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1. BEVEZETÉS, az eredmények összegzése
A területfejlesztési politika irányelveinek, céljainak, hosszú távú prioritásainak elfogadása, valamint
az Országos Területfejlesztési Koncepció (a továbbiakban: OTK) megalkotása óta - azaz 2005 óta mélyreható változások következtek be a világgazdaságban, melyek hazánkban is kedvezőtlen
társadalmi-gazdasági folyamatokat indítottak el. A 2008-ban kiindult pénzügyi, majd gazdaságivá
terebélyesedő világválság különösen súlyos állapotban érte Magyarországot. Elsősorban az elmúlt
évtizedben rohamos mértékben növekvő és magas szintet elérő államadósság, a költségvetési hiány,
valamint az ország kedvezőtlen makrogazdasági szerkezete nem tették lehetővé a válság kedvezőtlen
hatásainak eredményes mérséklését.
Minden válság ugyanakkor magában hordja az újrakezdés lehetőségét. A válság nyomán élesen
megmutatkozó problémák újszerű megoldásokat igényelnek.
A Kormány meghatározta az együttműködés új irányait: munka, otthon, család, egészség és rend. Az
Alaptörvényben megfogalmazta a társadalom új értékrendjét, amely alapot teremt az ország
gazdasági növekedéséhez is. Gazdaságpolitikájának középpontjába – a verseny mellett – a munkát
állította, kidolgozta az Új Széchenyi Tervet, csökkentette az üzleti környezet adminisztratív terheit,
összefogottabb, ellenőrzöttebb és költségtakarékosan működő állam és közigazgatást hozott létre. A
Széll Kálmán Tervvel egy újabb, lendületesebb, de biztonságot adó gazdaságpolitika alapjait fektette le.
A nemzetgazdasági ágazatok növekedési lehetőségeit fogalmazza meg a Magyar Növekedési Tervben. A
társadalom

felzárkózását

elősegítve

fogadta

el

a

Kormány

a

mélyszegénységgel,

gyermekszegénységgel és a romák helyzetével foglalkozó Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát,
amely a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatásával hozzájárul a területfejlesztési politika
célkitűzéseinek megvalósulásához. 2011-ben fogadták el a Semmelweis Tervben a térségi egységekre
épülő egészségszervezési intézményrendszert, amely területi alapokra helyezi az egészségügyet. 2011ben a Kormány a közigazgatást is átszervezte a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program
segítségével, amely takarékosabb, átláthatóbb közigazgatást, a feladatok pontos meghatározását, az
eljárások egyszerűsítését és a közszolgálati életpályák összehangolását tűzte ki célul. A Kormány
2012-ben határozatban fogadta el a Nemzeti Vidékstratégiát, amely a természeti értékek és a környezet
védelmére, a természeti erőforrások fenntartható hasznosítására alapozva határozza meg az agrár- és
élelmiszergazdaságra, valamint a vidékfejlesztésre vonatkozó tennivalókat.
A Jelentés célja, hogy számba vegye az ország és térségei, települései fejlődését befolyásoló trendeket,
az ország társadalmi, gazdasági és területi állapotát, az OTK érvényesülését a területfejlesztés
gyakorlatának eddigi tapasztalatait.
A cél az, hogy megértve a korábbi időszak sok tekintetben terhes örökségét, azon túllépve új stratégia
megfogalmazásával egy valóban nemzeti célokat szolgáló, a globális kihívásokra sikeresen válaszoló,
hatékony területfejlesztés és fejlesztéspolitika irányát megalapozza, amely alkalmas eszköze lesz az
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ország és térségei, települései talpra állításának, megújulásának. A jelentés a trendek és a
tapasztalatok figyelembevételével megfogalmazza egy új területfejlesztés és fejlesztéspolitika
alapelveit és irányait.
Magyarország európai környezetének szerves része, közép-európai, Kárpát-medencei és európai
uniós léptékben egyaránt. Éppen ezért a Jelentés az európai folyamatok kontextusában mutatja be és
értelmezi a hazai folyamatokat. A 2011. év első felében Magyarország különösen fontos szerepet
töltött be Európa sorsának alakításában. A Magyar Elnökség sok érdeme közül, területfejlesztési
szempontból ki kell emelnünk a Területi Agenda című dokumentum felülvizsgálatát (TA2020) és
megújítását, amely az EU2020 stratégiával együtt megfogalmazza Európa üzenetét is a
területfejlesztési politikák számára.
Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció kidolgozásának
feladatát a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban:
Tftv.) fogalmazza meg és a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős nemzetgazdasági miniszter
hatáskörébe utalja [1].
A Jelentés az alábbi háttéranyagok szintézisére épül:
-

Jelentés az ország területi folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési politika,
valamint a területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól (2004-2009),

-

Jelentés az Országos Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatáról,

-

valamint a magyar településhálózat helyzetéről szóló jelentés.
***

A világgazdaságot, ezen belül Európát különösen jellemzi a függőségek erősödése. A globális
folyamatoknak való kitettség nagyban meghatározza az ország és egyúttal a városok, térségek
fejlődési lehetőségeit, illetve a szakpolitikai beavatkozások mozgásterét is. A különféle globális
kihívások (energiaár-változás, klímaváltozás, demográfiai változások, stb.) mind közvetett vagy
közvetlen hatással vannak a térségek fejlődésére és a térségek közötti kapcsolatokra is.
Magyarország nagymértékben integrálódott az európai, illetve globális vérkeringésbe. Térségeinek
fejlődését nagy, és fokozódó mértékben határozzák meg az európai és globális folyamatok.
Kulcskérdés, hogy ezekbe a folyamatokba hogyan kapcsolódik be, a változásokra hogyan tud reagálni
[1]A

Tftv. szerint „A Kormány döntéseiben biztosítja a regionális politika érvényesülését, ennek keretében:
előkészíti és az Országgyűlés elé terjeszti az országos területfejlesztési koncepciót, a területfejlesztési politikát
meghatározó irányelveket, célokat és hosszú távú prioritásokat”, valamint „négyévente beszámol az
Országgyűlésnek az ország területi folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési politika, valamint a
területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól.”„A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter
koncepciókat és javaslatokat készít az országos területfejlesztési politika megalapozására, ……; kidolgozza az
országos fejlesztési koncepciót, valamint az országos területfejlesztési koncepciót, összehangolja az országos és a
térségi területfejlesztési koncepciókat és programokat”. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § p) pontja alapján „A
nemzetgazdasági miniszter ….. a Kormány területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős tagja.”
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- hogyan tudjuk a bennük rejlő lehetőségeket hasznunkra fordítani, ill. a globális folyamatok iránti
sérülékenységünket mérsékelni az ország szintjén és az egyes térségek szintjén egyaránt?
A Jelentésből egyértelműen megállapítható, hogy a Tftv-ben, valamint az OTK-ban megfogalmazott
célok kevéssé valósultak meg. A térségi versenyképesség nem nőtt. A területi felzárkózás nem
következett be, sőt a területi különbségek növekedtek és nem sikerült az ország térségeit
dinamizálni. A területfejlesztési intézményrendszert átfedések, párhuzamosságok és alacsony
hatékonyság jellemezte. A területi tervezési rendszer nem újult meg, a visszacsatolás és az
átláthatóság nem érvényesült. Hiányzott a területfejlesztési politika céljainak érvényesítéséhez
szükséges kormányzati szándék.
Az OTK-ban foglaltakat csak formálisan vették figyelembe a 2007-2013 tervezési időszak Nemzeti
Stratégiai Referenciakeretének, Nemzeti Vidékfejlesztési Tervének, valamint az ágazati és a regionális
operatív programoknak a kidolgozása során. Ennek egyik markáns példája, hogy az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program – mely helyzetelemzésében utal az OTK vidéki térség kategóriáira – félidei
felülvizsgálata szerint a program hatásai az OTK alapelvei és jövőképe ellen hatottak. Egy másik
példa: az OTK legfontosabb térhasználati elvei rögzítésre kerültek az Új Magyarország Fejlesztési Terv
területi kohéziós horizontális célja részeként és még megjelentek az operatív programokban is, az
akciótervekben azonban már nem.
A térségi szintű fejlesztési koncepciók és programok elkészítésének a gyakorlatban nem volt
jelentősége, mivel a programok végrehajtásának nem volt forrása. A térségi szereplők közül csak a
regionális fejlesztési tanácsok, és néhány térségi tanács rendelkezett decentralizált fejlesztési forrással
fejlesztési elképzelései megvalósítására. A hazai területfejlesztési források – amíg voltak – évente
változó összegű, feltételrendszerű pályázati rendszerek keretében kerültek felhasználásra, előre nem
tervezhető módon.
Az ágazati tervezés számára sem jelentett iránytűt az OTK. Az ágazatok által az elmúlt években
elkészített szakpolitikai dokumentumok elemzéseiben, céljaiban döntően az országos – nem egy
esetben adott politikai alkuknak megfelelően rendszeresen és átgondolatlanul változtatott – szint
jelent meg, a területiség elvétve volt csak hangsúlyos. Az OTK elvei, céljai, ajánlásai sokszor még
utalás szintjén sem kerültek említésre. Az OTK-ban meghatározott sajátos térségtípusok és ezek céljai
többnyire nem érhetők tetten az ágazati szakpolitikákban. Az ágazati források decentralizációja terén
nem történt érdemi előrelépés.
A gyakorlatban alig érvényesültek a térségi és táji szemlélet elvei, a projektek nagyon gyakran nem a
helyi adottságokhoz igazodtak, nem használták a hagyományos helyi erőforrásokat. A helyi léptékű
fejlesztések során hiányzott az összhang a terület- és vidékfejlesztés céljai, illetve eszközrendszere
között a források hatékonyabb felhasználása érdekében. Az alapvető életesélyeket befolyásoló
közszolgáltatások biztosítása során a térségi együttműködés gyenge volt, kevés figyelem fordult a város-vidék
kapcsolatra.
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A Kárpát-medencei kapcsolatok nem voltak erőteljesek, a határ menti együttműködéseket és a határokon átnyúló
gazdasági kapcsolatokat - különös tekintettel a magyarság társadalmi-gazdasági integrációjára - nem sikerült
elmélyíteni.
A válság nyomán előtérbe került a helyi-térségi adottságok és erőforrások kihasználásának, a helyi
koordinációnak a szükségessége, a területi szempontok fokozott mértékű figyelembe vételének
fontossága. A területi kohéziós szempontok fokozott érvényesítése, európai uniós kötelezettségünk
mellett alapvető nemzeti érdekünk is.
Az ország társadalmi, gazdasági, területi folyamatai egyértelműen jelezik, hogy új valódi nemzeti
stratégiai irányra van szükség, amely túlmutat az EU irányelveinek puszta adaptációján. A jövő
fejlesztési politikájának - országos és helyi területi szinten egyaránt - egy nemzeti stratégiára kell
épülnie, amely alkalmas eszköze az ország újjáépítésének. Ehhez természetesen az Európai Unió
forrásait eszközként kell figyelembe vennünk, de a hazai forrásokra, és a szakpolitikák egyéb - pl.
szabályozási, intézményi – eszközeire egyaránt építeni szükséges egy új stratégia megfogalmazásakor.
Az új irányba forduló területfejlesztési politikának, illetve fejlesztéspolitikának a nemzeti célkitűzések
megvalósítását kell szolgálnia. Egy új fejlesztési rendszernek egyértelműen az ország megújulásának,
stabilitásának és fenntartható fejlődésének a kormányprogramban megfogalmazott céljait kell
szolgálnia és építenie az új alaptörvényben megfogalmazott értékekre. Olyan stratégiára van szükség,
amely kitekint a Kárpát-medencére is és segíti a nemzetgazdaság és az egyes térségek településének
globális folyamatokkal szembeni sérülékenységének csökkentését, belső gazdasági és társadalmi
stabilitásának erősítését. Meg kell szüntetni azt a korábbi gyakorlatot, hogy túl sok szinten, túl sokféle
tervet, programot készítenek a területfejlesztés kellő legitimitással nem rendelkező intézményei
anélkül, hogy a tervek megvalósításának feltételei, eszközei, a tervek egymáshoz való viszonya, az
adott szereplők tervezési hatóköre egyáltalán tisztázott volna. Igaz ez országos szinten is.
A megújuló szakpolitika kijelöléséhez az Országos Fejlesztési Koncepciót és az Országos
Területfejlesztési Koncepciót egy, közös dokumentumban szükséges kidolgozni 2013. január 31-ig. Az
új dokumentumnak valós nemzeti stratégiai irányt kell mutatnia a 2014-2020-as európai uniós
költségvetési és tervezési időszakra és a tisztán hazai eszközű fejlesztések számára egyaránt.
***
E felülvizsgálati Jelentés összegzi az elmúlt években a Kormány számára készült különböző
felülvizsgálati jelentések (Az ország területi folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési politika,
valamint a területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól szóló országgyűlési jelentés; Jelentés a magyar
településhálózat

helyzetéről;

Felülvizsgálati jelentés

–

Országos Területfejlesztési

megállapításait.
Az elemzések többsége a 2005-2009-es időszak területi folyamatait mutatja be.
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Koncepció)

főbb

2. TRENDEK: Magyarország fejlődését befolyásoló folyamatok és hatásaik
2.1.

A gazdasági és területi fejlődést befolyásoló globális, európai kihívások és ezek
Magyarországi megjelenése

Magyarország mára nagymértékben integrálódott az európai, illetve globális vérkeringésbe, így
térségeinek fejlődését nagy, és fokozódó mértékben határozzák meg az európai és globális
folyamatok. Kulcskérdés, hogy a nemzetközi folyamatokba hogyan kapcsolódik be, a változásokra
hogyan tud reagálni - hogyan tudjuk a bennük rejlő lehetőségeket hasznunkra fordítani?
A világgazdaságot, ezen belül Európát különösen jellemzi a függőségek erősödése. A globális
folyamatoknak való kitettség nagyban meghatározza a városok, térségek fejlődési lehetőségeit, illetve
a szakpolitikai beavatkozások mozgásterét is. A különféle globális kihívások (energiaár-változás,
klímaváltozás, demográfiai változások, stb.) mind közvetett vagy közvetlen hatással vannak a
térségek fejlődésére és a térségek közötti kapcsolatokra is.

2.1.1. Fokozódó kitettség a globális folyamatoknak; a gazdasági válság és következményei
A globalizáció felgyorsulása egyre láthatóbbá válik a világgazdasági folyamatokban, a régiók
kölcsönös egymásrautaltságának következményei az elmúlt években felerősödtek és ma is naponta
szembesül a gazdaság és a társadalom a globális összefonódások következményeivel. A globalizáció
folyamata nem új jelenség, fokozódó üteme azonban korábban nem tapasztalt változásokat idéz elő a
világgazdasági viszonyokban, felgyorsulása horizontális és vertikális dimenzióban egyaránt tetten
érhető. Egyrészről a világgazdaság horizontális kitágulása figyelhető meg: egyre több ország
kapcsolódik be a világméretű termelési és kereskedelmi hálózatokba. Másrészről a globalizáció
felgyorsulása a nemzetközi gazdasági kapcsolatok vertikális megerősödését is jelenti, melyben egyre
intenzívebbé válnak az országok közötti kölcsönös függések, illetve a gazdasági folyamatok és
viszonyok mindinkább nemzetközivé válnak.
A globalizáció gyors ütemének meghatározásában három tényezőnek van fontos szerepe. Egyrészt a
technikai-technológiai fejlődés, különösen az információs-kommunikációs technológia robbanásszerű
fejlődése, másrészt a transznacionális társaságok, amelyek a termelés, valamint a szolgáltatások terén
globális üzletpolitikát folytatnak, harmadrészt az országokon végighaladó liberalizációs és
deregulációs hullám, melynek köszönhetően a világkereskedelem egyre növekvő méreteket ölt. A
termék- és szolgáltatáspiacok integrációját ugyanakkor jelentős mértékben meghaladja a pénzügyi
piacok integrációja.
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A globális válság során felértékelődik a térségek egyedi fejlődési potenciálja
A 2008. évben kirobbant globális pénzügyi válságból kialakult gazdasági világválság együttes
hatására jelentős változás következett be az európai országok gazdasági teljesítményében, és az EU
több tagállamában tovább növekedett az államadósság a GDP arányában. Az államadósság
növekedését követően a fiskális stabilizáció hatásaként beszűkül az európai és nemzeti, regionális
politikák mozgástere a közeljövőben és felértékelődnek a helyi tartalékok, potenciálok.

1. ábra: Az államháztartási hiány változása 2000-2010 között

Ahogy a világgazdasági integráció mellett szükségszerű ellenhatásként felerősödnek a nemzeti,
regionális és helyi identitás erősítésére irányuló törekvések, úgy nagyobb jelentőséget kap annak
felismerése, hogy a globális vérkeringésbe való csatlakozás leghatékonyabb módja a lokális értékekre,
erőforrásokra épülő, jellegzetes arculatok kialakítása és fejlesztése.
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1. térkép: A GDP alakulása az európai országokban 2009-2010 között

2. térkép: Az egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson mért
értékének változása az európai régiókban (2007-2009)
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3. térkép: A munkanélküliségi ráta változása
az európai régiókban 2008-2009 között

4. térkép: Az államadósság mértéke a GDP százalékában (2010)
és változása 2000-2010 között
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A magyarországi térségeket fokozottan érték a válság negatív hatásai
Magyarországot a 2008-ban kiindult pénzügyi és gazdasági válság különösen sérülékeny
helyzetben érte. A kedvezőtlen makrogazdasági mutatók, az alacsony növekedési ráta,
magas államadósság és költségvetési hiány nem tették lehetővé a gazdaság élénkítését a
recesszió időszakában, így a magyar régiókat nagyobb mértékben sújtották a válság
következményei. A magas arányú állami, önkormányzati és lakossági eladósodottság
késleltette a gazdasági fellendülést. A lebegő árfolyam, az euró bevezetéséhez szükséges
maastrichti kritériumok teljesületlensége és a nem megfelelő pénzügyi szabályozás a
devizahitelezés megnövekedése után fokozott árfolyamkockázatot jelent. Ez a jelenség
nagyban meghatározta az ingatlanpiac, illetve az építőipar lassulását, ami a települési
szerkezet alakulására van hatással. A Strukturális és Kohéziós Alapból érkező források
felhasználása ugyan részben serkentette a városok és térségek gazdaságát, azonban ez a
hatás elsősorban közvetlenül az építőiparra és néhány kiemelt területre koncentrálódo tt,
tovagyűrűző gazdaságélénkítő hatása hosszabb távon jelentkezik.

