes): a legnagyobb, leginkább versenyképes városrendszerek magas szintű közlekedési, kommunikációs kapcsolatokkal (London, Párizs)
• Európa motorjai (European Engines): igen versenyképes, jelentős humán
erőforrással és jó közlekedési, kommunikációs kapcsolatokkal rendelkező nagyvárosok (a Pentagon városai: München, Frankfurt, Milánó,
Hamburg, Brüsszel, Stuttgart, Zürich, Amsterdam, Düsseldorf, Köln,
a Pentagonon kívül: Madrid, Róma, Koppenhága, Berlin, Barcelona,
Stockholm, Bécs)
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• Erős Mega központok (versenyképes, gyakran jelentős humán erőforrással rendelkező nagyvárosok (Helsinki, Manchester, Athén, Dublin,
Göteborg, Torino, Genf, Oslo)
• Potenciális Mega központok (kisebb, kevésbé versenyképes, periferikusabb helyzetű nagyvárosok, az előbbieknél gyakran kedvezőtlenebb
humán erőforrással rendelkező nagyvárosok (fővárosok: Varsó, Budapest, Prága, Lisszabon, valamint Lyon, Antwerpen, Rotterdam. Malmö, Marseille, Nizza, Nápoly, Bréma, Toulouse, Lille, Bergen, Glasgow, Edinburgh, Birmingham, Luxemburg, Palma de Mollorca, Bologna, Valencia, Bilbao, Aarhus, Bern)
• Gyenge Mega központok (a potenciális Megáknál kisebb, kevésbé versenyképes, periferikusabb helyzetű, gyengébb humán erőforrással rendelkező városok (Bordeaux, Le Havre, Genova, Bukarest, Tallin, Szófia, Sevilla, Porto, Ljubljana, Katowice, Vilnius, Krakkó, Riga, GdanskGdynia. Wroclaw, Pozsony, Poznan, Lodz, Szczecin, Temesvár,
Valetta, Turku, Cork, Southampton-Eastleigh)
A fenti kategóriák városai dinamikus változásban vannak. Jelentőségük növekedése attól függ, hogy közlekedési és kommunikációs kapcsolataik
milyen mértékben fejlődnek, hogy sikerül-e olyan, sajátos profilú szolgáltatást kifejleszteniük vagy letelepíteniük, amelynek jelentősége nagyobb (országos, transznacionális, kontinentális) térségben érvényesül, hogy tudnake kapcsolatba lépni, együttműködni más, hasonló nagyságrendű városokkal, és így együttesen lehetnek képesek nagyobb és jelentősebb központot
alkotni. A fejlődés alternatívája a visszafejlődés, hanyatlás, amely főleg a
korábbi ipari koncentrációkat veszélyezteti, ahol a gazdasági visszaesés
fizikai környezeti és társadalmi erózióval párosul. Az ezeknél kisebb városok központi funkciója térségi illetve lokális szintű a nemzetközi vizsgálatok szerint.
A kisebb városkörzetek, települések jelentősége részben az, hogy, ezek
a decentralizációs, dezurbanizációs városfejlődési folyamatok keretében a széttelepülés (népesség, gazdasági tevékenységek stb.) befogadói. A periferikus, vidéki térségekben a lokális központok jelentősége más, teljesebb
körű, mint az urbanizált térségekben, ahol a többi centrum közelsége és a
közlekedési kapcsolatok révén a szolgáltatások igénybevételének alternatívái állnak rendelkezésre.
A városrendszert tehát a gazdasági funkciók tagolják, miközben egyre nagyobb területre van szükség, a városok terjeszkednek, növekszik a terület
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felhasználásuk. A területnövekedés együtt jár az infrastrukturális költségek
emelkedésével, de a fokozott városi forgalom is rontja a környezet minőségét. A település agglomerációk kialakulnak, ami aztán új viszonyokat
kíván meg a város és környezete között, de a városi rendszerek működtetésének is a korábbiaktól eltérő megoldásait követeli meg.
Miközben a városok terjeszkednek a szociális feszültségek új összefüggései jelennek meg. A belvárosok kiürülnek, azok leépülnek, egyre veszélyesebbé válnak, miközben a magasabb jövedelmű népesség a külső városrészekbe, vagy agglomerációs településekbe költözik, s azokat követi a kereskedelemi és más szolgáltatások kitelepülése is (push-hatás). Növekszik a
bevándorlók száma (pl. más országokból), akik a belvárosi és lakótelepi
városrészekben telepszenek le, megkezdődik az etnikai és kulturális alapú
elkülönülés, fokozódik a bűnözés, labilissá válik a városi szerkezet (pullhatás), ami aztán fékezi a befektetéseket, az új beruházok megjelenését.
S végezetül szólni kell a városi környezet minőségének fokozatos romlásáról. A csökkenő zöldterületek, a zaj és légszennyezés, a dinamikusan növekedő hulladéktermelés és vízfogyasztás súlyos problémák elé állítja a
városfejlesztést. Ezeknek a tényezőknek a mérséklése jelentős gazdasági
erőforrásokat köt le, amit aztán mérsékelhetnek a csökkenő beruházások,
s a gazdasági bázis leépülése következtében jelentkező városüzemeltetési
problémák.
11.2.2. A kelet-közép-európai térség városfejlődési
sajátosságai