A magas államadósság felértékeli a területi koordináció jelentőségét
A 2001 óta növekvő államadósság és magas költségvetési hiány beszűkítette a kormányzati
kiadások lehetőségeit és előtérbe került a területi koordináció fontossága, a helyi-térségi
adottságok és szinergiák kihasználása. A helyi gazdaságfejlesztés, a városok, térségek
helyi erőforrásokra építő növekedése csökkentheti a világgazdasági folyamatoknak való
kitettséget és a transznacionális vállalatokra egyoldalúan építő növekedés sérülékenységét.
Különösen fontos a helyi adottságokra, illetve a helyi kis - és középvállalatokra építő
politika azokban a leszakadó térségekben, melyek nem tudnak bekapcsolódni az európai,
de még a hazai társadalmi-gazdasági vérkeringésbe sem.
A világgazdasági folyamatok átmeneti lassulása és ezeknek hazai térségekre gyakorolt
hatása lehetőséget teremt a konszolidációra és a fenntarthatóság szempontjait fokozottan
figyelembe vevő politikákra. Az ingatla npiacon, az építőiparban, kereskedelemben, iparban
bekövetkező lassulás lehetőség lehet arra, hogy a helyi -térségi szempontokat fokozottan
figyelembe véve irányítsuk a gazdasági és annak hatásaként a társadalmi, valamint
környezeti folyamatokat.
A

Nemzeti

Együttműködés

Kormánya

nagy

hangsúlyt

helyez

csökkentésére. Az első csökkentések után biztatóak a kilátásaink.
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az

államadósság

5. térkép: Nem fizető deviza-jelzáloghitelesek a megyei jogú városokban

2. ábra: A G20 országok és Magyarország államadósság rátája
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2.1.2. Magyarország makrogazdasági helyzetének alakulása (2007-2011)
Magyarország gazdasági teljesítményének alakulására a hazai gazdaságpolitikai intézkedések mellett,
hazánk nyitottságából adódóan a nemzetközi reálgazdasági folyamatok is jelentős hatást gyakoroltak.
A globális válságot megelőző közel két évben 0 és 2 százalék közötti tartományban ingadozott az
ország GDP-jének növekedési üteme a megelőző év azonos időszakához képest, amelyet összhangban a világgazdasági trendekkel - egy igen jelentős visszaesés követett 2008-2009-ben, az
exportpiacok nagymértékű szűkülésének köszönhetően. A nemzetközi gazdasági környezet
javulásával, illetve a belföldi kereslet némi élénkülésével összhangban 2010 első negyedévétől kezdve
a GDP-növekedési üteme pozitív tartományba váltott, amely 2011 első negyedévében éves alapon a
2,5 százalékos bővülési szintet is elérte, az év közepére azonban a nemzetközi elbizonytalanodással
összhangban némi lassulás volt megfigyelhető.

3. ábra: A GDP alakulása és a növekedéshez való hozzájárulás a termelési oldaláról (%) (Forrás: KSH)

A kibocsátás termelési oldalát vizsgálva megállapítható, hogy 2007-ben az ipar járult hozzá
legnagyobb mértékben a növekedés üteméhez, átlagosan 1,3 százalékponttal emelte a GDP
növekedést, míg a mezőgazdaság és az év közepétől kezdődően az építőipar teljesítménye húzta
vissza leginkább a kibocsátás bővülésének ütemét, amely a vizsgált év végére 0,3 százalékra lassult le
az előző év azonos időszakához képest. Ezt követően azonban az ipar továbbra is viszonylag kedvező
teljesítményének, illetve a mezőgazdasági termelésben tapasztalt kiugró növekedésnek köszönhetően
a GDP éves alapú bővülésének üteme 2008 második negyedévében elérve a 2,3 százalékos értéket,
viszonylag pozitívan alakult. A harmadik negyedévben a sűrűsödő nemzetközi gazdasági problémák
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éreztették hatásukat a hazai kibocsátási adatokban is, azonban a mezőgazdasági ágazat még az utolsó
negyedévben is jelentős mértékben, 2 százalékponttal járult hozzá az egyébként ekkorra már
negatívba csapó GDP növekedéshez. 2008 utolsó negyedévétől egészen 2009 utolsó három hónapjáig
átlagosan 5,9 százalékkal csökkent a kibocsátás az előző év azonos időszakához képest. A mélypontot
2009 második negyedévben érte el a magyar gazdaság, amikor éves alapon 8 százalékkal esett vissza a
GDP. A vizsgált időszakban az ipar és a szolgáltatási ágazatok teljesítménye csökkentette relatíve
legnagyobb mértékben a kibocsátás ütemét: az előbbi esetében a -0,8 és -4 közötti tartományban
ingadozott a negatív hozzájárulás mértéke, míg az utóbbi átlagosan 2,3 százalékponttal csökkentette a
vizsgált mutatót. 2010 első negyedévében azonban az ipari termelésnövekedés vezetésével újra pozitív
tartományba fordult a kibocsátás növekedési üteme, a többi ágazat azonban 2010 utolsó negyedévéig
az alacsony bázis ellenére sem tudta bővíteni kibocsátását az egy évvel korábbi szinthez képest, így
mérsékelten ugyan, de negatívan járult hozzá a nemzetgazdaság teljesítményéhez.

4. ábra: A termelésbővülés alakulása ágazatok szerint (%) (Forrás: KSH)

A magyar gazdaság ágazatok szerinti teljesítményének szerkezetét vizsgálva az látszik, hogy a
mezőgazdasági szektor 2007 eleje és 2011 első negyedéve között csupán öt negyedévben tudta
növelni termelését az előző év azonos időszakához képest, azonban 2008 minden negyedévében
jelentős mértékben, 20 és 70 százalék között bővült a szektor kibocsátása. Az építőipar teljesítménye
is igen negatívan alakult a vizsgált időszakban, csupán 2007 első negyedévében tudott pozitív
növekedést felmutatni, és viszonylag kedvező makrogazdasági környezetben is alulteljesítőnek számít
a szektor. Ezzel szemben az ipari termelés a globális gazdasági visszaesés időszakának kivételével
(hat negyedév) átlagosan 7,5 százalékkal, minden negyedévben tudta növelni az éves alapú
termelését a vizsgált időszakban. A szolgáltatások alakulása vegyes képet mutat: a globális
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gazdasági

válság

időszakában

átlagosan

4,1

százalékos

teljesítménycsökkenés

volt

tapasztalható a megelőző év azonos időszakához képest, nemzetközi sokkoktól viszonylag
mentes időszakban azonban gyakorlatilag nem tudott bővülni szektor.
Magyarország makrogazdasági helyzetére jelentős befolyással van a nemzetközi mércével is
relatíve alacsony foglalkoztatottsági arány, amely számos vonatkozásban negatívan hat a
gazdaság teljesítményére. 2007 és 2011 közepe között a vizsgált mutató mérsékelt
csökkenést mutatott, az időszak elején tapasztalt 56,9 százalékos szinthez képest 2011 első
negyedévében 54,6 százalékra csökkent. A munkaerőpiaci helyzet másik fontos mutatója, az
aktivitási ráta azonban több éves csúcson tartózkodik , amely arra utalhat, hogy némi
beáramlás mutatkozott a munkaerőpiacra az inaktívak felől.

5. ábra: Az aktivitási arány és foglalkoztatási ráta alakulása (15-64 éves korosztály, %) (Forrás: KSH)

Az aktívak arányában történő kismértékű javulás azonban nem a foglalkoztatottak
számának növekedése, hanem a munkanélküliek számának növekedése okozta. A 2007 és
2008 közötti időszakban tapasztalt hozzávetőlegesen 8 százalékos munkanélküliségi ráta ezt
követően, részben az iménti okoknak, nagyobb részben azonban a kedvezőtlen nemzetközi
gazdasági helyzetnek köszönhetően 2010 első negyedévében a 11,9 százalékos szintet is
elérve jelentősen megemelkedett. 2011 második negyedévére azonban már javulás
mutatkozik a mutatóban.
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6. ábra: Munkanélküliségi ráta (%) (Forrás: KSH)

A 2007-től kezdődő időszakban az alkalmazásban állók nettó átlagkeresete két hónap
kivételével minden hónapban emelkedni tudott az előző év azonos időszakához
viszonyítva. A válságot megelőző időszakban egyre gyorsuló ütemű növekedés volt
tapasztalható a vizsgált mutatóban, amelynek lokális csúcspontját 2008 februárjában érte
el, amikor is 10,8 százalékkal voltak magasabbak a nettó bérek az egy évvel korábbi
szinthez viszonyítva. Ezt követően az év fennmaradó részében átlagosan, éves alapon 7,2
százalékos nettó béremelkedés volt tapasztalható. A nemzetközi gazdaság i kondíciók
romlásával 2009-ben lelassult a növekedés üteme, azonban 2010-ben újra gyorsulás
mutatkozott a vizsgált mutatóban, márciusban elérve a teljes vizsgált időszakban
mutatkozó legnagyobb növekedési ütemet (15 százalék). Ezt követően stabilizálódott a
helyzet, átlagosan 5,2 százalékkal haladták meg a nettó bérek az előző évi szintet.
Az ország területi egységek szerinti bruttó ipari termelési adatainak elemzésekor
megállapítható, hogy a vizsgált időszak egészét figyelembe véve a közép-magyarországi és
az észak-alföldi régiók esetén volt tapasztalható relatíve a legkedvezőbb teljesítmény
(átlagosan 2,58 százalékos növekedést mutatott a vizsgált kezdeti és végidőpont között),
míg a középmezőnyben Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl és Észak-Magyarország végzett
(1,66 és 2,18 százalék közötti növekedési tartomány). Régiós összehasonlításban Dél-Alföld
és Közép-Dunántúl területein volt tapasztalható a legalacsonyabb átlagos növekedési
ütem 2007 eleje és 2011 júliusa között (0,46 és 2,02 százalékos visszaesés).
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7. ábra: Az alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresetének változása (%) (Forrás: KSH)

8. ábra: A bruttó ipari termelési volumenindex területi egységek szerint (%) (Forrás: KSH)
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2.1.3. Térségenként eltérő súlyos demográfiai kihívások
Öregedő Európa: a nyugati régiókban a csökkenő születésszámot a bevándorlás ellensúlyozza,
keleten a népességfogyást minőségi elvándorlás súlyosbítja
Európa számos demográfiai kihívással szembesül, melyek ráadásul határozott területi különbségeket
mutatnak. Egyes északi, keleti régiókban legerősebben a vidékies, periférikus térségekben az
elvándorlás és a természetes fogyás következtében csökken a népesség; ráadásul az elvándorlók
többsége fiatalabb, magasabban kvalifikált csoportokból kerül ki, tovább súlyosbítva ezzel a területek
helyzetét és kilátásait. Ezzel szemben Északnyugat és Délnyugat-Európa régióinak jelentős
hányadában, elsősorban a nagyobb metropolisztérségekben inkább a népességnövekedés jellemző,
mely túlnyomórészt a Kelet-Európából és a harmadik világból érkező bevándorlásból táplálkozik.

Az alacsony születésszám miatt Európa népessége képtelen reprodukálni önmagát
Az egyik legsúlyosabb probléma, hogy Európa legtöbb régiójában a természetes szaporodás képtelen
reprodukálni a jelenlévő népességet (ahhoz, hogy ne következzen be népességfogyás a
termékenységi mutató értéke 2,1-nél nem lehet alacsonyabb). E probléma Kelet- és Kelet-Közép-,
illetve Délkelet-Európát kiemelten érinti, de Olaszország vagy Spanyolország is küzd e problémával.

6. térkép: Termékenységi mutató Európa régióiban - 2005 (Forrás: ESPON-DEMIFER, 2009)
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Vannak ugyanakkor pozitív példák is: Franciaország, Izland, vagy a skandináv országok olyan
államok, amelyek megfelelő gazdaság- és családpolitikával, társadalmi hagyományaikkal, és
egészséges közösségi értékrendjüknek, családbarát intézményrendszerüknek köszönhetően megfelelő,
ösztönző környezetet teremtenek az általánosabban nagyobb számú gyermekvállalásnak.

Európa elöregedése komoly eltartási terhet jelent
A születéskor várható élettartam folyamatosan növekszik, az európai régiók 21%-ában a várható
élettartam 80 év, vagy afeletti. A 75 éven felüliek száma 2000 óta szinte minden régióban növekedett,
földrajzi meghatározottság nélkül. Az átlagéletkor a javuló életkilátások következtében várhatóan
növekedni fog így, 2030-ra a legtöbb európai 40 év feletti lesz. Demográfiai utánpótlás hiányában az
eltartási teher a legnagyobb mértékben Svédországot, Dániát, Németországot és Hollandiát érinti. A
társadalomirányítás rendszereinek tehát fel kell készülnie ezen egyenlőtlenségek kezelésére, mely
elsődlegesen a szociális ellátás, nyugdíj-, egészségügyi és oktatási rendszereket érinti.

7. térkép: A 65 és idősebb népesség aránya (2000-2007) (Forrás: ESPON, DEMIFER)
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A bevándorlás területileg koncentráltan jelentkezik és megkerülhetetlen társadalmi integrációs
kihívást jelent
A hiányzó korosztályok, aktív korúak pótlásának leggyorsabb lehetősége a bevándorlásból adódó
humánerőforrás-többlet megfelelő felhasználása, irányítása. Több régióban a népesség csökkenő vagy
növekedő tendenciáját ugyanis a bevándorlás mértéke határozza meg (2001 és 2007 között a nettó
migráció közel évi 0,3%-kal növelte az EU lakosságának számát).

8. térkép: Nettó bevándorlás a NUTS 3 régiókba, 2001-2007

(Forrás: Ötödik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról, 2010)
A kontinensen a kívülről érkező bevándorlók letelepedése néhány kiemelt fogadó területre
koncentrálódik. 2000 óta a vándorlási egyenleg kiemelkedően magas pozitív irányban néhány déleurópai,

főként dél-spanyol és

észak-olasz

régióban,

továbbá

Írországban.

Településtípus

szempontjából pedig a nagyvárosi régiók, metropolisz térségek (például Madrid, Barcelona, London,
Párizs városrégiói) számítanak vonzó célpontoknak a bevándorlás szempontjából.
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E térségekben, településeken speciális kihívásként jelentkeznek a bevándorlás okozta társadalmi
feszültségek. A bevándorló csoportok integrációja, az adott településen gyakran térben is elkülönülő
népesség szegregációjának megelőzése/oldása különösen a nagyvárosokban égető kérdés. Európa
keleti és északi részén, ahol a népességcsökkenés és elöregedő társadalmi szerkezet alakult ki, ott sok
esetben elvándorlás is megfigyelhető. A kontinensen belüli vándorlás tekintetében egyértelműen a
keleti területekről a nyugati régiókba történő áramlás a meghatározó.
A jelenleg tapasztalható trendek továbbélése mellett a jelzett feszültségek további fennmaradása és
súlyosbodása vetíthető előre a jövőre nézve, mind a népességcsökkenés problémájával, mind a
növekvő ütemű bevándorlás okozta kihívásokkal küzdő térségekben, városokban.

9. térkép: Vándorlás és természetes szaporodás prognózisa 2020-ra
(Forrás: Region2 2020 – Demographic Challenges for European Regions 2008.)
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Elöregedés, népességfogyás és minőségi elvándorlás Magyarországon – van-e kiút?
Hazánkat a demográfiai válság halmozottan sújtja. Az előzőekben bemutatott, a kontinenst jellemző
területspecifikus demográfiai trendek közül elsősorban a népességcsökkenés és minőségi
elvándorlás jellemzi vidéki térségeink jelentős részét, a külső és belső perifériákat. E területeket az
ismertetett okok miatt elsődlegesen a magasabban képzettek, a térség/település felemelkedéséért
tenni tudók hagyják el.
Az Unióhoz hasonlóan hazánkban a népesség fogyása öregedő korösszetétellel párosul, azonban
ennek nem csak az alacsony termékenység a fő okozója, hanem a magas halandóság is, melyben
meghatározó szerepe van a korai halálozások kiemelkedő arányának. A népesség elöregedése –
társadalmi-gazdasági hatásai, valamint az egészségügyi- és nyugdíjrendszerre gyakorolt hatása miatt
– az egyik legsúlyosabb népesedési probléma. Az időskorúak (60 év felettiek) aránya folyamatosan
emelkedik 1990 óta és arányuk további emelkedése várható az elkövetkező évtized(ek)ben is. 2014-ben
a népesség 24%-a, 2021-ben már több mint 25%-a tartozik majd az idős, 60 év feletti korcsoportba,
miközben a gyerekkorúak aránya – az 1990-2007 közötti csökkenést követően – kisebb mértékben
ugyan, de tovább csökkent. Az eltartotti arány folyamatosan romlik, azaz egyre kevesebb aktív korú
személyre hárul egyre több inaktív eltartása.

10. térkép: A 60 év feletti népesség számának prognózisa 2021-re

Az elvándorlás és elöregedés Magyarországon a legtöbb térség jelenlegi alapadottsága. A
települések háromnegyedét érinti a népességcsökkenés, melynek eredményeként az ország lakossága
az előzetes adatok alapján 2012. január 1-én 9.962.000 fő volt. Az ország szinte teljes egészét érintő
népességcsökkenés ütemét a nemzetközi vándorlás némiképp mérsékelheti, de a hazánkban
tartózkodó külföldiek aránya nemzetközi összehasonlításban továbbra sem tekinthető jelentősnek.
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11. térkép: Kistérségek típusai a 2010-es demográfiai folyamatok alapján

A belföldi vándorlás célpontjai a nagyobb városok, elsősorban Budapest
Magyarországon a belföldi vándorlások egyenlege (igaz, csökkenő értékkel), de még mindig Pest
megyében a legkedvezőbb (2007-ben +14,5 ezrelék). A vándorlások irányát tekintve elmondható, hogy
Budapest vonzása változatlanul a szomszédos térségekre, illetve a távolabbi, elmaradott megyékre
terjed ki, ugyanakkor a fejlett Nyugat-Dunántúlon sokkal kevésbé érezhető.

12. térkép: A fővárosba történő vándorlások intenzitása, 2006-2010
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Pozitív tendenciák a nagyobb városok környezetében figyelhetőek meg. E terekben, a városrégió
egészét jellemző növekvő népesség mellett ugyanakkor a városoknak a szuburbanizációs
folyamatokkal jelentkező koordinálatlan területi terjeszkedése, illetve a kiürülő városmagok krízise
miatt komoly társadalmi és környezeti feszültségek is jelentkeznek. A vonzó életkörülményeket
kínáló, élhető, családbarát városok kialakítása kapcsán e kihívások megoldása, város és környéke
integrált kezelése, a térségi jelentőségű funkciók együttes tervezése, a minőségi munkaerő számára is
megfelelő lakókörnyezet biztosítása kiemelkedő fontossággal bír.
A

2007

és

2021

közötti

időszakra

vonatkozó

prognózis

alapján

a

kisebb

települések

népességszámának csökkenése várható. Az előrejelzés 2007-ben készült, azonban az azóta eltelt
időszakban a fővárosban népességnövekedés kezdődött. A 2021-re szóló népességcsökkenés
prognosztizálása ezért bizonytalanná vált. Az általános népességfogyás ugyanakkor területileg
differenciálódva jelentkezik majd, Budapest tágabb agglomerációja és nagy- valamint középvárosaink
városkörnyékei továbbra is stagnáló, vagy enyhén emelkedő népességszámot mutatnak majd 20072021 között, miközben a külső és belső perifériákon (északkeleti és délnyugati határszél, Alföld
középső részei, dunántúli belső megyehatárok mente) különösen a tanyás és aprófalvas térségekben
jelentős fogyás várható, ami a további elnéptelenedést és szegregálódó térségek kiterjedését vetítik
előre. Ha nem történik komoly változás a jelzett folyamatok terén, évtizedeken belül drámai
demográfiai helyzettel kell szembenéznünk az ország nagy részében.

13. térkép: Népességszám változásának prognózisa 2021-re
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2.1.4. Társadalmi kihívások: szegregáció és területi kirekesztés a perifériákon
Az elmaradottsággal összefüggő rossz egészségi állapot
A gazdasági növekedés elengedhetetlen feltétele a megfelelő minőségű és mennyiségű humán
erőforrás. A minőséget jelentősen befolyásolja, meghatározza a lakosok életminősége, amelynek egyik
fontosabb összetevője az egészségi állapot.
Az egészség mérésének egyik alapvető mutatója a születéskor várható élettartam, mely mutató
tekintetében továbbra is jelentős különbségek vannak az unió gazdaságilag fejlettebb és kevésbé
fejlett országai között. A keleti országokban jellemzően rosszabbak az egészségügyi kilátások,
magasabb a halálozási arányszám, jellemzően kevesebb az egészségügyben dolgozó szakember,
illetve a kórházi ellátottság is alacsonyabb, mint a nyugati régiókban.
Magyarországon belül is kimutathatóak az egészségi állapot területi különbségei. A várható
élettartam tekintetében jelentősek a különbségek, például egy bodrogközi fiú csecsemő születésekor
64,5 évre számíthat, míg ez az érték a főváros agglomerációjában, vagy a Balatonnál közel 10 évvel
több (73,1 év).
Az életminőség fontosabb összetevői közé tartozik még az egészségi állapoton kívül a jövedelmi
helyzet és a munkalehetőségek is. Ezek alapján az egyes európai országok között jelentős különbségek
mutathatók ki a lakosok életminőségében. Jellemzően a keleti országokban, régiókban alacsonyabbak
az életminőséget befolyásoló mutatók, mint nyugaton vagy az északi országokban. Magyarország
régióit tekintve is kimutatható bizonyos mértékű különbség az életminőség összetevőinek
vizsgálatakor. A magasabb munkanélküliség, az alacsonyabb jövedelmi helyzet alapvetően
meghatározza a hátrányosabb helyzetű térségek életminőségét is, például az ország keleti-északkeleti
térségeiben alacsonyabb, mint a nyugati országhatár közelében.

14. térkép: Születéskor várható élettartam (2010)
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15. térkép: Születéskor várható élettartam (2008)

16. térkép: Csecsemőhalálozás (2007)
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Európa: a szegregáció két arca - bevándorlók és cigány népesség
Európában az eltérő fejlettséggel rendelkező területek különböző társadalmi kihívásokkal
szembesülnek. A kelet-közép-európai régiókban jelentős problémaként jelentkeznek a
nagymértékű

társadalmi

polarizációja,

a

egyenlőtlenségek,

szegénységben

és

a

társadalmi

különböző

társadalmi

kirekesztettségben

élő

csoportok
népesség

szegregációja. Szintén elsősorban az újonnan csatlakozó tagállamokban van előtérben a
szegénység kérdése és ezen belül pedig speciális hangsúllyal a gyermekes családok és a
gyermekek fokozottabb sérülékenysége.
Az anyagi nélkülözés az EU lakosságának 17%-át érintette 2008-ban. Ez az arány azonban
jóval magasabb az alacsony jövedelmű országokban, mint a fejlettebb, stabilabb gazdasági
szerkezettel rendelkezőkben. Területi szempontbó l sok esetben az EU déli és keleti
régióiban koncentrálódnak e problémák, melyek erősen összefüggenek a gazdasági
fejlettséggel.
A szegregáció jelensége különböző térségekben eltérő kontextusokban jelentkezik. Kelet Közép-Európa belső perifériáin a társadalmi kirekesztődés gyakran földrajzi szegregációval
is párosul, területi kirekesztődést eredményezve. Mindez vidéki gettók kialakulását hozza
magával, ahol a

mélyszegénység koncentrációja nem ritkán etnikai színezettel is

súlyosbított szegregációval együtt jelentkezik a romák által magas arányban lakott
térségekben, társadalmi-gazdasági problémák sorát eredményezve ezzel, melyek ördögi
köréből a kitörés komoly kihívást jelent.
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17. térkép: Humán fejlettségi mutató az EU régióiban (2007)

18. térkép: Súlyos anyagi nélkülözésben szenvedő népesség aránya (2008)

(Forrás: Ötödik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról, 2010)

(Forrás: Ötödik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról, 2010)
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Magyarország: felerősödő területi és társadalmi különbségek
A fent említett problémakörök jelentős része sajnálatosan hazánkban is aktuális. A rendszerváltozást
követően nagymértékben felerősödő területi és társadalmi különbségek további fokozódása
figyelhető meg az elmúlt két évtized során is.
Magyarországon az elmaradott kistérségi kategóriába az ország 94 kistérsége esik, amelyek összes
területe 53 184 km2, az ország területének 57,2%-a, népessége 2007-ben 3,114 millió fő. A vizsgált
időszakban (2003-2007) 91 kistérség népessége csökkent, és mindössze kettőben (Hajdúhadházi, Abai)
nőtt a lakónépesség. A legnagyobb csökkenést a Mezőkovácsházai kistérségben regisztrálták, ahol a
lakónépesség száma 2003 és 2007 között 6,26%-kal, mintegy 2 900 fővel csökkent.

19. térkép: Társadalmi és gazdasági szempontból elmaradott térségek

Egyes vidékies térségekben a területi kirekesztés, nagyvárosainkban a településrész alapú
szegregáció okoz gondot
A társadalmi-gazdasági szempontból leszakadónak minősülő települések földrajzi elhelyezkedése
határozott területi mintát mutat hazánk egyes országhatárai (délnyugati, északkeleti és keleti
határszakaszok) mentén, illetve a belső perifériáink (Közép-Tiszavidék, dunántúli belső megyehatárok
–Somogy-Tolna, Veszprém-Vas, Somogy-Zala területe) térségeit kirajzolva. Itt a térségek elérhetőségi
viszonyai, illetve funkcionális értelemben városhiányos jellegük a kedvezőtlen helyzet fő okai.
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20. térkép: Társadalmi-gazdasági szempontból leszakadó települések

A 2001-es népszámlálás szerint az ország 44 kistérségében haladta meg a roma népesség
aránya az országos átlag (2%) kétszeresét. E kistérségek az ország területének mintegy
egyötödét, összes lakónépessége az ország népességének 13,8%-át tette ki 2007-ben. E
térségek lakónépességének csökkenése az országos átlagot jóval meghaladó mértékű.
Társadalmi-gazdasági

szempontból

elmaradott

vidékies

térségeinkben

a

negatív

demográfiai és szociális tendenciák egyik tipikus eredménye Magyarországon is az
elnéptelenedő falvak megjelenése (jellemzően aprófalvas vidékeinken), a vidéki gettók
kialakulása kiemelten a cigány népesség által magas arányban lakott térségekben. A
településrész-alapú szegregáció nagyvárosainkban is jelenlévő probléma. A bizonyos
kerületekbe, városrészekbe koncentrálódó alacsonyabb státusú, gyakran etnikai alapon is
szegregálódó népesség a slumosodó, leromló fizikai környezettel, csökkenő színvonalú
közszolgáltatásokkal,

szelektív

elvándorlással

eredményez.
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gyakran

önmagát

erősítő

tendenciát

„Járadékos ország”: a munkavállalási hajlandóságot kevéssé ösztönző juttatási rendszerek
A folyamatokat súlyosbítja a társadalmi ellátó rendszerek működésének visszásságai
nyomán kialakult állapot, a „járadékos ország” helyzete, a munkavállalási hajlandóságot
kevéssé ösztönző juttatási rendszerek léte

21. térkép: Ezer adófizetőre jutó szociális segélyben részesítettek száma (2010)

A területi és társadalmi felzárkóztatásban, a társadalmi feszültségek mérséklésében – a
differenciált

munkahelyteremtésen

szolgáltatásoknak,

túl

támogatásoknak

-

igen

a

különböző

jelentős

szociális

szerepük

intézményeknek,

van.

A

szociális

alapszolgáltatásokat a települések eltérő arányban, és eltérő módon (önállóan, társulásban,
más szervezetet megbízva) biztosítják. Az önkormányzatok által rendszeres szociális
segélyben részesítettek ezer főre jutó száma 2003 és 2007 között országosan 41% -kal nőtt, a
legnagyobb

mértékben

a

Dél-Alföldön

(66%-kal).

A

legkisebb

növekedés

Észak-

Magyarországon volt kimutatható, de a régióban még így is arányaiban 10 -szer annyian
kapnak segélyt, mint Közép-Magyarországon. Megyei szinten pedig már csaknem hússzoros
a

különbség

Győr-Moson-Sopron

és

Borsod-Abaúj-Zemplén

között.

Amíg

Közép-

Magyarországon Közép- és Nyugat-Dunántúlon minden ötvenedik, addig az északkeleti és
délnyugati országrészben minden tizedik, egyes településeken minden ötödik lakos
rendszeres szociális segélyben részesül, ami a regisztrált munkanélküliségi, jövedelmi
különbségeknél is nagyobb differenciát jelez.
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2.1.5. Klímaváltozás és környezeti katasztrófák területileg eltérő hatásai
Éghajlatváltozás: növekvő jelentőség, területileg eltérő hatások, sérülékenység
Az éghajlatváltozás szerepe napról napra egyre nő, és jelentőségét, fontosságát egyre
kevesebben vitatják. Maga a folyamat nagyon összetett, amit az is megmutat, hogy a
természeti

körfolyamatok

és

a

fő

környezeti

elemek

kölcsönhatása

részben

már

megváltozott, illetve folyamatos változásban van. Már nem csupán távoli kockázat, hanem
az egyik legnagyobb fenyegetés is, amely a lakosság életmódját, az eltérő adottságú
területeken élő közösségek életfeltételeit érheti. Ebből adódik, hogy az éghajlat tartós
megváltozása nem csak természeti jelenség, hanem gazdasági, társadalmi és környezeti
következményekkel is jár.
A klímaváltozás kapcsán is alapvető fontossággal bír a területi különbségek kérdéskörének
említése:

a

különböző

földrajzi

régiók

területi

fejlődését

ugyanis

eltérően

befolyásol(hat)ja a klímaváltozás, illetve az e fogalom alá besorolható tendenciák köre. A
hatások területi differenciálódása mellett az egyes régiók alkalmazkodási és ellenálló
képessége is markáns különbségeket mutat.
A területi különbségek kapcsán beszélhetünk tértípusok (tenger - és óceánparti sávok,
folyami árterek, hegyvidéki terek, városok) jellemző kihívásairól, mint ahogy Európán
belüli nagyrégiós eltérésekről is. Utóbbiakra jó példa a Mediterráneumot fenyegető
fokozódó szárazodás, ennek mezőgazdasági és vízgazdálkodási kihatásai; Észak -nyugat
Európa parti területein a sarkvidéki jégsapkák olvadása okozta tengerszint -emelkedés;
Kelet-közép-európai térségünkben pedig a téli és nyári árvizek gyakorisága és mérete, a
nyári szárazodási tendenciák.
Az éghajlatváltozás hatásai

elsősorban a dél- és kelet-európai régiókban

okoznak

erőteljesebb változásokat. Ez főként hosszabb ideig tartó és súlyosabb szárazságokat,
sűrűbben
továbbá

kialakuló
hozzájárul

vízhiányt,
a

szélsőségesebb

biodiverzitás

időjárási

csökkenéséhez,

vis zonyokat

növeli

a

eredményezhet,

városi

előfordulását, végső soron a közegészségügyi viszonyokban is változást okoz.
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hőhullámok

22. térkép: Európa legfontosabb biogeográfiai régiói
(Forrás: Európai Környezetvédelmi Ügynökség)

34

Területi különbségek jelentkeznek a sebezhetőségben is
Azokban a régiókban, ahol a gazdasági szerkezet nagyobb mértékben épít olyan ágazatokra,
melyekben az időjárás szerepe meghatározó

(például mezőgazdaság, turizmus), nagyobb

sérülékenységgel, több kockázati tényezővel és változatos alkalmazkodási lehetőségekkel szükséges
tervezni.
Összességében pedig szinte minden régióban szükséges a természeti katasztrófák kialakulására
felkészülni, és ezek kezelésére, megelőzésére vonatkozó előírásokat, irányelveket valamint a kialakult
viszonyokhoz való alkalmazkodási lehetőségeket a helyi adottságokhoz mérten a területrendezési és
fejlesztési stratégiákban megjeleníteni, mely a régiók többségében már megtörtént.

23. térkép: Az EU régióinak az éghajlatváltozástól való sebezhetősége
(Forrás: Ötödik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról, 2010)
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A gyakoribbá váló természeti katasztrófák okozta gazdasági-társadalmi és környezeti károk
kezelése területileg integrált megoldást igényel
A klímaváltozás hatásai közé sorolhatjuk bizonyos természeti katasztrófák (pl. áradások)
megnövekedett gyakoriságát és méretét is. 1999 és 2009 között több mint 112 milliárd euró összegű
kárt okoztak Európában a különböző természeti és ipari eredetű katasztrófák, ebből csak az áradások
egymaguk 60 milliárd eurót tesznek ki. Mindennek ellenére az ártereken élő lakosság és az oda
települt gazdasági szervezetek száma is növekszik. A klímaváltozás következtében az áradások
gyakorisága is várhatóan tovább növekszik, amit az erdőirtások, ártéri építkezés és a nem megfelelő
vízgazdálkodás következményei tovább valószínűsítenek. A kihívásra adható válaszok közül az
integrált, több szakterületet egybefogó, gyakran határon átnyúló fókuszú tervezést emelhetjük ki (Az
Európai Unió Területi Állapota és Perspektívái – aktualizált változat, 2011).

Fokozottan sérülékenyek a szegényebb térségek
Hazánkban, Európa egészéhez hasonlóan a szegényebb térségek adaptációs kapacitásaik szűkössége
miatt kiszolgáltatottabbak a klímaváltozás és általában a környezetállapot ill. környezeti technológiai
veszélyforrások vonatkozásában. A kedvezőtlen adottságú vagy többszörösen hátrányos helyzetű
térségek, illetve bizonyos társadalmi rétegek (pl. alacsony jövedelmű, idősebb korosztályok)
védekezési lehetőségei is eltérnek egymástól. Így az éghajlatváltozás által okozott hatások
bekövetkeztével nőhet a térségek közti gazdasági differenciáltság, fokozódhatnak a társadalmi,
életmódbeli különbségek: azaz a társadalmi és területi egyenlőtlenségek is.

24. térkép: Az éghajlatváltozás emberi egészségre gyakorolt hatása
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A klímaváltozás negatív hatásai a helyi erőforrásokat veszélyeztetik

A klímaváltozási tendenciáknak hazánkat is érintő negatív hatásai (szárazodás, extrém erősségű
viharok, települési hőhullámok, stb.) veszélyeztetik a nemzetgazdaság kiemelkedő fontosságú
erőforrásait, így a termőföldet és ehhez kapcsolódóan az élelmiszer-termelést; az egészséges
ivóvízellátást, illetve a vagyontárgyakat, esetenként az emberi életet is. A növekvő gyakoriságú és
mértékű folyóáradások Magyarországon is komoly károkat okoztak az elmúlt években, évtizedekben.
A (gyakran szomszédos országokkal való együttműködést is igénylő) kockázat-megelőzési és kezelési
tevékenység, a környezettudatos településvezetés fontossága így hazánkban is kiemelkedő.