A nyugat-európai településfejlődési trendektől valamelyest eltér a keletközép-európai térség fejlődése. Ebből adódóan a volt szocialista országok
európai uniós csatlakozása új problématerületek felmerülését, illetve az
egykori nyugat-európai problémák újbóli megjelenését jelenti a közösségi
politikákban.
A kelet-európai országokban a város-vidék dichotómia a múltban is, és a
jelenben is hagyományosan nagy kettősség, és ellentmondás. Történelmi
szempontból, a városi és a vidéki települések között hatalmas társadalmi,
számos esetben pedig etnikai összetételű távolság volt. A fejlettségben, a
foglalkoztatásban, a jövedelmekben, az oktatásban és a kommunális szolgáltatások színvonala a városi és a vidéki települések között nagy különbséget mutatott, mely mára átalakult, de részben még fenn áll. A növekedés
és az innováció terjedése a városból a falura nem volt olyan organikus és
folyamatos, mint Európa nyugati felében.
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A város-vidék sikertelen integrációjának az egyik legfontosabb oka a
kisvárosok 49 elégtelen fejlesztési és vonzási potenciálja. A kisvárosok száma
és sűrűsége, fejlettségi szintje alacsonyabb, mint a nyugati-európai országokban (Ausztria, Németország, Olaszország). A fejlesztési erőfeszítések
és források a nagyvárosokban, a közigazgatási és ipari központokban koncentrálódnak. Vannak olyan térségek, melyek nem rendelkeznek megfelelő
szolgáltatási ellátási központtal, és nincsenek kapcsolódási pontjaik a fejlesztési interakciókhoz.
A korábbi (a szocialista időszakban kialakult) város- és vidékfejlesztési politika nem volt megfelelően koordinált. Átfogó, összefüggésekre épülő területfejlesztési politika helyett egymással versenyző és ellentétes politikai prioritásoknak tekintették a különböző nagyságú és jellegű teleüléseket. A nagyvárosokban megvalósuló iparosítás és a hatalmas lakótelep-építések elszívták
a vidéki térségek humán és vállalkozási erőforrásait, míg a vidékfejlesztésre
egyáltalán nem vagy csak alig maradt csak az erőforrás. Voltak rövid időszakok, amikor a városok fejlesztéséről a mezőgazdaságra helyeződött a
hangsúly.
A városhálózat fejlesztése a szolgáltatás ellátási funkciók és a helyi
együttműködési lehetőségek helyett az ipari és közigazgatási szempontoknak volt alárendelve. Voltak megfelelő szolgáltatási központtal nem rendelkező térségek.
Míg a II. világháborút megelőzően a legtöbb közép-kelet európai országban a fővárosokra való koncentráció jellemezte a városfejlesztési politikát, addig a ’60-as, ’70-es és ’80-as években a fejlesztés közvetlenül a
második szinten elhelyezkedő városokra irányult. A városfejlesztés e prioritásrendszere a közép- 50városok viszonylag erős csoportjának kiemelkedését
tette lehetővé. E városok sorsának meghatározásában döntő szerepet játszottak a közigazgatási funkciók. A legtöbb új ipari beruházás ezen közigazgatási központokba települt, és itt valósult meg az állami lakásépítések
nagy része is. Mindemellett mindenhol csökkent a fővárosok nyomasztó túlsúlya, és egy kiegyensúlyozottabb városhálózat kialakulása indult meg.