2.1.6. A versenyképességet veszélyeztető erős energiafüggőség, energiaár- és élelmiszeráremelkedés, energiabiztonság
A fokozódó és pazarló energiafogyasztás növeli a térségek sérülékenységét

Európa energiaigénye összességében egyre növekszik, a teljes energiafogyasztás 1996 és 2007 között
évi 0,4%-kal emelkedett az Unióban. E változások mértéke azonban területileg eltérő, az Európai
Bizottság ötödik kohéziós jelentése szerint a legnagyobb növekedés Máltán, Spanyolországban és
Írországban (évi 3 és 4% között), továbbá Görögországban, Luxemburgban és Cipruson (évi mintegy
2,5%) volt megfigyelhető. Néhány területen viszont csökkent az energiafogyasztás, például
Romániában és Bulgáriában (évi 1-2%-kal), melynek hátterében részben a termelési rendszer
fokozatos korszerűsödése és a jelentős szennyezést okozó, alacsony energiahatékonysággal üzemelő
erőművek bezárása áll.
Az Unió energiapolitikájának következő fontos kihívása, hogy az energiaigény növekedése sok
esetben csupán import energia felhasználásával fedezhető, mely nagymértékben növeli egy régió
függőségét és gazdaságának kiszolgáltatottságát például az energiaárak növekedésének tekintetében,
hiszen az energiaszolgáltatás alapját képező fosszilis energiaforrások, tartalékok néhány országban
koncentrálódnak.
A kihívásoknak való megfelelés érdekében Európa számára a legfontosabb intézkedések az
energiatakarékosság és energiahatékonyság növelése, illetve a megújuló energia-felhasználás
részarányának növelése, az energiatermelés és -beszerzés diverzifikálása, valamint egy egységes belső
energiapiac megteremtése.
Az energia- és élelmiszerárak nagyarányú emelkedése súlyos, de eltérő mértékű tehertételként
jelentkezik Európa egyes térségeiben
Az OECD tagállamaiban 2008 októbere óta májusban volt a legmagasabb a fogyasztói árak
növekedési üteme: a tizenkét havi infláció 3,2 százalék volt az áprilisi 2,9 százalékot követően - derül
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ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) jelentéséből. Az infláció növekedését
elsősorban a magasabb élelmiszer- és energiaárak okozták.
Az élelmiszerárak növekedése 3,9 százalék volt májusban az áprilisi 3,1 százalék után, az energiaárak
emelkedése 14,2 százalék az áprilisi 13,8 százalékot követően. Az energia- és élelmiszerárak nélkül
számított májusi maginfláció 1,7 százalék volt az áprilisi 1,6 százalék után az OECD 34 tagállamában,
ami 2009 júliusa óta a legmagasabb. Az éves infláció jelentősen emelkedett Kanadában (3,7 százalékra
az áprilisi 3,3 százalékról) és az Egyesült Államokban (az áprilisi 3,2 százalékról 3,6 százalékra). Éves
szinten nem volt árnövekedés, vagy szerény árcsökkenést jegyeztek fel májusban a legtöbb európai
OECD tagországban. Néhány gyorsan fejlődő feltörekvő országban azonban árnövekedés volt,
Kínában éves szinten 5,3 százalékról 5,5 százalékra, Dél-Afrikában az áprilisi 4,2 százalékról 4,6
százalékra nőttek az árak.

25. térkép: Önellátás és energiaár érzékenység az EU NUTS2 régióiban
(Forrás: ESPON - Project 2.1.4)
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26. térkép: Gabonafélék fogyasztói árindex változása (2001-2010)

Kirívóan nagymértékű energiafüggőség, rossz energiahatékonysági mutatók; alacsony megújuló
energia-részesedés Magyarországon
Magyarországon az energiafelhasználás összetétele kedvezőtlenebb az uniós átlagnál. Európai
léptékben alacsony a megújuló energiaforrások (amelyek hasznosításuk során folyamatosan
rendelkezésre állnak, vagy újratermelődnek) részaránya, és rendkívül magas az energiaimportfüggőség.
A magyarországi energiaellátáson belül a megújuló energiaforrások nagysága megemelkedett. A
megújuló energiaforrások fő alkalmazási területei a fűtési célú hőenergia-termelés, a villamosenergiatermelés, valamint az egyre növekvő mértékű üzemanyag-termelés. A megújuló energia alapú, helyi
erőforrásokat felhasználó és helyi igényeket kielégítő, decentralizált energiatermelő és -ellátó
rendszerek létesítése nagymértékben elősegíti a helyi gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás
bővítését.
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27. térkép: Magyarországi erőművek hálózata (2008)

9. ábra: A megújuló energiaforrások részaránya a végső energiafogyasztásban (2006, 2009)
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„Zöld gazdaság” mint kitörési pont
A 2008-ban kezdődött gazdasági válság és az erősödő környezeti problémák, a világszerte növekvő
energiaigények egyaránt sürgetővé teszik a zöld gazdaságba való átmenetet. A sokféleképp definiált
„zöld gazdaság” a környezeti kockázatokat csökkentve eredményezi az emberi jólét fejlődését,
egyidejűleg biztosítva az emberek és a természet igényeit. A fenntarthatóságra törekvő zöld
gazdaság a hagyományos gazdasággal ellentétben megújuló energiaforrásokon alapul, ezáltal nem
csak a környezetet kíméli, de munkahelyeket teremtve élénkíti a gazdaságot, erősíti a kutatásfejlesztést, innovációt. A megújuló energiaforrásokkal mérsékelhető az energiafüggőség, a helyi
energiatermelés munkahelyeket teremthet. Az újrahasznosított anyagok használata csökkenti az
üvegházhatású gázok kibocsátását. Az ésszerű közlekedésszervezés, a közlekedési igények
csökkentése az üzemanyag és egyéb költségek (amortizáció) és a ráfordított idő csökkenését
eredményezheti. A zöld gazdaság új szektorok fejlődését is eredményezheti elsősorban az alábbi
ágazatokban, főként a városi térségekben.
Kategória
Megújuló energiák

Közlekedés hatékonyság

Zöld gyáripar, építészet és
termék design

Hulladék és szennyezőanyag
ellenőrzés és újrahasznosítás

Környezeti elemzés, képzés és
tanácsadás

Ágazat
- Vízenergia
- Fotovillamos napenergia
- Fototermikus napenergia
- Geotermikus energia
- Szélenergia
- Biomassza
- Városi közösségi közlekedés
- Vasút
- Városi kerékpározás körülményei
- Átalakítás
- Energiahatékony építőanyagok
- Épület karbantartás
- Otthoni és irodai felszerelések és eszközök
- LED
- Tiszta szén technológiák
- Biológiailag lebontható termékek
- Hibrid járművek
- Mozgó és pontszerű légszennyező források
ellenőrzése
- Vízvédelem és újrafelhasználás
- Cellulóz és papír újrahasznosítás
- Alumínium újrahasznosítás
- Elektronikus újrahasznosítás
- Táj
- Közigazgatás
- Szakmai tanácsadás és marketing
- Zöld kockázati tőke és egyéb pénzügyi
szolgáltatások

1. táblázat: Ágazatok a „zöld gazdaságban” (OECD, 2010)
(Forrás: Belügyminisztérium– VÁTI Nonprofit Kft. (2011), Klímabarát városok – Kézikönyv az európai városok
klímaváltozással kapcsolatos feladatairól és lehetőségeiről)
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2.1.7. Az európai integráció és a határokon átívelő folyamatok miatt a térségek egymásra
utaltsága erősödik
Növekszik a régiók kölcsönös függése
Az integráció útján a gazdasági kapcsolatok sűrűsödésével a fejlődés motorjaiként működő városi
térségek hálózatosodása és a kapcsolatok vidéki térségek felé történő kiterjesztése elsődleges
fontosságú. Az összekapcsolt területek ezáltal kihasználhatták egymás dinamizmusának lendületét,
így eddig e területek egymáshoz való viszonyait elsősorban a természetes versengés és az
együttműködés jellemezte. A gazdasági válság azonban rámutatott arra is, hogy e kapcsolatok révén
nem csupán az információk, innovációk terjedése gyorsult fel, hanem a pénzügyi folyamatok globális
összekapcsolódása révén a gazdasági konjunktúra-ciklusok hatásai is gyorsabban érvényesülnek. Ez
megjelenik mind a reálgazdaság mind a területi folyamatok szintjén, mely hatások mélyebben érintik
a feltörekvő, nyitott, ugyanakkor instabilabb gazdasági helyzettel rendelkező országokat (köztük a
kelet-közép-európai országokat is), melyekben e negatív folyamatok visszafordítása hosszabbra
nyúlhat.

Magyarország: elégtelen város és vidéke kapcsolatok, a térségek funkcionális egységben
kezelendők
A régiók egymásrautaltsága helyi szinten a város és vidéke kapcsolatokban jelentkezik. Városok és
vidékük kölcsönös egymásrautaltsága, a központi város és ellátott vidéke közti együttműködések
fontossága kiemelkedő jelentőségű (különösen Kelet-Közép-Európában, ahol az amúgy is gyenge
történelmi

hagyományokkal

bíró

város-vidék

kapcsolatokat

a

szocialista

településtervezés

időszakának rossz emlékeiből táplálkozó beidegződések is gyengítik). Egy város fejlesztése-fejlődése
nem választható el ellátott térségétől; a két „entitás” csak egymással párhuzamosan, egymást
kiegészítő funkcióik figyelembevételével képzelhető el, mintegy szimbiózisban történő egymás mellett
élést biztosítva.
A régiók egymásrautaltsága hívja fel figyelmünket a funkcionálisan együtt kezelendő térségek
kérdésére. Ide sorolhatóak az olyan speciális téregységek, mint pl. a turisztikai funkció miatt együtt
kezelendő Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, de hosszabb távon akár több, táji alapon szerveződő
desztináció-térségünkre is igaz lehet e megállapítás. Az agglomerációk, agglomerálódó térségek,
településegyüttesek kapcsán a közös kihívások [pl. (nagy)városi területi terjeszkedés problémaköre],
és az ezekre adandó válaszok [pl. térségi kihatású funkciók (pl. lakóterületek, térségi jelentőségű ipari
és szolgáltató területek, közlekedési infrastruktúra, stb.) közös tervezése] vetik fel az ide tartozó
települések együtt kezelésének kérdését.
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Nagytérségi együttműködéseké, városhálózati és határon átnyúló vonzáskörzeti kapcsolatoké a
jövő
Ami igaz egy országon belül, az a határok hagyományos elválasztó szerepének csökkenésével
létjogosultságot nyer a határokon átnyúló értelemben is: jó példa erre országhatáraink mentén a
hagyományos vonzáskörzeti kapcsolatok lassú újjáéledése. E folyamatok tovább erősödhetnek a
jövőben is.
A területi tervezés, területfejlesztés szempontjából is ezért vált szükségessé a stratégiára alapozott, élő
együttműködések kialakítása a határon átnyúló kapcsolatokban, kiemelten a Kárpát-medence
térségében. Külön kiemelhető e relációban a „Visegrádi Négyek” tere, illetve tágabb kitekintésben az
EU keleti fele. A 2000-es években csatlakozó új tagállamok közül a Kelet-közép-európai államokat a
közös történelmi múlt, valamint a felmerülő közös problémák és érdekek körén túl a földrajzi
közelség is egybekapcsolja.

2.1.8. Alacsony aktivitás és foglalkoztatottság problémája
A válság foglalkoztatás csökkenést és növekvő munkanélküliséget hozott az EU régióinak
többségében
A globális pénzügyi válsággal összefüggő világgazdasági recesszió kedvezőtlen és tartós hatást
gyakorolt a foglalkoztatásra, ami a munkaerő-piaci feszültségek növekedését eredményezte a
legtöbb országban. Az Európai Unió egyes tagállamaiban hasonló irányú munkaerő-piaci folyamatok
játszódtak le a válságot követő időszakban, amelynek fő jellemzője a foglalkoztatás csökkenése és a
munkanélküliség növekedése volt, mely több társadalmi probléma alapja.
Az egyes tagállamok munkapiaci trendjeit összehasonlítva jelentős különbségek érzékelhetők. A
legtöbb európai uniós országban csökkent a foglalkoztatás és nőtt a munkanélküliség - de nem
mindenhol. Nyolc tagállamban a 2007-2010 közötti időszakban is emelkedett a foglalkoztatottak
száma. Ezek Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Lengyelország, Luxemburg, Málta és
Németország. Ezzel szemben a munkanélküliség alakulása már egységesebb képet mutat, ugyanis
Németország kivételével minden tagállamban növekedés volt megfigyelhető a válságot követő
időszakban. Németország volt az egyetlen, ahol 2007 és 2010 között nőtt a foglalkoztatás és csökkent a
munkanélküliség.
A gazdasági fellendülés határozott jelei 2010-ben még nem voltak érzékelhetők a foglalkoztatási
adatokban. Ennek oka, hogy a vállalkozások először a válság miatt kényszerűen részidőben
foglalkoztatottakat sorolták vissza a teljes munkaidőben dolgozók közé. Ezzel együtt 2010 augusztusa
óta meghaladja a foglalkoztatottak száma az egy évvel korábbi szintet, miközben a munkanélküliség
tekintetében ilyen javulás még nem volt megfigyelhető.
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28. térkép: A munkanélküliségi ráta Európa régióiban (2010) és változása 2006-2010 között

Európai összehasonlításban kritikusan alacsony a foglalkoztatottság a magyarországi térségekben
Magyarországon a foglalkoztatottak száma a válság kitörése előtti időszakot követő két évben (2008.
III. negyedév: 3924,3 ezer fő – 2010. II. negyedév: 3778,9 ezer fő) 145,4 ezer fővel esett vissza, a
munkanélküliség pedig ugyanezen időszak alatt 145,6 ezer fővel nőtt (2008. III. negyedév: 327,7 ezer
fő – 2010. II. negyedév: 473,3 ezer fő), ami azt jelzi, hogy a foglalkoztatási nehézségek miatt minimális
számban hagyták el munkavállalási korban lévő álláskeresők a munkaerőpiacot.
A foglalkoztatás csökkenő tendenciája 2010 harmadik és negyedik negyedévében megállt, ami azt
jelzi, hogy a hazai munkaerőpiac – az európaihoz hasonlóan – az élénkülő gazdasági konjunktúra
következtében stabilizálódott. Ez a folyamat ugyanakkor igen törékeny és egyelőre nem
eredményezte a munkaerő-piaci mutatók általános javulását. Nőtt ugyan a gazdasági aktivitás az egy
évvel korábbi szinthez képest, de a munkaerőpiacra belépők nagyobb része még nem a
foglalkoztatottak, hanem a munkanélküliek számát gyarapította. A hazai foglalkoztatási ráta a 2010.
első negyedévi mélypontot követően a harmadik és negyedik negyedévben már magasabb volt az egy
évvel korábbi szintnél.
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10. ábra: Hazai és EU foglalkoztatási ráták alakulása (2000-2010, %)

Alacsony foglalkoztatottság és a válság következtében
Magyarországon: a fő probléma a magas inaktivitás

megugrott

munkanélküliség

A hosszabb távú trend egyértelműen azt jelzi, hogy a hazai és az uniós foglalkoztatás egymással
szinkronban, együtt mozog. Tekintettel azonban arra, hogy az Unióban lényegesen magasabb
foglalkoztatási szintről nagyobb visszaesés következett be, ezért romló foglalkoztatási mutatók mellett
konvergencia figyelhető meg a hazai és az európai foglalkoztatás között. Ezzel együtt Magyarország
2010 első negyedéve óta az utolsó helyen áll a tagállamok rangsorában a foglakoztatás szintjét
tekintve.

29. térkép: A foglalkoztatottság alakulása Magyarországon (2006-2010)
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2006 és 2010 között szinte mindegyik megyében (beleértve Budapestet is) romlott a helyzet
foglakoztatási szempontból. Békés, Bács-Kiskun, Somogy és Győr-Moson-Sopron megye
ebből a szempontból kivételnek számít. A legrosszabb helyzetben Szabolcs -Szatmár-Bereg
megye van. Alacsony foglakoztatás mellett erős negatív irányú foglalkoztatottság-változás
jellemzi.

A

munkanélküliség

hasonló

trend

szerint

alakult

az

elmúlt

időszakban

Magyarországon is, mint ahogy az uniós átlag változott.