A kisebb központok fogalma nem azonos a városok méretével. A kisebb térségek
központjaira utal, melyek naponta elfogadható utazási időn belül elérhetőek. A különböző elérhetőségi és utazási lehetőségeket figyelembe véve e térségek mérete országonként
eltérő lehet.
50A „középméretű városok” különböző népességszámot takarhatnak, ami az adott ország
méretétől és településhálózatától függő.
49
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Voltak olyan városok, melyek számára hátrányokkal járt ez a fejlesztési
stratégia. Először is hátrányos helyzetben voltak a központi közigazgatási
funkcióval nem rendelkező városok. Összehasonlíthatatlanul kevesebb
esélyük volt a fejlesztésekre és az állami támogatásokra, mint a közigazgatási centrumoknak, ahol az állam és a párthatalom koncentrálódott. A
városi migráció főleg a közigazgatási centrumok felé irányult, míg a többi
város nagy részében csökkent a lakosság. Bizonyos szempontból vesztesek
voltak azok a városok is, amelyek nem illeszkedtek az átlagos közigazgatási
modellhez. A közigazgatási területükön – és néha az országhatárokon – túlnyúló vonzáskörzettel és vonzerővel rendelkező városok nem voltak képesek a sajátos funkcióik kibontakoztatására ebben a rendszerben. Lengyelországban Krakkó, a Cseh Köztársaságban Brno, Ukrajnában Lvov és
Chernivci, a volt NDK-ban pedig Lipcse és Drezda tartozik e várostípusba. Végül az európai jelentőségű fővárosok is vesztesei voltak e politikának,
hiszen Európa többi centrumától elszigetelve, egy kis állam helyi életére
kényszerítve, messze estek az európai gazdasági és kulturális fejlődés fő
áramlataitól. E a térség valamennyi fővárosára igaz, de különösen drámai
Berlin esetében.
Vitatható volt e politika nyerteseinek haszna is: a nehézipari telephelyek
és a nagy, egyhangú lakótelepek – a városfejlesztés legfőbb eredményei –
ma probléma területek, ahol igen szorongató kérdés a modernizáció, a
fenntartás, illetve a környezeti és társadalmi helyzet javítása.
A közép-kelet európai országokban a jövő egyik legnagyobb kihívása a városok belső szerkezetének átalakítása. Ezeket a struktúrákat a múltban a következők jellemezték:
A hagyományos belvárosokat évtizedeken keresztül elhanyagolták. Ha sor
került rekonstrukcióra a belvárosban, az a régi épületek lebontását és új, a
hagyományos környezethez nem illő épületek emelését jelentette. A belvárosok régi lakásállományát nem újították fel, állapotuk mindinkább leromlott. A tipikus belvárosi funkciók, mint kereskedelem, szórakozás, bankok,
pénzügyi szolgáltatások, idegenforgalmi lehetőségek, vagy egyáltalán nem
léteztek, vagy csak alsóbbrendű szerepűek voltak.
Az új lakóházak építése többnyire a városok külső kerületeiben valósult
meg, általában előre gyártott elemekből összeállított hatalmas monofunkcionális lakótelepek formájában. Ezáltal a hagyományos lakásoknál többnyire
magasabb volt a komfortszintjük, azonban már rögtön felépítésük után
jelentkezett néhány igen komoly probléma: funkciójának nem felelt meg, kis
alapterület, szigetelési problémák, gyenge infrastruktúra és szolgáltatás stb.
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A lakónegyedek városi terjeszkedése eltérő módon alakult. Míg a fejlettebb
közép-európai országokban (Németország egy része, Ausztria, Olaszország keleti része), valamint Szlovéniában, Horvátországban és Magyarországon jellemző volt a városok terjeszkedése, addig más országokban azt
korlátozták. Azonban a felépült nyaralók, és a kialakított „hobbikertek” a
viskókkal néha nagyobb területeket foglaltak el, mint a városi lakónegyedek.
A politikai változásokat követően, jelentősen megváltoztak a város szerkezetét
alakító tényezők, és velük együtt a kihívások, melyekkel a várostervezés
szembenéz.
A gazdasági változások következményeként megújultak a városközpontok
és a belvárosi területek. Lengyelországban, Magyarországon, Romániában
és Bulgáriában az üzletek és kiskereskedések száma négy év alatt (1990 és
1994 között) több mint a kétszeresére emelkedett. Ezek leginkább a városközpontokban találhatók. Az új kereskedelmi bankok a városközpontokban építették fel igazgatóságaikat és nyitották meg fiókjaikat, melyek ma
hozzájárulnak e városok képéhez. Sok új szálloda épült. A belvárosi területek épületeit felújították, és a lakófunkciót felváltotta az üzleti funkció.
Azonban érzékelhetők a városközpontokra negatív hatással járó folyamatok is: a külvárosokban felépült bevásárló és szórakoztató központok,
multiplex mozik a városközpontok üzletei felől maguk felé csábítják a
vásárlókat és fogyasztókat.
Az elmúlt évtizedekben felépült hatalmas lakótelepek ma súlyos gondot jelentenek. A merev technológia miatt a lakásokat nem lehet felújítani, vagy
bővíteni. A fűtési költségek igen gyorsan emelkednek. A szükséges technológiai felújítás idejének közeledtével, egyre nagyobb lesz a megfelelő és
hatékony felújítási technológiák hiányának nyomása. Megindult a társadalmi szegregáció, a magasabb jövedelműek elhagyják ezeket a lakótelepeket, és vagy a belvárosban keresnek lakást, vagy a családi házas zónában,az
alacsonyabb jövedelmű csoportok pedig a lakótelepekre költöznek. A kelet-európai ( a volt szocialista) országokban (beleértve a volt NDK-t is)
körülbelül 17 millió ember, azaz a népesség közel 20%-a él ilyen nagy lakótelepeken, míg a közép-európai (Bajorország, Baden-Würtemberg,
Ausztria, Olaszország keleti része) országokban alig néhány százezer.
Előrelátható, hogy a legtöbb közép-kelet európai országban tovább
fog folytatódni a közeli jövőben a városok terjeszkedése. A városi migráció elkerülhetetlenül erősíteni fogja ezt a folyamatot. A városfejlődési folyamatot a
szuburbanizáció és a városi agglomerációk kialakulása fogja jellemezni.
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A várostervezés komoly kihívásokkal néz szembe az átmenet időszakában. Különösen ott komolyak a nehézségek, ahol a városi területek és
ingatlanok helyreállítása a soron következő feladat. A tulajdonosi kapcsolatok gyakran nem tisztázottak, a nyilvántartás nem képes lépést tartani a
privatizációval. A városi hatóságok nem rendelkeznek olyan ingatlanok és
pénzösszegek felett, melyekkel az ingatlanpiacot befolyásolni tudnák, jogaik és kompetenciáik nem kellően tisztázottak. A szabályozások végrehajtása időigényesebb és bonyolultabb, mint a múltban volt.
11.3. A magyar regionális fejlődés sarokpontjai
A magyar térszerkezet folyamatos változásokat jelez, nem fejeződtek be még
az alapvető átrendeződések, sőt bizonyos irányok felerősödtek, miközben új
jelenségek törtek felszínre, amelyek hatásait még nem ismerjük, így azokra
nem tudunk reagálni. Számos új problémával kell szembe nézni az Európai Unió tagjaként.
Nem kívánunk részletesen foglalkozni a magyar területi fejlődés minden kérésével, csak néhány, véleményünk szerint a regionális politika szempontjából lényeges sarokpontot emelünk, amelyek tartósan hatnak és jelen
vannak, illetve lesznek a térszerkezetben, valamint annak alakításában.
11.3.1. Regionális különbségek

Az országban a regionális különbségek nem mérséklődtek, sőt felismerhető,
hogy az ország középső térségeiben (Közép és Dél-Dunántúl, DunaTisza-köze) az átmenet bizonytalanságai határozottan érvényesülnek, miközben a keleti országrészek leszakadása egyre látványosabb. A regionális
különbségek hagyományos – mint GDP, foglalkoztatottak, munkanélküliség – mutatóinak tartós divergenciája mellett a település szintű infrastrukturális rendszereket jellemző mérőszámokban viszont a területi szerkezetben a konvergencia ismerhető fel.
Az ország megosztottsága tehát tovább folytatódik ennek dimenzió:
Budapest és a vidék, nyugati (Pannónia) és a keleti országrész (Alföld),
Közép és Dél-Magyarország. A nyugati térségekbe megkezdődött az innovatív népesség lassú átáramlása, amit a legális és illegális tőkemozgás
kísér. A jövedelemi különbségek tartósan fennállnak a településhálózaton
belül, de a térszerkezet egészében is, s mindezek regionális szinten a politikai-társadalmi feszültségeket a jövőben fokozhatják (11.1. ábra).
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1,64

1,57
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11.1. ábra. Területi különbségek a GDP alapján, 1995–2003
Forrás: KSH adatai alapján saját számítás.