2.1.9. A természeti és kulturális örökség erodálásának veszélyei
Európa és ezen belül a magyar régiók fontos erőforrása a táji, természeti és kulturális sokszínűség
és örökség
Európa, relatíve kis mérete ellenére meglehetősen heterogén térségtípusokkal és ezekben
különféle, eltérő környezeti, természeti értékekkel bír. Ezeknek a pazarló felélése, az egyre
intenzívebbé váló föld- és tengerhasználat, a klímaváltozás negatív hatásaival együtt a
természetes élőhelyek csökkenését és fragmentációját vonják maguk után, ami hossza bb
távon az élelmiszer- és energiaellátás, a tiszta levegőhöz, ivóvízhez való hozzáférés terén is
problémákat okozhat. A kontinens, és azon belül hazánk környezeti helyzetének pontos
ismerete, a természeti adottságok egyes térségekben játszott, a területi fejlődést elősegítő
szerepének fel- és elismerése így alapvető fontossággal bír (Az Európai Unió Területi
Állapota és Perspektívái – aktualizált változat, 2011).
A NATURA 2000 területek létrehozásával az Európai Unió egy olyan összefüggő európai
ökológiai hálózatot alakított ki, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, a
vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség
megóvását és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve
helyreállításához.
A természeti értékek megőrzésére, fenntartható hasznosítására kiemelt figyelmet érdemes
fordítani hazánkban is. Ezen erőforrásainkat fenyegető veszélyek közé sorolhatjuk
országunkban is az egyre intenzívebbé váló földhasználatot, a beépített mesterséges
felszínborítás

térhódítását

(elsősorban

nagy-

és

középvárosaink

környezetében),

az

emelkedő energia- és vízigényt, a növekvő közlekedési igényeket és nem utolsó sorban az
ipari,

technológiai

kockázatokat

melynek

szomorú

példáját

j elenti

a

2010-es

devecseri/kolontári vörösiszap-katasztrófa. A természeti értékekkel való hosszú távra
előretekintő, a fenntartható fejlődést előtérbe helyező gazdálkodás kiemelt prioritás kell
legyen.
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30. térkép: NATURA 2000 területek (2009)
(Forrás: Ötödik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról, 2010)

A kulturális sokszínűség és örökségi értékek fontos erőforrásai a regionális fejlődésnek
A természetihez hasonlóan a kulturális értékek is sokféle formában jelentkeznek a kontinensen. A
városi és vidékies térségek épített értékei, tradíciói, hagyományai, táji értékei egyaránt fontos elemei
az európai kulturális örökségnek. Ezeket az értékeket különféle veszélyforrások (természeti
katasztrófák, urbanizációs hatások, globalizáció, tömegturizmus, stb.) is fenyegetik. Az EU többkörös
bővítését követően fokozottan fennáll a veszély, hogy a szegényebb keleti régiók a mielőbbi
felzárkózást szem előtt tartva a kulturális értékek rablógazdálkodás jellegű, gyorsított ütemű
kiaknázásához folyamodnak, a rövid távú gazdasági előnyökért figyelmen kívül hagyva a hosszú
távú fenntarthatóság érdekeit (Az Európai Unió Területi Állapota és Perspektívái – aktualizált változat,
2011).
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11. ábra: A múzeumlátogatások megoszlása a régiók településein (2010) 2
A kulturális értékek sokszínűsége hazánkra is jellemző. Az európai kultúrák metszéspontjában,
eseménydús történelmével Magyarország is komoly kulturális értékekkel, erőforrásokkal rendelkezik,
amely komoly potenciálként értékelhető.
A magyarországi épített örökségállomány színvonalát, értékeit tekintve európai, nemzetközi rangú,
azonban helyzete, állapota, tudományos igényű helyreállításainak hiánya, a nagyközönségnek való
bemutatást jelenleg képviselő állomány csekély aránya elmarad az európai, illetve a nemzetközi
átlagtól. Magyarország nem használja ki a kulturális örökségben rejlő erőforrásokat. Ezt a
felzárkózást, az ismételt rangba helyezést, a szunnyadó értékek kibontakoztatását kitartóan
szorgalmazni kell. Szükség van a kulturális örökségi helyszínek fejlesztésére, kibontakoztatására, a
nagyközönség számára való bemutatására, ezáltal az örökség turizmusba való minél szélesebb körű
bekapcsolására. Az elmaradott településeken, térségekben sok esetben a kulturális örökség, illetve az
annak bázisán működő turizmus lehet az egyetlen kitörési pont mind a gazdaságfejlesztés, mind a
munkahelyteremtés vonatkozásában.
Probléma, hogy a megvalósuló fejlesztések többségükben elsődlegesen nem az értékvédelem, az
értékek erősítésének szellemében és a nagyközönség számára való folyamatos hozzáférés biztosítása
céljából történnek/történtek, hanem egy fejlesztési cél közegének biztosítása céljából; másrészt a
projektek pontszerűen valósulnak meg, a fenntarthatóság a kulturális örökségi elemek vegyes
bemutatásával, programcsomagokba szervezésével biztosítható.

2

Megnevezve a 40 ezer fő látogatószámot meghaladó településekkel.
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Szellemi, tárgyi és épített örökségünk bemutatása, hasznosítása olyan erőforrás, amely a múlt
emlékeire és értékeire alapozva alkalmas a jövő építésére, továbbá gazdasági jelentőségén túl a
közösségépítésben is fontos szerepet tölt be, egyben a kulturális sokszínűség forrása.
Az ország jellegzetessége a muzeális intézmények terén is a koncentráltság: a múzeumlátogatások
39,7%-a a főváros múzeumait és kiállítóhelyeit érintette 2010-ben és idegenforgalmi régiókként is
jellemzően néhány jelentősebb vonzerejű desztinációra korlátozódik a látogatóforgalom.

2.2.

Mit üzen Európa? A területfejlesztési politika európai keretei

2.2.1. Lisszaboni Szerződés, EU2020, TA2020
A Lisszaboni Szerződés életbe lépésével az Európai Unió célkitűzései közé került a társadalmi,
gazdasági kohézió mellett a területi kohézió is. Az erre irányuló politikában megosztott
kompetenciával rendelkeznek az EU és a Tagállamok, de a Tagállamoknak úgy kell folytatniuk és
koordinálniuk gazdaságpolitikájukat, hogy azok a társadalmi, gazdasági és területi kohézióhoz
hozzájáruljanak és csökkentsék a leghátrányosabb helyzetű térségek elmaradottságát. Különös
figyelmet kell fordítani a vidékies térségekre, az ipari átalakulás térségeire, illetve azokra, amelyek
tartós természeti vagy demográfiai hátrányokkal küzdenek.
Mivel a területi kohézió csupán 2009 óta hatályos célkitűzése az Európai Uniónak, mely hatáskörét
korlátozottan terjeszti ki az új cél elérésére, a végrehajtás nagymértékben a Tagállamok
területfejlesztési politikáján alapul. A Tagállamok területfejlesztésért felelős miniszterei már 1999ben elfogadták első közös tervdokumentumukat (ESDP 1999) annak érdekében, hogy a
területfejlesztési politikai törekvéseiket összehangolják. A koordináció eredményeként az első
Területi Agendát (TA2007) 2007-ben Lipcsében, a német elnökség alatt fogadták el, melyet a
felülvizsgálati folyamat eredményeként a 2011. május 19-én, Gödöllőn elfogadott második Területi
Agenda (TA2020) vált fel.
A Területi Agenda a területi kohézió megteremtésére és a területi szempontok érvényesítésére
szolgáló stratégiai keretdokumentum. A területi tervezésért és területfejlesztésért felelős miniszterek
állásfoglalásaként azonosítja a legfőbb területi kihívásokat és az EU fejlesztésének területi prioritásait,
valamint ezek érvényesítése érdekében szükséges intézkedéseket azzal a céllal, hogy ezeket a területi
szempontokat valamennyi regionális és ágazati fejlesztéspolitikában figyelembe vegyék. Ennek
érdekében az Európai Unió Magyar Elnöksége során a Kohéziós Politika harmadik dimenziója, a
területi kohézió kiemelt figyelmet kapott.
A TA2020 a TA2007, valamint annak háttérelemzése, az „Európai Unió területi állapota és
perspektívái” című dokumentum felülvizsgálata alapján került kidolgozásra. A TA2020 új
szerepvállalása, irányultsága, tartalmi felépítése a területi dimenzió európai felértékelődését mutatja.
A dokumentum cél- és stratégia-orientált, határozott időtávval, stratégiai irányokkal rendelkezik,
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mely a területi dimenziót politikai szintre emeli és célul tűzi ki, hogy az Európa 2020 Stratégia
végrehajtásának területi dimenzióját erősítse.
A TA2020 célja a területi aspektusok integrációja valamennyi regionális, szak- és egyéb politikába,
mind európai, mind nemzeti és regionális szinten; továbbá, hogy a helyi szint igényeinek
határozottabb figyelembevételével elősegítse a térségek és a városok eltérő területi adottságainak
eredményes kihasználását, hozzájárulva ezzel a területi kohézió megvalósításhoz.

Időtávja
Szerepe,
küldetése

Irányultsága

Területi
kihívások

Területi
prioritások

Végrehajtás
szintjei
Címzettek,
megszólítottak

TA2020
2020;
Felülvizsgálat (ha szükséges): 2016.
A területi kohézió közös cél: a harmonikus és kiegyensúlyozott Európa
megteremtése érdekében a területfejlesztés számára stratégiai irányokat
határoz meg, melyek a különböző szakpolitikákban erősítik a területi
dimenzió integrálását minden területi szinten, és biztosítják az Európa 2020
Stratégia végrehajtását a területi kohézió elveihez illeszkedve.
- Stratégiai és integrált megközelítés
- Területi alapú tervezés
- Többszintű tervezés és végrehajtás
- Szubszidiaritás és partnerség
- Szinergia elve
- Akció-orientáltság
- A globalizáció erősödő hatásai: a globális gazdasági válságot követő
strukturális változások
- Az uniós integráció kihívásai és a régiók növekvő kölcsönös függése;
- Területenként eltérő demográfiai és szociális kihívások, a sérülékeny
csoportok szegregációja
- Éghajlatváltozás és környezeti kockázatok: földrajzi régiónként eltérő
hatások
- Az energetikai kihívások erősödnek és veszélyeztetik a régiók
versenyképességét
- A biodiverzitás csökkenése, a természeti, táji és kulturális örökség
veszélybe kerülése
- A többközpontú és kiegyensúlyozott területi fejlődés elősegítése
- Az integrált fejlesztés ösztönzése a városokban, valamint a vidéki és
sajátos adottságú régiókban
- A határokon átnyúló és transznacionális funkcionális régiók területi
integrációja
- A
régiók
erős
helyi
gazdaságokon
nyugvó
globális
versenyképességének biztosítása
- A területi összeköttetés javítása az egyének, a közösségek és a
vállalkozások érdekében
- A régiók ökológiai, táji és kulturális értékeinek kezelése és
összekapcsolása
EU szintjén;
határon átnyúló, transznacionális és interregionális szinten;
tagállami szinten.
Fejlesztés- (kohéziós) politikai szereplők, szak- és egyéb politikák
Tagállamok, régiók, városi régiók és vidéki térségek
Nagyvárosok, közepes és kisvárosok, falvak, kistelepülések
Határ menti, transznacionális, interregionális régiók
EU intézmények
2. táblázat: A Területi Agenda szerepe és tartalmi elemei
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A TA2020 a hely-alapú (place-based) gondolkodás hangsúlyos kezelését vállalja. Emellett kiemeli,
hogy az Unió régióit igen változatos földrajzi, gazdasági, társadalmi adottságú térségek alkotják, az
egyes térségek társadalmi és gazdasági fejlettsége között jelentős különbségek tapasztalhatók. Ezért a
nagyfokú területi sokszínűség eredményes kezelése differenciált terület- és fejlesztéspolitikát
igényel, melynek alkalmazása teszi csak lehetővé a térségek versenyképessé válását.
A TA2020 emellett megerősíti, hogy a területi kohézió szempontjait figyelembe vevő fejlesztéspolitika
lehetővé teszi a térségbe beágyazott, területileg integrált projektek kidolgozását. Ez segíti az
eredményesebb forráskihelyezést, és hozzájárul az uniós források hatékonyabb felhasználásához,
ezzel párhuzamosan csökkenti a megvalósítást korlátozó tényezők előfordulásának lehetőségét,
ezáltal hatékonyabbá teszi a végrehajtást.
Napjainkban a területi kohézió, mint kiemelt cél aktualitását a kohéziós politika jövőjéről szóló
közös gondolkodás, az Európa 2020 Stratégia végrehajtásának kohéziós politikára gyakorolt hatásai,
valamint az uniós pénzügyi keretek felülvizsgálata adja. Mindezek várhatóan jelentősen befolyásolják
a kohéziós politika jövőbeli fejlesztési irányait, továbbá végrehajtásának hatékonyságát és az
eredmények elérésének ösztönzését.

2.2.2. A kohéziós politika várható keretei a 2014-2020 közötti időszakban
Az Európai Unió kohéziós politikája a Lisszaboni Szerződés életbe lépése óta a társadalmi és területi
kohézió kérdését hivatott összehangoltan kezelni. A kohéziós politika nagy megújulás előtt áll mind
szemléletében,

célkitűzéseiben,

mind

pedig

eszközeiben.

A

kohéziós

politika

markáns

megreformálásának szükségességére a Lisszaboni Stratégia sikertelensége és az elmélyülő pénzügyi és
gazdasági válság döbbentette rá az európai politikusokat. Európa globális leszakadása csak a
közösségi célok horizontális érvényesítésével, tudatos stratégiai tervezéssel érhető el. Már tisztán
látható, hogy a 2014-től induló és 2020-ig tartó EU-s költségvetési, tervezési és programozási időszak
alatt a területi kohézió megerősítése, és a megvalósuló fejlesztések közösségi célokkal való szoros
összhangja meghatározó szempontok lesznek. A felkészülés már megkezdődött közösségi és nemzeti
szinten egyaránt.
Az EU-s szintű közösségi tervezés alapdokumentuma a Lisszaboni Stratégiát váltó Európa 2020
(EU2020) stratégia. Ez alapján – és az országspecifikus ajánlások figyelembevételével – készültek el
tagállami szinten a Nemzeti Reformprogramok. A 2011. október 6-án közzétett kohéziós politikai
jogszabálycsomag-tervezet szerint a kohéziós politika forrásainak, cél- és eszközrendszerének az
EU2020 megvalósulását kell szolgálnia, vagyis az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést.
Ennek kell alárendelni a nemzeti szintű tervezést, programalkotást, illetve a közösségi források
szétosztását. A kohéziós politikát szolgáló pénzügyi alapokat (Strukturális Alapok, Kohéziós Alap,
Európai Halászati Alap, Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap) 2014-től a Közös Stratégiai
Keret (KSK) fogja össze, amely biztosítja az egyes alapok koordinált hozzájárulását az EU2020 célok
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megvalósításához. A KSK ún. kulcsakciókat fog meghatározni, amelyek az egyes tematikus célokon és
beruházási prioritásokon belül ad iránymutatást a tagállamok számára az európai szempontból
legtöbb hozzáadott értéket jelentő beavatkozások megtervezéséhez. Az ezektől való esetleges eltérést
a hazai programokban indokolni kell. A KSK megalkotására és elfogadására a jogszabálycsomag 2013
elejére várható elfogadását követően kerülhet sor.
A jogszabály-tervezetekből és az Európai Bizottság kommunikációjából világosan kirajzolódik, hogy
2014-től erős tematikus koncentráció fog megvalósulni az egyes alapok tekintetében, amely
meghatározza, hogy a kiemelt nemzeti stratégiai programok egyes prioritásai milyen forrásból milyen
fejlesztéseket

finanszírozhatnak.

Emellett

szigorú

előzetes

(ex-ante)

feltételeket,

valamint

makrogazdasági kritériumokat is teljesíteni kell a forrásokhoz való hozzáférés érdekében, amelyek
mind az EU2020 céljainak érvényesülését hivatottak elősegíteni. Ezek a feltételek pedig megkívánják a
megerősített partnerséget és stratégiai programozás biztosítását.
A területi kohézió érdekében számos új eszköz bevezetésével lép fel a Bizottság. Ezek újdonsága, hogy
térségi, integrált problémák kezelését célozzák, és ezek közül is a városokra és térségükre koncentráló
stratégiák, tervek végrehajtását segítik elő. A közösségvezérelt helyi kezdeményezések (communityled local developments, CLLD) a LEADER-programokból ismert bevatakozási logika alkalmazását
nyitja meg a városok, kisebb térségi központok és közvetlen térségük számára. A CLLD alulról
építkezik, helyi akciócsoportokba tömöríti a helyi közösség valamennyi fontos résztvevőjét (közszféra,
gazdasági szereplők, civil szervezetek), akik helyi fejlesztési stratégiájukat valósítják meg egy, vagy
akár több operatív program (OP) prioritásán keresztül történő finanszírozással. Az integrált területi
beruházások (integrated territorial investments, ITI) eszköze az integrált város- és térségfejlesztési
beavatkozások finanszírozását teszi lehetővé. Az ITI-k segítségével lehetővé válik a helyi stratégiák
megvalósítása eltérő tematikus célokat, alapokat célzó OP prioritásokon keresztül. A CLLD-vel
szemben az ITI nem feltétlenül alulról építkezik, ugyanakkor fontos, hogy területileg lehatárolt
beavatkozás legyen, ahol az integrált fejlesztési igény alátámasztható. Ebben az értelemben fontos
tényező a terület funkcionális egységének bizonyítása, illetve az integrált fejlesztési igényeket
bemutató stratégia rendelkezésre állása. Az ITI előnye még, hogy a végrehajtással kapcsolatos
feladatkörök egy része, vagy egésze ledelegálható a helyi szintet reprezentáló közreműködő
szervezetre (civil szervezet vagy önkormányzat). Ez a két eszköz egyébként szabadon kombinálható,
így alkalmasak lehetnek a helyi fejlesztési igények integrált szemléletű kezelésére, a szubszidiaritás
elvének érvényesítésére.
Fontos megkötés, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásainak 5%-át kötelezően
integrált városfejlesztési célra kell elkölteni az ITI alkalmazásával. Ez a minimumérték nem túl
magas, viszont mutatja a Bizottság elköteleződését a városfejlesztés, a helyi szint hatékony, integrált
szemléletű fejlesztése mellett. Az ITI-k biztosítanák az EU2020-szal konform városfejlesztési
beavatkozások finanszírozását, így komolyan hozzájárulnának az EU2020 sikeréhez.
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A Bizottság mindezen kívül – szintén a tagállami ERFA forrásallokáció kárára – biztosítaná a
pénzügyi feltételeket fenntartható városfejlesztési innovatív kezdeményezések megvalósítására, és
egy európai Városfejlesztési Platformot is létrehozna az érintett városok közti tapasztalatcsere
megkönnyítésére.
A városok fejlesztése, pozícióinak megerősítése, térségükkel, partnertelepüléseikkel fenntartott
kapcsolataik elmélyítése, valamint integrált problémáik kezelése tehát kiemelt hangsúlyt kapnak a
2014 utáni időszakban. Ennek szellemében ez a jelentés és a készülő új OTK is a valós, funkcionális
térségi kapcsolatok feltárását célozza, vagyis olyan térségek meghatározását, amelyek integrált
fejlesztési igényekkel rendelkeznek, és élni tudnak a kohéziós politikai új eszközeivel. Ezáltal az OTK
kiindulópont lehet a térségi tervek, városfejlesztési stratégiák megalkotói számára.