A területi lobbyk a politikában még nem formálódtak ki, de azok szerveződése elkezdődött, a regionális érdekek még a felszín alatt vannak, viszont feszítik az intézményi kereteket, azok erőteljesebb Európai Unió
támogatások megjelenésével, illetve a letisztultabb támogatási rendszerek
megjelenésével határozottan bukkannak elő.
11.3.2. Budapest helye, szerepe Közép-Európában

A Bécsi Régió gazdasági, politikai és társadalmi szereplői határozottan törekednek arra, hogy az osztrák főváros a makrorégió, Közép-Európa szervező, információs, pénzügyi, felsőoktatási, tudományos központja legyen.
Bécs és Budapest között a különbség az, hogy az osztrák főváros jelentős
anyagi erőforrásokkal rendelkezik ehhez a programhoz, és egyben bírja
Európai Unió támogatását. Míg Budapest mérsékeltebb erőforrásokat tud felsorakoztatni, fejlesztési elképzelései nem egyértelműek, a magyar főváros
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infrastrukturális modernizációja roppant lassú, lemeredt Kelet-Európa
metropoliszaitól.
A külföldi befektetetők viszont nagy fantáziát látnak Budapestben, így
roppant dinamikusan folyik az iroda, lakásépítés, a kereskedelmi hálózatnak átalakítása, a szolgáltatások működését szolgáló egységek kiépítése. A
nagyvárosi infrastruktúra fokozatosan elmarad a gazdasági szerepkörök
létesítményi rendszereitől, ami tartós városüzemeltetési zavarokat eredményez. Az agglomerációs folyamatok a kilencvenes években felgyorsultak,
közel 200 ezer fő hagyta el a főváros, miközben a szuburbanizációs központok és a város között a kapcsolat (közlekedés, megközelíthetőség) 20.
század eleji szintet mutatja (11.2. ábra).
34
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Szabadalmi bejelentések területi koncentrációja, 2003 (%)
47

60

100

11.2. ábra. Regionális különbségek sajátosságai Magyarországon
Forrás: KSH, MSZH adatai alapján saját számítás

Mindezek ellenére Budapest még nincs „kitalálva”. Nem sikerült – létező fejlesztési koncepció mellett sem – meghatározni azt, hogy miben jelölhetők
ki a magyar főváros új szerepei, ezek miként kapcsolódnak hazai regionális
fejlődéshez, miként fűződnek fel a közép-európai településhálózatra, illetve mely hálózati szerepkörök bővítését kívánja az európai városhálózathoz
való határozottabb kötődés.
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Milyen irányban fejlődik a jövőben Budapest? Melyek azok az új nemzetközi,
gazdasági, pénzügyi, szervezési és kulturális, tudományos funkciók, amelyek a makrorégiójának, a Kárpát-medencének, s azon túl Közép-Európa
fejlődésére hatnak? A jövőbeli funkciók közül melyek vannak jelen, illetve
települhetnek meg Budapesten? Mindezek milyen igényeket fogalmaznak
meg a városi infrastrukturális rendszerekkel szemben? Ezek a kérdések
még megválaszolásra várnak. Ha nem találja ki önmagát Budapest, s jövője
a spontán folyamatok eredménye lesz, akkor a „vidék” sem tudja megtalálni a megújítás stabil forrásait. Hiszen mindig a főváros volt, s egyben
maradt is Magyarországon az innováció fogadás és terjesztés elsődleges
centruma, így nem lehet közömbös a hazai regionális folyamatok alakulásánál Budapest jövője.
11.3.3. A településhálózat, különös figyelemmel a városokra

Az ország 3145 településéből, 2004 végén 274 volt városi jogállású, a városlakók aránya így elérte a 74,9%-ot. Az elmúlt időszak nagyarányú növekedésének oka, hogy a várossá nyilvánítás folyamatának (már 1985-től
felgyorsuló) üteme nem mérséklődött a rendszerváltozást követően sem:
1990 óta 109 település kapott városi rangot. Bár városhiányos térség alig
van az országban, ugyanakkor több város – különösen a legfiatalabbak –
nagyságukból, funkcióikból eredően nem képesek térségszervező feladatokat ellátni,
infrastruktúrájuk pedig elmarad a városoknál elvárható szinttől.
A városállomány fő problémája a főváros egyeduralma: hazánkban hiányzik a valódi nagyvárosok (500–800 ezer fő) szintje. A 100 000 főnél népesebb nyolc regionális központ szerény ellensúly, akárcsak az erős középvárosi hálózat (a népesség közel ötöde a 10 000–50 000 fős városok lakója).
Az alföldi területek jelentős kis- és középvárosi hálózattal rendelkeznek, a
Közép- és Nyugat-Dunántúli régiók szám szerint kevesebb középvárossal
rendelkeznek.
A városhálózat spontán és véletlenszerűen fejlődött a rendszerváltozás után.
Inkább a politikai akaratok határozták meg a várossá válást, mint a tényleges funkciók megléte. A magyar nagyvárosok, amelyek európai, de középeurópai mércével mérve is inkább középvárosok, nem voltak képesek –
erős centralizáció, önkormányzati finanszírozás hiányosságai, eltérő gazdasági bázis, helyi politikai akaratok, folyamatos rivalizálás, önigazolást szolgáló „főtér” beruházások, szuburbanizációs folyamat felgyorsulása, belső
működési zavarok következtében – látványos szerkezeti és funkcionális
megújulásra. Nem jött létre az együttműködés a nagyváros és régiója vá-
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roshálózata között, ami döntően következik az önkormányzati rendszer
megosztottságából, elavultságából. Ennek következtében a hálózati jelleg
mérsékelt, mondhatni gyenge, az ország térszerkezetét ugyan kialakultak innovációs zónák és szigetek (nagyvárosok), potenciális innovációs tengelyek,
de nagyobb területi egységet fognak be – bár kisebb népességet érinteneka belső és külső perifériák, illetve fokozatosan visszaszorulnak, vagy pontosabban tartóssá válnak a válságtérségek
Dinamikus tengelyként jellemezhető a Budapest-Balaton, illetve Budapest-Bécs tengely menti térségek, és összefüggően fejlett térséget alkot az
osztrák határ menti övezet. Az ország többi térségében ugyanakkor csak
egy-egy regionális központ (Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs), illetve megyeszékhelyek emelkednek ki fejlettségükkel a környezetükből. Az alacsony
versenyképességű, társadalmilag erodálódó települések (zömmel, de nem kizárólagosan), aprófalvak, az ország északkeleti, délnyugati területein alkotnak
összefüggő térségeket, közös jellemzőjük továbbá a határmentiség, és a
valódi városi funkciót ellátó központok hiánya, ami egyben a területi válság stabil térségei.
11.3.4. A vidéki térségek

A programozás tárgyául szolgáló vidékinek minősülő térségek hivatalos
lehatárolását az Európai Unió nemzeti szintre utalta. Az OECD besorolása szerint a 120 fő/km2 alatti népsűrűségű települések számítanak vidékinek, és vidéki egy térség, ha a vidéki településeken élők aránya meghaladja
az 50%-ot. Magyarország településeinek döntő többsége eszerint vidéki
jellegű, így az ország területéből európai összehasonlításban kimagasló aránnyal
részesedik a vidéki térség: 61,5% (EU átlag: 47%), ahol a népesség 30%-a él.
Magyarországon a vidékfejlesztési gyakorlat a vidéki térségeket településszinten határozza meg. A meghatározás szerint a vidéki települések demográfiailag kedvezőtlen helyzetben vannak (népességük elöregedő és a
tartós elvándorlás jellemzi őket), fejlődésükben és gazdaságukban átlagosak vagy elmaradottak, infrastruktúrájuk szegényes (11.3. ábra).
A magyar településhálózat jellegzetes és problémás elemei az aprófalvak
(1027 település lakosságszáma nem éri el az 500 főt), melyek elsősorban a
Nyugat- és Dél-Dunántúlra, továbbá az észak-magyarországi régió hegyvidéki területeire jellemzők. E települések infrastruktúrája fejletlen (gyakorta
rossz elérhetőség, a helyi szolgáltatások színvonala alacsony stb.) és a szűkös helyi munkalehetőségek miatt az – átlagosnál csekélyebb arányú –
aktív népesség ingázásra kényszerül. Mindezekből adódóan az aprófalvak
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népességmegtartó ereje alacsony, a demográfiai erózió erőteljesen érvényesül. Ez térségi hátrányokkal is párosulhat: határmentiség és a városi
funkciókat ellátó központok hiánya.
A vidéki térség, ahol 3-3,5 millió fő él, egy tartós feszültségpontja lesz a
magyar térszerkezetnek és azt alakítani kívánó regionális politikának, de a
nemezt politikának is. Erős nosztalgia lengi be a döntés előkészítőket és
döntős hozókat a vidéki lét és életformával kapcsolatban. Mindez szorosan összefügg a magyar mezőgazdaság helyzetének, annak szintén idealizált nemzetgazdasági szerepével. Ugyanakkor a rendszerváltozás legnagyobb
vesztese a területi szerkezetben a vidék, hiszen elvesztette a munkahelyeket,
a stabil gazdasági bázisokat, megindult az elvándorlás, az elöregedő társadalom feszültségei ezekben, a terekben igazán látványos, s a jövedelmi,
életmód különbségek szinten a vidéki, falusias világban tűnnek ki a legjobban. Nem sikerült – számos próbálkozás ellenére – a vidéki térségek fejlesztését, bár voltak és lesznek sikeres helyi fejlesztések, de összességében
mérsékelt az elmozdulás. Okok a helyi társdalomban, az önkormányzati
rendszer megosztottságában, a finanszírozás hiányosságában, a szervezeti
rendszer (országos, regionális, kistérségi) megosztottságában, s az érdekérvényesítés hiányosságában keresendő.
Elmar adott t ér ségek és per iféri ák