2.2.3. A Visegrádi Négyek és Románia, Bulgária területfejlesztési együttműködése
Az ország aktív résztvevője az európai területpolitikai együttműködéseknek, ezen belül kiemelten a
Visegrádi folyamat országai, a Visegrádi Négyek, valamint Bulgária és Románia közös területi
együttműködési kezdeményezésének. A 2007-ben a Visegrádi Négyek, valamint Románia és Bulgária
(V4+2) által aláírt együttműködési megállapodás deklarálja, hogy az együttműködés terén kiemelt
feladat a térség közös területi stratégiájának megalkotása.
A V4+2 országok a területi tervezés és a területfejlesztés területén olyan együttműködésre kötelezték
el magukat, ahol a tagországok törekednek a közös területi tervezési és területfejlesztési gyakorlatok
megismerésére és a lehetséges közös fejlesztési irányok meghatározására. Az együttműködés
keretében szem előtt tartják, hogy a területi kohézió érvényesítésének legfontosabb eszköze a területi
alapú tervezés és fejlesztés, melynek keretében nem csak a közös érdekek, de a V4+2 országok hasonló
történelmi, kulturális, földrajzi adottságai is együttműködésre ösztönöznek.
A V4+2 országok együttműködésének első eredménye a 2008-ban Prágában elfogadott közös
deklaráció alapján kidolgozásra került Közös Dokumentum, melyet a területi tervezésért és
területfejlesztéséért felelős miniszterek a 2010. március 31-én megtartott budapesti találkozójukon
fogadtak el. A jövőbeli területi tervezési és fejlesztési együttműködések alapjául szolgáló Közös
Dokumentum - helyzetértékelő megállapítások mellett - elsősorban a V4+2 országok közötti fejlesztési
tengelyeket határozza meg, valamint a tagországok közötti közlekedési tengelyek folyamatosságának
hiányaival foglalkozik.
A miniszteri találkozón elfogadott deklarációban rögzített másik cél a további munka irányainak
kijelölése. Feladat a közös területfejlesztési adottságok és problémák feltárása, a közös fejlesztési
értékrendek és víziók megfogalmazása, ami egy közös területfejlesztési stratégia kialakítását segíti. A
közös stratégiai együttműködés eredményeinek egyik igen fontos eleme a részes országok közös
érdekeinek megjelenítése az Európai Unió területpolitikájának, a következő – 2014-2020 közötti –
költségvetési periódus - kohéziós politikájának kialakításában.
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31. térkép: Fejlesztési pólusok és tengelyek, beleértve a folytonossági hiányokat,
valamint az ajánlásokat

A miniszteri találkozó óta eltelt időszak eredménye, hogy egy közös stratégiai keretet jelentő policy
dokumentum kidolgozása indult meg, ahol a Közös Dokumentum felülvizsgálata, ennek új témákkal
való kiegészítése (műszaki infrastruktúra, környezet- és természetvédelem, valamint területi gátak,
melyek az együttműködést és a kapcsolódásokat nehezíthetik) mellett magyar koordinációval
megkezdődik a térség társadalmi-gazdasági területi viszonyainak feltárása, az első javaslatok
felvázolása a területi egyenlőtlenségek oldására. Az összeállításra kerülő dokumentum a területi
problémákra és a fejlesztési lehetőségekre koncentrál, a közös trendek és európai kihívások tükrében,
az aktuális nemzetközi dokumentumok figyelembevételével (pl. EU2020, TA2020).

2.2.4. Európai Duna Régió Stratégia
Az Európai Tanács 2009. június 18-19-i brüsszeli ülésén döntött az EU Duna Régió Stratégiájának
kidolgozásáról, egyben felkérte az Európai Bizottságot, hogy 2010 vége előtt terjessze be erre
vonatkozó javaslatát. A Duna Stratégia – a Balti-tengeri Stratégia után – az Unió második
transznacionális, makro-régiós területfejlesztési stratégiája, melyet a Tanács 2011 első félévében, a
magyar EU-elnökség alatt fogadott el.
Az EU Duna Régió Stratégiája olyan integráló erő lehet a folyó menti régiók vonatkozásában, amely
jelentősen hozzájárulhat a területi, gazdasági és társadalmi kohézió erősítéséhez. A stratégia érinti
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többek között a környezetvédelem (szennyezések elleni küzdelem, árvizek elleni intézkedések,
természetvédelem, ivóvízminőség-javítás), a közlekedés és szállítás, illetve a gazdaságfejlesztés (a
partner városok és régiók együttműködése) kérdéskörét is. A stratégia az érintett EU-tagállamok
(Németország, Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária) mellett várhatóan a Dunamenti EU tagságra pályázó országokat (Horvátország, Szerbia) is érinti, sőt vannak törekvések arra
vonatkozóan is, hogy a fentieken túl a Duna-menti vagy a Duna-vízgyűjtőhöz kapcsolódó nem uniós
tagállamok (Moldova, Ukrajna) is bekapcsolódhassanak egyes projektekbe.
Az Európai Unió Duna Makro-regionális Stratégiája hangsúlyt fektet a kultúra és a turizmus, mint
erőforrás használatára és az örökség védelmére 3. A Stratégia utal a Ljubljanai Nyilatkozatra, amely
elismeri a kulturális örökség társadalmi és gazdasági potenciálját, és a régióban betöltött
kulcsszerepét, illetve az országok elkötelezettségét is kinyilvánítja a kulturális örökség megőrzése
iránt.
A Duna Stratégia a határon átnyúló együttműködések egyik fontos tématerülete, megvalósításához
jelentős mértékben járulnak hozzá a határon átnyúló együttműködési programok forrásai.
A Magyar Kormány által a stratégia magyar programjának keretében elfogadott projektek
megvalósítását szorgalmazni szükséges, azokhoz – a lehetőségek szerinti – források, támogatás és
feltételek biztosításával.
A Duna Régió Stratégiát és az akcióterv végrehajtását két szakaszra célszerű bontani, amelyek eltérő
politikai és pénzügyi keretek között valósíthatóak meg. Az első, tervezési és egyes témák végrehajtási
szakasza a 2013 végéig terjedő uniós programozási időszak végével zárul. Ebben a szakaszban a
résztvevő tagállamok a már meghatározott keretek között hajthatják végre az akcióterv alapján kijelölt
célokat és projekteket. Ebben a fázisban a stratégiához illeszkedő, már elfogadott célkitűzések
megvalósítása áll a középpontban, ami pénzügyileg és regionális szinten a rendelkezésre álló források
hatékony felhasználására törekvést ösztönzi.
A második, 2014 után kezdődő uniós pénzügyi tervezési időszakban az előbbivel szemben már
lehetőség nyílik arra, hogy a résztvevő országok az akciótervet úgy hajtsák végre, hogy egy
megújított, gördülő programozással új célokat is meghatározhatnak, ezen keresztül magának a
stratégiának újragondolását is megfogalmazhassák.
Az Európai Unió Duna Régió Stratégiájának és Akciótervének hazai végrehajtása így középtávon már
lehetőséget biztosít arra, hogy a jelenlegi prioritásokkal és ezekhez kapcsolódó egyedi projektekkel
szemben területfejlesztési és komplex térségi megközelítés kerüljön kidolgozásra a Duna Makroregionális Stratégia megvalósításában, mely a Kormány fejlesztéspolitikájához szervesen illeszkedően
az új Országos Területfejlesztési Koncepció keretében kerülhet kidolgozásra.
az Európai Bizottság által közzétett Akcióterv 3. prioritása „A kultúra és a turizmus, valamint az emberek
egymással való kapcsolatteremtésének előmozdítása”. Jelen esetben kiemelten fontos megemlíteni, hogy a Duna
stratégia 3. prioritásában Románia koordinátori szerepet vállalt.
3
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2.2.5. Kárpát-medencei integráció
Magyarország a Kárpát-medencében elfoglalt sajátos földrajzi helyzete, valamint a makrorégió etnikai
szerkezete egyaránt indokolja a gazdasági kapcsolatok szorosabbra fűzését a Kárpát-medencei
térségben, azon belül is a magyarok lakta területekkel.
Erre vonatkozó célkitűzések már a 2005-ben elfogadott Országos Területfejlesztési Koncepcióban is
megfogalmazódtak, a „Területi integrálódás Európába” átfogó cél fő elemeiként. A határ menti és
határon átnyúló, valamint a nemzeti integrációk és a nemzetiségi fejlesztési együttműködések
elősegítésének (területi célok) kiemelt területe a Kárpát-medence térsége. Ezen célok fontos eszközei
többek között a közös Kárpát-medencei területi tervezési és fejlesztési együttműködések, valamint az
anyaországi fejlesztési források bevonása a határon túli magyarlakta térségek fejlesztésébe. Az OTK
céljai ez idáig kevéssé tudtak beépülni a gyakorlatba, a nemzetpolitikai paradigmaváltás
következtében azonban újból teret nyert a szorosabb Kárpát-medencei gazdasági kooperáció
gondolata, szándéka.
A 2010-ben megjelent, Magyarország közép- és hosszú távú gazdaságfejlesztési irányait rögzítő Új
Széchenyi Terv több programjában megjelenik a célkitűzések között az együttműködés erősítése, ezen
keresztül a Kárpát-medencei magyarság gazdasági potenciáljának jobb kihasználása. Emellett
vállalkozásfejlesztési

programon

belül

önállóan

jelenik

meg

a

Kárpát-medencei

Térség

Gazdaságfejlesztési Övezet alprogram, mely a magyarországi és határon túli magyar vállalkozások
élénkebb és hatékonyabb gazdasági együttműködését szorgalmazza.
Az ÚSZT-ben megfogalmazott célkitűzések megvalósítását a jelenleg előkészítés alatt álló Wekerle
Terv szolgálja. A dokumentum részletesen tartalmazza majd Magyarország Kárpát-medencére
vonatkozó gazdaságfejlesztési törekvéseit, melyek alapján a határon túli magyar közösségek
meghatározhatják saját fejlesztéseik irányvonalát.
A határon túli magyar közösségek gazdaságfejlesztési törekvései közül kiemelkedik az Erdélyi
Magyar

Nemzeti

Tanács

tevékenysége

nyomán

elindult,

úttörő,

önálló,

alulról

építkező

gazdaságfejlesztési tervezési folyamat, melynek alapját a Mikó Imre Terv jelenti. A terv alapelve, hogy
a romániai magyar közösség identitásának megőrzéséhez elengedhetetlenül szükséges a stabil
gazdasági háttér megteremtése. Az endogén forrásokon alapuló gazdaságfejlesztés emellett elősegíti
a nemzetek békés együttélését és együttműködését, az etnikai feszültségek enyhítését is.
Összességében az erdélyi magyarság közreműködésével szorosabbra fűzhetők a Magyarország és
Románia közötti gazdasági és egyéb partnerségi kapcsolatok, amelyekből mindkét ország gazdasága
profitálhat. A szorosabb együttműködés következményeként emellett lehetőség nyílhat a közös
fellépésre az uniós szintű érdekérvényesítés területén.
A Kormány által 2012. márciusában elfogadott Nemzeti Vidékstratégia is ösztönzi a szomszédos
országok magyarok lakta területeivel történő együttműködést, egyik területi programja konkrétan
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erre a témára irányul: ”Vidékfejlesztési együttműködések a Kárpát-medencei határon túli
magyarsággal” program.
A Kárpát-medencei kapcsolatok szorosabbra fűzésében fontos szerepet játszanak a határmenti
megyék és az Eurorégiók is, amelyek szintén rendelkeznek az együttműködés lehetőségét magukban
hordozó, fejlesztést megalapozó dokumentumokkal. Egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert az
Európai Területi Társulások (ETT). Ezek hatékony jogi formulát jelentenek a határon átnyúló
partnerség fenntartására, önálló jogalanyiságot biztosítanak az ETT tagjainak, amelyek nem csak
közigazgatási szervek lehetnek, hanem egyéb intézmények, vállalkozások is. A határon átnyúló
együttműködések

különböző

formái

hozzájárulhatnak

a

határon

átnyúló

várostengelyek,

településközi kapcsolatok megerősítéséhez, a Kárpát-medencei gazdasági tér megteremtéséhez.
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3. A MAGYAR TELEPÜLÉSHÁLÓZAT HELYZETE
Az egyes települések, falvaink és városaink a társadalom és gazdaság életének, működésének
csomópontjai, fizikai keretei, a különböző forrásokból megvalósuló fejlesztések megvalósulásának
helyszínei. A

településhálózatról,

azaz a

településrendszer

elemeinek

és

a

köztük lévő

kapcsolatrendszerek összességéről, a településhálózati központokról rendelkezésre álló ismereteink
összegzése kiemelt fontossággal bír. Hasonlóképpen fontos információkkal szolgálhat számunkra a
településhálózatot érintő kihívások, problémakörök és területileg eltérő adottságok ismerete, a
vonzáskörzeti

kapcsolatok

meghatározása

az

eltérő

hálózati

adottságokkal

bíró

térségek

lehatárolásánál, a közszolgáltatások szervezésének vagy a város- és vidéke kapcsolatok optimalizálása
kapcsán.
Az elmúlt két évtizedben a magyar településrendszerre számos valódi kihívást jelentő folyamat és
változás hatott. A rendszerváltozással a piacgazdaságra való átállás, az új önkormányzati rendszer
bevezetése, a globális gazdasági folyamatok hazai hatásai, a fejlesztéspolitika strukturális alapok által
dominált átalakulása nyomán a településhálózat fejlődésének keretei megváltoztak. A települések
lehetőségeit, egymáshoz viszonyított pozíciójukat részben földrajzi helyzetük, adottságaik, és az
azokat kihasználó helyi politikájuk, részben pedig a jellemzően központilag meghozott fejlesztési,
finanszírozási vagy éppen közigazgatási-intézményi döntések határozzák meg. Ezen túlmenően a
települések gazdaságát, a települések közötti gazdasági- munkaerő-piaci kapcsolatokat és ezzel együtt
az ott élők életszínvonalát egyre inkább a globális gazdasági folyamatok hazai hatásai befolyásolják.
A

magyarországi

településhálózati

területpolitikának
vonatkozások

így

pontos

kulcsfontosságú
meghatározására,

részterületeként
a

hálózat

tekinthetünk

elemeit

kapcsolatrendszerét érintő célok integrálására a területfejlesztési célkitűzésekbe.

és

a

ezek

Az európai

törekvésekkel összhangban a településeken zajló folyamatokat, fejlesztéseket, szolgáltatásokat, a
települések közötti kapcsolatokat – különös tekintettel a városok közötti, valamint a város és vidéke
viszonyrendszerre – orientáló, a településhálózat távlatait meghatározó célkitűzések támpontot adnak
a vonatkozó kormányzati és önkormányzati politika alakításához.

Sokszínű településhálózat, határozott térségi különbségekkel
Magyarországon 2010-ben 3152 település volt, 100 km2-re 3,4 település jutott. A települések mérete
széles skálán mozog: a legkisebb település népessége mindössze 16 fő (Felsőszenterzsébet), ezzel
szemben a főváros ennek az értéknek több, mint százezerszeresét éri el. Mindkét véglet meghatározó a
településhálózat-fejlődés szempontjából.
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32. térkép: Magyarország településhálózata

A különböző népességnagyságú települések megoszlása jelentős eltéréseket mutat, mintegy
településhálózati térségtípusokat rajzolva ki az országon belül. A legtöbb törpefalu a Nyugat- és a
Dél-dunántúli régióban, valamit Észak-Magyarországon található; e térségekben a nagyobb népességű
községek (1000-5000 fő) száma alacsonyabb. Ezzel szemben Közép-Magyarországon és az Alföldön
inkább a nagyközségek dominálnak (2000-10 000 fő) és városhálózatuk is jelentősebb (10 000-50 000
fős városok köre).

33. térkép: A településhálózat jellegzetes térségei
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Erőteljes főváros-dominancia, tényleges regionális pólusok hiánya
Az ország településhálózatát a főváros uralja, mely méreténél és elhelyezkedésénél fogva nem
pusztán az ország központja, hanem kiterjedtebb, az ország határain átnyúló vonzástérrel is
rendelkezik. A főváros egyértelmű dominanciáját hazánkban a regionális központok nem tudják
ellensúlyozni. A gazdasági súlyon jövedelem nagysága és elérhetőségi viszonyokon alapuló
gravitációs számítások igazolják, hogy a főváros dominanciája túlzott, és a regionális pólusok csak
korlátozottan képesek kisugárzó hatás kifejtésére. Különösen a Nyugat-Dunántúl déli területeinél
szembetűnő a jövedelmi súlyok kapcsán, hogy a pólusok hatása nem érvényesül.

34. térkép: A hazai nagyvárosok jövedelmi vonzáskörzetei (2007)

Koncentráció és városi terjeszkedés, a városmagok funkcionális kiürülése
A településhálózat sűrűsödési tereiben (nagyvárosok és tágabb környezetük) a nagyobb léptékben
zajló koncentrációs folyamatot belső dekoncentrálódás kíséri. A szuburbanizáció és a városi
terjeszkedés alapvetően rendezik át a településközi viszonyokat, elsősorban a nagyvárosok körül, de
gyakran, egyre növekvő mértékben a középvárosaink környékén is. E városok folyamatai a városi
terek koordinálatlan, rendezetlen növekedése révén átlépnek azok adminisztratív határain, a tágabb
környezet radikális átalakulásához vezetve, miközben a városmagban funkcióvesztés, illetve
válságterületek kialakulása figyelhető meg. Mindezt az ingázási, közlekedési, szervezeti intézményi
kapcsolatok hihetetlen sűrűsödése kíséri. A folyamat így számos környezeti (pl. ökológiai, zöld gyűrű
eltűnésének

veszélye),

hatékonysági

konfliktust

eredményez,

de

társadalmi,

konfliktusokkal (például szegregáció, önkormányzatok bevételi feszültségei) is kísért.
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gazdasági

35. térkép: Belső népességmozgás és szuburbanizáció Magyarországon (1995-2006)

Vonzáskörzetek – helyi szinten
A hazai településhálózat gerincét alkotó térségi központok többféleképpen ragadhatók meg. Az egyik
lehetőség a városi jogállás, de a tényleges térségközponti funkció nem feltétlenül érhető tetten
valamennyi várossá nyilvánított településen. A valós városi funkciók hozzáférhetősége és az ezeket
biztosító központok elérhetősége külső és belső perifériáink térségében nem kielégítő.