Jelmagyarázat
tár sadalmi
gazdasági

mutatók alapj án a k istérségek
legr osszabb helyzet ű harmadába
tart ozó tér ség
A Ter ül eti folyamatok ról szóló Országgyűl ési Jelentés (2005) alapján

gyorsforgalmi út tól és
megyeszékhel ytől egyaránt
távol (min 30km) eső t erül et ek

11.3. ábra. Elmaradott térségek Magyarország
Forrás: OTK 2005.
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11.3.5. A határ menti együttműködések

Magyarország a Kárpát-medence központjában fekszik, s hét országgal határos.
A szomszédos országok közül három (Ausztria, Szlovénia, Szlovákia) az
Európai Unió tagja. A nem Európai Uniós tagokkal közel 1500 km hoszszan érintkezik, ami határszakaszának 60% jelenti. Magyarország tehát egy
„fordítókorong”, vagy „kapuország” lett az egyesülő európai gazdasági és
politika térben Kelet és Dél-Európa irányába.
Nem szabad megfeledkezni arról, hogy ezen az 1500 km hosszú határszakasz másik oldalán, a szomszéd országokban közel 2-2,5 millió magyar
nemzetiségű állampolgárok élnek, akiknek a kapcsolatát az anyaországgal tartósan biztosítani kell. A határok mentén, a szomszéd országok a magyar
nemzetiségű lakosai fontos közvetítői is a gazdasági és társadalmi kapcsolatoknak, aminek révén lényegében Komárom várostól egészen Szentgotthárd
városáig egy új fejlesztési és egyben kommunikációs városövezet jöhet létre. Ez a városövezet válhat a közvetítőjévé az európai, de a magyar gazdasági, társadalmi és kulturális folyamatoknak is, s ennek következtében a korábbi
periférikus helyzetük felértékelődik, alapvetően megváltozik.
A határ menti együttműködések, tehát új dimenziókat nyithatnak meg a
magyar területi fejlődésben, s egyben a térszerkezetben. Ezek a szervezett
és intézményes határ menti együttműködések hozzájárulhatnak a szomszédos országokban élő magyarság helyzetének javításához, hiszen itt
konkrét, sokoldalú, egyben napi kommunikációk jönnek létre a határrégiókban. A külső és a belső határ menti területi egységek együttműködését
az Európai Unió jelenleg, de a jövőben is támogatni fogja. Az eurorégiókkal tehát új intézményi keretek alakulhatnak ki, amik részben függetlenedhetnek a legtöbb szomszédos – Ausztriát kivéve mind a hatra érvényes –
országokra jellemző centralizált állami irányítástól, s ennek következtében
a térségi szintű kapcsolatok hálózati jellegű formációi alakulhatnak ki,
amik a kapcsolatok új dimenzióit nyithatják meg (11.4. ábra).
A területi politika elvei között a jövőben kapjon nagyobb szerepet a határ
menti kapcsolatok élénkítése, azaz váljon „kétpólusúvá”. Az egyik pólus az
európai integráció, az arra való felkészítése a területi egységeknek, a másik
pólus a közép-európai regionális együttműködési formák kialakításának támogatása. Ez segítheti egyben a keleti és déli országrészek gyorsabban felzárkózását, az ottani centrumok fejlődésében, térbeli hatásaik kiteljesedésében.

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalom

Vissza

◄

294

►

Regionális politika

A regionális politikára ható tényezők a jövőben

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalom

Vissza

◄

295

►

11.4. ábra. Euroregionális együttműködés
Forrás: Hardi 2000.
11.3.6. Közigazgatás és regionalizáció