36. térkép: Központi és valódi központi funkciót nem betöltő városok (2001)
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Helyi (térségi) szinten a vonzáskörzetek feltárása során egy hazánkban újdonságnak számító
elemzési megközelítés alkalmazására került sor. A hazai (kis)térségi centrum és vonzáskörzet
kapcsolatok lehatárolása során az utóbbi évtizedekben hagyományosan az állami közszolgáltatások,
városi központi funkciók igénybevétele alapján kijelölt területeket definiálták, a piaci folyamatokra
kisebb hangsúlyt helyezve. Az alábbiakban bemutatott helyi munkaerő-piaci vonzáskörzetek ezzel
szemben épp a reálfolyamatokat adekvátabb módon leképezni képes foglalkoztatási centrumokra és
térségeikre koncentrálnak.
A munkaerő-piaci viszonyok, a munkaerő-piaci központ szerep egyrészt azért jó közelítése a
központoknak, mert a gazdasági folyamatokra fókuszálva, egyfelől a tágabb vonzáskörzetéből
indukált munkahely-lakóhely közti ingavándorforgalom célpontjaiként szereplő centrumokat jelentik,
melyek saját lakosságuknak biztosított munkahelykínálat fenntartása mellett térségüket is ellátják
munkalehetőségekkel; másfelől a népességkoncentráció miatt értelemszerűen a különböző központi
funkciókat is tömörítik e térségközpontok. Nyilvánvaló, hogy amennyiben nincs megfelelő központ,
ami munkahellyel látná el a helyi lakosságot, úgy a szociális és gazdasági helyzet romlik, és a térség
kiszorul a társadalmi-gazdasági vérkeringésből.

37. térkép: Települések szerepe a térségi foglalkoztatásban (2001)

A RePUS INTERREG IIIB CADSES kutatás (Stratégia a kelet-közép-európai regionális policentrikus
városrendszerre) során elvégzett helyi munkaerő-piaci rendszer - lehatárolás alapján az országban
139 egység került meghatározásra. Ezek központjainak mérete a helyi foglalkoztatásban meghatározó
mikrotérségi centrumoktól a fővárosig széles skálán mozog.
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38. térkép: Helyi munkaerő-piaci vonzáskörzetek központjai és alközpontjai

Városok kulcsszerepe, hiányzó tényleges várospolitika
Az EU népességének 75-80 %-a él városi jogállású településeken, ezek csaknem fele 100.000 főnél
nagyobb lakosságszámú városokban, városrégiókban tömörül. A gazdasági aktivitás, a foglalkoztatás,
a szolgáltató tevékenységek, a központi funkciók szinte kivétel nélkül a városokban, vagy szűkebb
térségükben

összpontosulnak.

A

globális

versenyképesség

szempontjából

meghatározó

kulcsterületek, a felsőoktatás, az alap- és alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés, innováció és ezek
intézményei alapvetően közép- és nagyvárosi terekben koncentrálódnak; miközben a perifériák
lehetőségei e területen marginálisak. A nagyobb volumenű gazdasági fejlesztések (különös
tekintettel az FDI – Foreign Direct Investment; külföldi működőtőke beruházás – letelepülésére), a
szerkezetváltást segítő beruházások szintén a városrégiókban telepednek meg.
Magyarország ebben a folyamatban fáziskésésben van. Hazánkban a várospolitika alapjainak letétele,
az intézményrendszer, a források, a kompetenciák kialakítása, a fejlesztéseket megalapozó
dokumentumok kidolgozása napjainkig elhúzódott. Az EU fejlesztési célú forrásainak szerkezete a
2007-2013-as finanszírozási ciklusban, a megelőző terminusokhoz mérhető elmozdulás iránya
azonban felértékeli a városok, mint a területfejlesztés csomópontjainak szerepét, és szükségessé teszi a
várospolitika kidolgozását. A gazdasági funkciók szempontjából korszerű várospolitika igényei
megkövetelik a hazai településrendszer sajátosságainak figyelembe vételét és továbbalakítását.
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Településhálózati központok – többféle megközelítés, hasonló eredmények
A településhálózatot működő egészként értelmezve, rendszerelméleti kiindulópontot alkalmazva
kijelenthető, hogy egy adott rendszer életében, funkcionálása során kiemelt szereppel bírnak a
központi rendszerelemek. E centrumok szervezik a hálózat egészét, innovációt, fejlődési
impulzusokat kisugárzó szerepük révén, térségüket különböző központi funkciókkal való ellátásán
keresztül. A településhálózat fejlesztési irányainak meghatározása során elsődleges fontosságú tehát
ezeknek a hálózati centrum-elemeknek az azonosítása. A hálózat egészén belül a releváns központok
meghatározásának több útja is lehetséges, az anyagban két főbb megközelítés jelenik meg.
Egyrészt sor került a településrendszer gazdasági központjainak definiálására. Az eredmények
rámutattak, hogy jelenleg hazánkban a gazdasági funkciók különböző dimenziói (jövedelemtermelőkapacitás, a globális tőkeáramlásba és relokációs folyamatokba való beágyazódás, illetve a központok
foglakoztatási,

üzleti

szolgáltató

és

fogyasztási

központ

szerepköre)

alapján

hierarchizált

településhálózati központok közül a felső négy szintbe sorolt 119 centrum tölt be lényeges gazdasági
központ funkciót a településhálózatban. Az összesített eredmények tekintetében az élmezőnyben a
fővároson kívül Székesfehérvár, Győr és Szombathely található, melyeket megyei jogú városaink,
illetve (elsősorban) a dunántúli kisebb térségi gazdasági központok, valamint a fővárosi agglomeráció
több települése követnek.

39. térkép: Gazdasági potenciál (Forrás: Nagy Gábor; 2008)
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A piaci, gazdasági funkciók mellett az igazgatási, közszolgáltatást-nyújtó és hatósági
funkciókat

tömörítő

központok

meghatározása

is

kulcsfontosságú,

az

említett

funkciócsoportok térbeli elhelyezkedése, települési koncentrációja alapján. A megállapított
hierarchiában Budapest mellett nem meglepő módon hagyományosan erős államigazgatási
szerepkörű regionális és megyei központjaink, illetve kisebb hatókörű térségi centrumaink
állnak a felállított rangsor élén. A közfunkciók hiánya leginkább az aprófalvakra, illetve a
külső-belső perifériákon elhelyezkedő településekre jellemző.

40. térkép: A településrendszeri központok a közfunkciók települési koncentrációja alapján
(Forrás: TeIR településhálózat-fejlesztési almodul)

Sor került a közfunkciókhoz való hozzájutás lehetőségét reprezentáló hálózati potenciál (a
településhálózaton belüli, egyfajta „helyzeti energia”) vizsgálatára is. A hálózati potenciál
mutató

kedvező

lakosságszámával,

értékei
de

szoros

elsődlegesen

összhangban
a

földrajzi

állnak

a

fekvésük

település

jogállásával

(nagyvárosok,

és

csomóponti

szerepkört betöltő központok közelsége) és közlekedési helyzetük (közúthálózat sűrűsége,
állapota) alapján meghatározottak. Így rajzolódnak ki az országon belül a nagyobb
szolgáltató központok és környezetük; a főbb közlekedési tengelyek mentén elhelyezkedő
települések rendelkeznek a legkedvezőbb potenciál értékekkel, illetve a skála másik oldalán
a különböző, belső és külső perifériák kistelepülései állnak.
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41. térkép: A települések hálózati potenciálja (Forrás: TeIR településhálózat-fejlesztési almodul)

Amennyiben összevetjük az ún. adminisztratív/igazgatási/szolgáltató centrumok közül a felső négy
szintbe soroltakat az első négy hierarchiaszintbe került gazdasági központokkal, kirajzolódik az a
110-130 városi központ az országon belül, melyek ténylegesen térségi szervező centrum szerepet
töltenek be. Mindezek alapján a ténylegesen központi szerepkörű települések, térségközpontok és
ellátott körzetük hazánkban egyfajta város és vidéke egységek rendszerét rajzolják ki.

Bevásárlóközpontok – koncentráció vs. ellátatlan területek
A területfejlesztés szempontjából meghatározó jelentősége van a gazdasági ágazatok közül a
kereskedelemnek, mint a lakosság mindennapi ellátását biztosító szolgáltatásnak. Magyarországon a
kiskereskedelmi üzlethálózat sűrűsége meghaladja az európai átlagot, mivel 1000 lakosra 14,8 üzlet
jut, míg ez az EU átlagában 11 (2010). A kereskedelmi létesítmények ilyen mértékű sűrűsége hatást
gyakorol a környezetre, a települések szerkezetére, a közlekedésre, s a gazdaság egészére. Miközben
jelentős a boltsűrűség, közel 80 település teljesen ellátatlan, ahol egyáltalán nincs bolt (2010). Itt a
lakosság ellátása mozgóboltokon keresztül történik, fejlesztési érdeklődés e települések iránt nincs.
Ugyanakkor az ország egész területét behálózzák a nagy méretű bevásárlóközpontok,
hipermarketek, amely a kereskedelem nagy mértékű koncentráltságát is jelzik. Fontos ezért, hogy a
területfejlesztési stratégia tervezése során a kereskedelemi létesítmények elhelyezkedésére, azok
tervszerű és gazdaságos működésére az eddiginél nagyobb figyelem összpontosuljon, figyelembe
véve a fenntarthatósági, valamint a gazdasági szempontokat is.
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42. térkép Bevásárlóközpontok Magyarországon (2010) (Forrás: Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége)

43. térkép: Bevásárlóközpontok Budapesten (2010) (Forrás: Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége)
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Városok és vidékük – egy új tértípus?
A magyar településhálózat helyzetéről szóló jelentés kidolgozásával egyidejűleg lehatárolásra és
tipizálásra kerültek az úgynevezett Funkcionális Városi Térségek (FVT). A lehatárolás kiindulási
alapját a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben
meghatározott kistérségi lehatárolás jelentette. Ezen a szinten több vizsgálat elvégzésére került sor.
A 2006-2007 évi RePUS INTERREG IIIB CADSES nemzetközi kutatás részeként, nemzetközileg
elfogadott módszertan alapján, 139 térségi munkaerő-piaci rendszer (Local Labour System, LLS)
lehatárolása történt meg. E kétféle területi lehatárolás (a hatályos kistérségi rendszer, illetve a
reálfolyamatokra reagáló munkaerő-piaci rendszerek), valamint a már hivatkozott többféle vizsgálat
eredményeinek összevetéséből alakult ki végül a funkcionális városi térségek lehatárolása.
A lehatárolás alapvetően követte a megye- és régióhatárokat, de néhány térség (pl. Budapesti
Funkcionális Város Térség) esetében átlépte ezeket. A lehatárolás és a jelen közigazgatási határok
közötti átfedésmentesség biztosítása miatt így egy alternatív verzió is készült, melynek keretében
végül 116 funkcionális városi térség beazonosítására került sor.
A funkcionális várostérség-alapú megközelítés alapját képezheti egy régi-új város és környéke
tértípusnak. A város és vidéke, illetve a város és vonzáskörzete területi szemlélet mélyen gyökerezik a
magyar területi, közigazgatási és területfejlesztési gondolkodásban. Az európai regionális politikában,
az Európai Unió új városalapú fejlesztési törekvéseivel összhangban, egyre inkább a városok, valamint
a nagyobb lélekszámú települések kerülnek előtérbe. Ebből következően a rendszer szakmai
támogatása egyértelműsíthető, azonban társadalmi elfogadtatása problémát jelenthet.
A funkcionális várostérségi lehatárolás módszertana, szakmai és társadalmi elfogadása, illetve az új
népszámlálási adatok hozzáférhetőségét követően aktualizált változata elkészültének esetén
alternatívája lehetne a jelenlegi kistérségi rendszernek. Alkalmas lenne egyrészt a közigazgatási,
különösen az államigazgatási funkciók telepítésére, másrészt a területfejlesztési tervezés- és
végrehajtás alapegységének. Az egyre erősödő területi versenyben ugyanis a tartós sikeresség záloga,
ha helyi szinten a funkcionális városrégióban dolgozzák ki és menedzselik a programokat. Ezeknek a
programoknak a helyi szereplők egyetértésén kell alapulni. Ebben az alulról szerveződő térségi
terület- és gazdaságfejlesztésben, melyek alapját a gazdasági erőközpontok és az e központokat
körülvevő munkaerő-piaci vonzáskörzetek adják, a központi kormányzatnak csak a programok
háttérfeltételeit kell biztosítani.
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44. térkép: A magyar településhálózat funkcionális városi térségei (113 FVT)
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4. FÉLRESIKLOTT KONCEPCIÓ: Az Országos Területfejlesztési Koncepció
érvényesítésének értékelése
Kaotikus, érdekcsoport alapú fejlesztések a területfejlesztési politika céljainak érvényesítése
helyett
A területfejlesztési politika céljai érvényesülésének vizsgálatára a jogszabályokban – különösen a
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben – a területi folyamatok 20032007 közötti alakulásáról, a magyar településhálózat helyzetéről, valamint az OTK felülvizsgálatáról
szóló Jelentés tervezetekben foglaltak figyelembevételével került sor. A vizsgálatból megállapítható,
hogy a területfejlesztési politika céljai alig érvényesültek.

4.1.

Az ország területfejlesztési koncepciója súlytalan és erélytelen pozícióba került

A Kormánynak egyrészt a törvényelőkészítő és végrehajtó tevékenysége során kell érvényesítenie az
OTK-ban elfogadott elveket és hosszú távú prioritásokat, másrészt az OTK elveinek, céljainak
érvényesítésével kellett elkészítenie a 2007-2013. évi tervezési időszak EU Bizottság által is jóváhagyott
tervdokumentumait. Továbbá a térségi szintű fejlesztési koncepciók és programok elkészítésért felelős
szervezeteknek az OTK-hoz illeszkedően kellett elkészíteniük hosszú távú fejlesztési koncepciójukat
és fejlesztési programjaikat.

Az OTK elvei, céljai nem épültek be az ÚMFT ágazati és regionális programjaiba
A felülvizsgálat tapasztalatai alapján egyértelműen megállapítható, hogy a végrehajtás során csak
legfeljebb formálisan vették figyelembe az OTK-ban foglaltakat a 2007-2013. évi uniós tervezési
időszak Nemzeti Stratégiai Referenciakeretének (Új Magyarország Fejlesztési Terv) és ágazati és
regionális operatív programjainak, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és
Program (ÚMVP) kidolgozása során. Ennek egyik markáns példája, hogy az ÚMVP – mely
helyzetelemzésében utal az OTK vidéki térség kategóriáira – félidei felülvizsgálata szerint a program
hatásai az OTK alapelvei és jövőképe ellen hatottak.

A térségi szintű fejlesztési koncepciók és programok elkészítésének a gyakorlatban nem volt
jelentősége, az ágazati tervezés sem érvényesítette az OTK-t
A térségi programok végrehajtásának nem volt és jelenleg sincs forrása. A térségi szereplők közül
csak a regionális fejlesztési tanácsok, korábban a megyei területfejlesztési tanácsok, néhány térségi,
különösen a Balaton Fejlesztési Tanács rendelkezett decentralizált fejlesztési forrással fejlesztési
elképzelései megvalósítására, előre nem tervezhető módon.
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Az ágazati tervezés számára sem jelentett iránytűt az OTK. Az ágazatok által az elmúlt években
elkészített szakpolitikai dokumentumok elemzéseiben, céljaiban döntően az országos szint jelent meg,
a területiség elvétve volt hangsúlyos. Az OTK elvei, céljai, ajánlásai sokszor még utalás szintjén sem
kerültek említésre, az OTK-ban meghatározott sajátos térségtípusok és ezek céljai többnyire nem
érhetők tetten az ágazati szakpolitikákban.
Kivételt jelent az ágazatok között a vidékfejlesztés, amelynek fejlesztés-stratégiai dokumentumában, a
2012-ben Kormányhatározatban elfogadott Nemzeti Vidékstratégiában több – OTK lehatárolást és
ajánlást is figyelembe vevő – térségi komplex vidékfejlesztési nemzeti program is meghatározásra
került.

Az OTK és az OFK viszonya tisztázatlan maradt
Az OTK pozícióit nehezen átláthatóvá tette az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) tervezési
folyamata is. A tervezését tekintve az OTK-nál jóval gyengébb jogszabályi megalapozottságú OFK
tervezése alapvetően intézményi kompetencia viták miatt merült fel. Mindvégig megoldatlan maradt
a két koncepció egymáshoz való viszonya, olyannyira, hogy az OFK a végén magába foglalta az OTK
rövidített változatát is. Ráadásul az OFK üzenetei sem érvényesültek a már 2006-os választásokat
követően véglegesített ÚMFT-ben és ÚMVP-ben. A jövőben az ilyen párhozamos koncepcionális
tervezési helyzeteket mindenképpen kerülni kell.

4.2.