Az önkormányzatok a rendszerváltástól kezdve az elmúlt tíz esztendőben
egyre több erőforrásokhoz jutottak, ami érvényes a területi és a helyi szintre. A területi szinten a területfejlesztéshez kapcsolódó erőforrások találhatók, amiknek a nagyságát szükségszerű bővíteni, hiszen a GDP jelenlegi
0,2%-át kitevő decentralizált forrásokat a jövőben 1,5–1,8%-ra kell növelni. A területi szint a megnövelt forrásokkal képes a helyi szinteket és a
többi területfejlesztési szereplőt aktivizálni az együttes fejlesztésre, a szükségszerű partneri kapcsolatok kiépítésére.
Felismerhető egyre több működési zavar a helyi szinteken, így a települési
önkormányzatoknál. Ennek okai összetettek és sokrétűek, visszavezethető
a kormányzati intézkedésekre éppen úgy, mint az elaprózott önkormányzati rendszerre. Nem kerülhető meg a jövőben a közigazgatási rendszer átalakítása, a jelenleg közel 3200 települési önkormányzat szervezeti és intézményi összevonása. A kibontakozó kistérségi együttműködések (jelenleg 168
kistérség került lehatárolásra) a fejlesztési források megszerzése érdekében
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alakultak, de magukban rejtik a térségi szintű szervezeti és intézményi
együttműködések lehetőségét is.
Nemcsak a helyi önkormányzatok szintjén válik szükségessé a jövőben
a reform, hanem az állami tevékenységek területi közvetítő rendszereiben is. Ennek iránya lehet egyrészt a további feladatok leadása a helyi szintekre, másrészt az intézményrendszer regionalizációja, illetve a politikai regionalizáció
feltételeinek megteremtése.
Európai tapasztalat, hogy a gazdasági rendszerek stabilizációjával párhuzamosan az állampolgárok érdeklődése az országos politikától fokozatosan elfordul a nagyobb mozgásteret és sikert biztosító helyi-területi szint
felé. A helyi-területi politizálás tereinek a kiszélesedése várható, ami együtt
jár a helyi-területi társadalomi szerveződések bővülésével, azok növekvő
szerepe vállalásával a közösségek ügyeiben. A civil szervezetek aktivizációs
terei megkövetelik a települési és a területi politizálás eddigi kereteinek
megújítását, de felszínre hozzák a terület és településfejlődés új irányait is.
A jövőben azok a települések és térségek lehetnek sikeresek, amelyek képesek működésükbe integrálni a civil szféra nyújtotta új erőforrásokat.
Szorosan kapcsolódik a közigazgatáshoz a regionalizáció. A magyar államszervezés az elmúlt ezer esztendőben a centralizáció jegyében folyt, az új
évezred küszöbén a szükségessé válik, éppen a demokratikus intézményrendszer teljes kiépülésével, hogy a decentralizáció kerüljön az államszervezés központjába, annak intézményrendszereinek minél szélesebb kiépítésével.
A centralizáció mindig ágazati szemlélet képvisel, míg a decentralizáció
a területi szintű gondolkodást és cselekvést állítja előtérbe. Hosszú párviadala kezdődött meg a rendszerváltástól a két szemléletmód között, amiben
sajnos egyre gyakrabban a tradicionális „bajnok”, a centralizáció és ezzel
együtt az ágazati szemlélet győzedelmeskedett, de állíthatjuk – még a bukások ellenére is –, hogy egyre több eleme jelenik a decentralizációnak, a
területi szemléletnek. A gazdasági helyzet stabilizációval, az állam egyre
több funkcióból történő kivonulásával, a társadalmi és civil kontroll növekedésével a területi szerkezet kínálta bőségszaru éppen a decentralizáció
térhódításával és intézményrendszerének megteremtésével nyílhat meg.
A hét régió kialakítása megtörtént (1999), azok szervezet és funkciói fokozatosan épültek ki. Nem könnyen tudják még megszólítani a területfejlesztés szereplőit, csak, mint dekoncentrált testületek funkcionálnak, mérsékelt és felhasználásban megkötött forrásokkal. A területfejlesztés valós
szereplőit, a gazdasági egységeket nem érdeklik a regionális „játékok”.
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Hiszen a régióknak nincs hatásköre, nem kerültek meghatározásra a feladatköreik, nem tisztázott, hogy a megyei és a regionális szint között a
területfejlesztésben milyen elhatárolt feladatok lehetnek, azok egymáshoz
miként kapcsolódnak.
Az Európai Uniós források még centralizáltak, bár a régiók kaptak szerepet véleményezéssel (ROP), ugyanakkor megnőtt az aktivitásuk a 2007–
2013 tervezési időszakban.
Alapvető kérdés, hogy lesznek-e regionális operatív programok az Európai
Unió források térségi felhasználására. A regionális operatív programok
megléte megerősíti a régiókat, értelemszerűen növeli a decentralizációt,
jobban elkészítheti, vagy kiválthatja a regionalizációra épülő közigazgatási
reformot és – alapvető jelentőségű – aktivizálhatja a területfejlesztés regionális szereplőit.
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