Az OTK elszabotált elvei és céljai

4.2.1. A területfejlesztési politika következetlenül alkalmazott alap- és térhasználati elvei
Az OTK-ban megfogalmazott alapelvek közül a szubszidiaritás elvének érvényesülését gátolta, hogy
nem sikerült teljes egészében megoldani az egyes területi szintek közötti feladatok és hatáskörök
lehatárolását.
A decentralizáció terén a megyei és regionális szint között erős hangsúlyeltolódás alakult ki, mely a
hazai regionális szint sajátosságai miatt nem erősítette a decentralizációt (a regionális fejlesztési
tanácsok nem választott testületek), az ágazati források decentralizációjában sem történt érdemi
előrelépés.
A gyakorlatban alig érvényesül a táji és térségi szemlélet elve, a projektek nagyon gyakran nem a
helyi adottságokhoz igazodnak, nem használják a helyi hagyományokban rejlő tudást, erőforrást. A
pályázati úton kiválasztott projekteket ilyen szempontok alapján nem szűrik, de még a kiemelt
projektek tervezésében, fejlesztésében sem volt ez szempont.
A hazai területfejlesztési források évente változó összegű, feltételű, célrendszerű pályázati rendszerek
keretében kerültek felhasználásra, és továbbra is hiányzik a komplex szemléletű, hosszú távú
programozás. A területfejlesztési források programalapú elosztására irányuló kísérlet – mely a 200971

10-es regionális területfejlesztési operatív programok kialakítását és elfogadását eredményezte – egy
2009-es kormánypárti képviselői indítvány alapján elakadt, így az elkészült RTOP-ok nem
befolyásolták a területfejlesztési források elosztását. A területfejlesztési források 2010-re el is apadtak.
Természetesen nem kerülhetett sor az egyéb területfejlesztési hatású ágazati források kihelyezésének
programalapra helyezésére, és az RTOP-okba való becsatornázására sem.
A területfejlesztési politika csak részben tudta érvényesíteni a hatékonyság és koncentráció elvét,
különösen az ágazati források felhasználása terén, az OTK-ban szereplő térségtípusok gyakorlatilag
nem épültek be a hazai fejlesztéspolitikába. Alig valósult meg területi alapú koncentráció, és az egyes
térségekre szabott speciális beavatkozások sem.
A fenntarthatóság és biztonság elvének környezeti szempontú érvényesülésének fontos segítségét
jelenti, hogy a területi tervezési folyamat részévé vált az egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet által bevezetett stratégiai környezeti vizsgálat. E
vizsgálatok közül már kifejezetten a területi tervezési helyzetekre szabott minták is rendelkezésre
állnak. A vizsgálatokkal azonban csak egy kötelező előírás teljesítése történik, az ajánlások figyelembe
vétele a legtöbbször elmarad, erre nincs is kidolgozott eljárásrend.
A nyilvánosság elve legkevésbé az Országos Területfejlesztési Tanács munkájában érvényesül,
megyei és különösen regionális szinten lényegesen kedvezőbb a kép.
A partnerség elvét tekintve kevés az előrelépés, a pályázati úton kiválasztott projekteket partnerség
alapján alig vagy nem szűrik, de még a kiemelt projektek tervezésében fejlesztésében sem volt ez
szempont. A területfejlesztési tanácsokban a kormányzati szereplők túlreprezentáltsága annak
kockázatát rejti magában, hogy a politikai szempontok érvényesítése a térségi területfejlesztési
szempontok fölé kerül.
Az átláthatóság, monitoring és értékelés elvének érvényesülését nagyban segítené, hogy bővült a
területi monitoring rendszerek adattartalma, felhasználói köre, és 2010-ben elfogadásra került a
területi monitoring rendszerről szóló Kormány rendelet.
Az uniós projektek megvalósulásának, pénzügyi- és indikátoradatainak nyomon követését, továbbá a
pályázókkal történő elektronikus kommunikációt teszi lehetővé az Egységes Monitoring Információs
Rendszer (EMIR). A monitoring rendszer nyilvántartja az egyes pályázatok adatait, a pályázók körét,
a projektek aktuális helyzetét, pénzügyi adatait, az indikátorok értékeit. A rendszerben rendelkezésre
álló adatokat folyamatosan nyomon követik, szükség esetén javítják. A rendszer nyilvános elemei
elérhetőek az NFÜ honlapján, ahonnan az adatok exportálhatóak, elemezhetőek. Az EMIR rendszert
az Európai Bizottság best practise-ként emlegeti.
A hazai forrásfelhasználásnál teljesen hiányzik az egységes monitoring rendszer. Az egységes
rendszer hiányában rendkívül sokféleképpen regisztrált elköltött forrás nagyságot lehet megállapítani
jelentős erőforrás-ráfordítással. Egyedül a 2009-es területfejlesztési forrásokhoz készült egy
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indikátor és monitoring rendszer, mely azonban e források 2010. évi elapadása után már
nem működik tovább.
Az OTK fenntarthatóságot (a nemzeti vagyon, a nemzeti kincsek és örökségek védelmét és
elérhetőségét), az esélyegyenlőséget és biztonságot szolgáló térhasználati elvei közül a
legfontosabbak rögzítésre kerültek az Új Magyarország Fejlesztési Terv területi kohéziós
horizontális

célja

részeként,

megjelentek

az

operatív

programokban

is,

de

az

akciótervekben már nem voltak jelen. Mindössze néhány pályázati kiírásban lehetett
minimális előnyökre szert tenniük az ezen elveket érvényesítő projekteknek, holott az
eredeti elképzelések szerint ezen elveket megsértő fejlesztések egyáltalán nem juthattak
volna közpénzekhez. Az elveknek, melyek a területfejlesztés és a területrendezés
kapcsolatát

is

tevékenységekbe

erősíteni
sem.

hivatottak,

Annyi

nem

előrelépés

sikerült
történt,

beépülniük

hogy

az

OTK

a

területrendezési
és

az

Országos

Területrendezési Terv (OTrT) közelítése érdekében 2006 -ban, az OTrT felülvizsgálatának
előkészítő szakasza részeként meghatározott javaslat is kidolgozásra került. Az OTK -ban
kijelölt fejlesztési pólusok és a környező települések átlagosnál erősebb térszerkezeti
kapcsolatait figyelembe véve, az OTrT módosítása során bevezetésre került az „Együtt
tervezhető térségek övezete”.

4.2.2. Távolodás a kívánt területi jövőképtől, a területi harmóniától
Az

Országos

Területfejlesztési

Koncepcióban

megfogalmazott

területi

jövőkép

megvalósulása irányába tett lépések közül az európai térszerkezetbe való illeszkedést
segítette

a

gyorsforgalmi

utak

fejlesztése,

az

EU

területpolitikai

programjaiban,

kutatásaiban való mind aktívabb részvétel. A felzárkózás kulcsmutatóiban azonban nem
valósult

meg

a

közeledés

Európa

fejlettebb

térségeihez,

és

nemzetközi

összehasonlításban is jelentős, sok tekintetben növekvő belső területi különbségek
jellemzik az országot. Javuló környezeti állapot mellett a fenntarthatóság elve környezeti
szempontból inkább, míg területi szempontból kevésbé erősödik.
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3. táblázat: Az Országos Területfejlesztési Koncepció célrendszere (Forrás: OTK, 2005)
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4.2.3. A területfejlesztési politika hosszú távú, átfogó céljai (2020-ig) – erős szakpolitikai
elhatározás hiányában gyenge és esetleges érvényesülés
Az OTK öt 2020-ig szóló átfogó és hét 2013-ig szóló országos területi célt jelölt ki. Az elemzések és
értékelések alapján megállapítható, hogy időarányosan sem az átfogó, sem az országos területi célok
nem teljesültek.

A térségeink versenyképessége nem javult, megtorpant a felzárkózás, területileg erősen
differenciált a gazdasági növekedés
A térségi versenyképesség hosszú távú, átfogó cél esetében negatívum, hogy az ország gazdasági
teljesítménye 2003-2008 között csak differenciáltan növekedett. A keleti országrész megyéinek
többségére az átlagnál alacsonyabb mértékű növekedés volt jellemző, tovább nőtt elmaradásuk a
fejlettebb Közép-dunántúli és a Közép-magyarországi régió átlagosnál nagyobb teljesítménynövekedést elérő térségeitől. Tovább nőttek a beruházások térségi különbségei is, és a stabilizálódó
gazdasági szervezetrendszert is erős területi koncentráció jellemzi.
Az egy lakosra jutó vásárlóerő-paritáson számolt GDP az EU-27 átlagához viszonyítva 2003-ig
dinamikusan nőtt, üteme meghaladta az EU-átlagot. 2004-től a felzárkózás megtorpant, a magyar
gazdaság lényegében az EU-átlaghoz hasonlóan, 2009-ben az EU-átlag alatt nőtt. A 27 tagállam
közül Magyarország fejlettség szempontjából a 22., egyre inkább leszakadva a cseh és szlovák
gazdaságtól. A régiók szintjén hét magyar régióból hatnál az EU-csatlakozást követően visszaesett a
felzárkózás. Az egy lakosra jutó vásárlóerő-paritáson mért GDP rangsorában 2008-ban az EU27-ek 271
NUTS-2 egységének szintjén a legfejletlenebb húsz EU régió csoportjában négy magyarországi régió
található.
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12. ábra: Az egy lakosra jutó GDP az EU-27 %-ában (PPS) az újonnan csatlakozó kelet-európai tagállamokban
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Elégtelen területi kohézió, erősödő területi társadalmi különbségek
Az egyik legfontosabb megoldásra váró társadalmi-gazdasági probléma, a foglalkoztatás terén nem
történt meg a területi felzárkózás, a növekvő munkanélküliség mellett erősödtek a területi
különbségek, az ország elmaradott térségeiben tartósan magas a munkanélküliség. A folyamatos
népességcsökkenés és az erősödő területi koncentráció következtében folytatódott a leginkább
elmaradott térségek kiürülése. A jövedelmi viszonyok tekintetében a közeledés ellenére kistérségi
szinten ma is több mint kétszeresek a különbségek. A települések egyre inkább rákényszerülnek az
alapszolgáltatások társulási formában történő ellátására, ugyanakkor a közműellátottság javulása
szembetűnő, különösen a csatornázottság tekintetében: a hálózatba kötött lakások aránya öt év alatt
több mint 10 százalékponttal, 72,4%-ra nőtt.
A régiók szintjén érezhető kiegyenlítődés csupán egy-egy, egymással fejlettségben hagyományosan
közel álló régió (Észak- és Dél-Alföld, Közép- és Nyugat-Dunántúl) között történt. Az országos
léptékű kohézió, az ország hat konvergencia régiójának felzárkóztatása a hozzájuk képest
kimagaslóan fejlett Közép-magyarországi régióhoz, egyáltalán nem történt meg.
Az egy lakosra jutó GDP országon belüli NUTS 3 szintű térségek (megyék) közötti (súlyozott) szórása
alapján a hasonló népességű országokkal összevetve Magyarországon európai összehasonlításban is
az egyik legnagyobbak a területi különbségek.

13. ábra: A területi különbségek alakulása egyes - Magyarországhoz hasonló népességű - EU tagállamokban
NUTS3 szinten (GDP/lakosok szórása)
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14. ábra: A megyei GDP területi egyenlőtlenségének alakulása a népességszám függvényében (1995-2009)

Javuló környezeti állapot, de még messze a valós térségi fenntarthatóság
A fenntartható térségfejlődés és örökségvédelem mint OTK-cél teljesülését vizsgálva elmondható,
hogy az ország környezetterhelése csökkent, környezeti állapota fokozatosan javult a támogatott
környezetvédelmi intézkedéseknek és fejlesztéseknek, valamint a szigorodó követelményrendszer
hatásainak köszönhetően. A közüzemi ivóvízellátás megoldottnak tekinthető, azonban az
Ivóvízminőség-javító Program nem haladt a szükséges ütemben. A szennyvízkezelés terén pozitív
változás a hatékonyabb szennyvíztisztítási módszerek alkalmazása, a biológiai, valamint a III.
fokozatú tisztítás elterjedése. Javult a rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya, nőtt a
hasznosított hulladék mennyisége is. Ugyanakkor a környezettechnológiai nagyberuházások
(hulladékkezelés, szennyvíztisztítás) működési költségei, a hitelek törlesztései egyes térségekben
megoldhatatlan feladatot jelentenek.
A környezeti állapot főként Közép- és Nyugat Dunántúl, valamint Észak-Magyarország és ÉszakAlföld kistérségeiben javult. A fenntartható térségek felé való elmozduláshoz a környezetállapot
javulása önmagában nem elégséges. Ehhez szükség lenne erősíteni az ország és az egyes térségek
saját

erőforrásainak

helybeni

hasznosítását,

helyi

gazdaságát,

csökkenteni

az

anyag-

és

energiafüggőségüket. Egyes vidékfejlesztési beavatkozásokon túl, ilyen irányú célzott beavatkozások
nem történtek a vizsgált időszakban.
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45. térkép: A környezeti állapot változása (2003-2007)

Eredmények az uniós integrációban, de a nemzeti törekvések érvényesítése elmaradt
A területi integrálódás Európába célt tekintve a társadalmi-gazdasági felzárkózás, mint
láttuk, országos szinten nem realizálódott. Környezeti szempontból viszont Magyarország
a kevésbé terhelt, csökkenő kibocsátásokkal jellemezhető, védett természeti területekben
gazdag, a környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra-építésben a folyamatosan
fejlődő országok közé tartozik. Jelentősen javult a balkáni országok nyugat -európai
elérhetősége, valamint a keleti országrész számottevő része is bekapcsolódhatott az európai
gazdasági vérkeringésbe.
Budapest nemzetközi, makroregionális szerepkörének kiteljesítése is az integrációt
szolgálta volna, de e téren nem történt előrelépés. A célzott beavatkozások hiányára utal,
hogy a pólus program, mely éppen hogy a Budapesten kívüli fejlődési gócok kialakítását
szorgalmazta, szinte ugyanolyan tartalommal jelent meg Budapesten, mint bármelyik más
magyarországi nagyvárosban. Ha Budapesten egyáltalán bármi jogosultsága lett volna egy
póluskezdeményezésnek,

annak

kifejezetten

a

térszervezési szerepköröket kellett volna erősíteni.
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nemzetközi

pénzügyi

és

gazdasági

46. térkép: Magyarország területi integrálódásának főbb dimenziói

Sajnos szintén nem történt érdemi előrelépés a Kárpát-medence integrációjának irányába sem. A
határon túli magyarsággal és a környező államokkal kialakítandó fejlesztéspolitikai és gazdasági
kapcsolatok nem mélyültek el. Az OTK-ban példaként említett Székelyföldi Operatív Programhoz
hasonló mintaprogramok nem készültek el. Csak az ÚSZT Kárpát-medencei kezdeményezései
hozhatnak e téren új eredményeket. Továbbá az uniós támogatású határ menti és transznacionális
programok keretében sem került sor célzott közös összmagyar vagy egyéb Kárpát-medencei
dimenziójú fejlesztéspolitikai,

gazdaságfejlesztési

vagy intézményi,

közszolgáltatás-szervezési

együttműködésekre.
Az ország ugyanakkor aktív résztvevője az európai területpolitikai együttműködéseknek (ESPON,
EUKN, URBACT). A Visegrádi folyamat országai – kibővülve a Romániával és Bulgáriával – közös
területi együttműködési kezdeményezést indítottak el 2007-ben (V4+2), deklarálva, hogy az
együttműködés terén fontos a térség közös területi stratégiájának megalkotása.
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Felemás decentralizáció és regionalizmus
A decentralizáció és regionalizmus folyamata felemásan alakult: regionalizmus helyett valójában
csak a regionalizációs törekvések erősödtek, a fejlesztési decentralizáció még gyengült is. Erősödött a
decentralizált szintnek nem tekinthető régiós szint, és gyengültek a valóban decentralizált megyei
területfejlesztési és fejlesztéspolitikai kompetenciák. 2007-től az összes decentralizált területfejlesztési
támogatás elosztásáról a regionális fejlesztési tanácsok döntenek. A regionalizációt erősítette, hogy az
ágazati dekoncentrált szervek egy része igazodott a területfejlesztés régióihoz, de az ágazati források
decentralizációja elmaradt. Kistérségi szinten mindenhol megalakultak a többcélú társulások, de a
kistérségek fejlesztési funkciói háttérbe szorultak, a központilag fenntartott kistérségi megbízotti
hálózattal azonban a centralizáció fokozódott, a politikai és a szakmai döntéshozatal áttekinthetősége
sem javult.
Az OTK által generált egyetlen jelentős szakmai előrelépése a cél kapcsán jelentkezik: 2007-től hét
önálló regionális operatív program (ROP) jött létre az uniós források felhasználására. Ugyanakkor
továbbra sem alakult ki a regionális szinten decentralizált fejlesztések köre, arról eseti megállapodások
születtek. Az is akadályozta, hogy a ROP-ok valódi regionális programok legyenek, hogy
módszertanuk ágazati jellegű maradt, és nem a térségi integrációra épülő területi tervezési elveket
követett. A decentralizáció és a valódi regionalizmus ellen szól továbbá, hogy a ROP-ok
végrehajtásával kapcsolatos szakmai tevékenységek és a döntéshozatal jelentősen centralizált.

4.2.4. Az országos területi célok (2013-ig) a szakpolitikák és a fejlesztéspolitika fókuszán
kívül
A jövőkép és a hosszú távú, átfogó célok megvalósulása érdekében középtávon hét országos területi
célt kell teljesíteni. Ezek teljesülése az alábbiak szerint alakult.

Budapest: lemaradásban a nemzetközi versenyben és a fenntarthatóság érvényesítésében
A Budapesti metropolisz térség térségbeli versenyképességének, nemzetközi gazdaságszervező
szerepének erősítése terén kevés előrehaladás történt az utóbbi években. Az OTK-ban kitűzött céltól,
miszerint Budapest a makro-régióban meghatározó jelentőséggel fog bírni, távolabb kerültünk. A
célirányos beavatkozások hiányában (ld. még területi integrálódás Európába átfogó cél), Budapest
Közép-európai és Délkelet-európai központi szerepe nem tudott erősödni, ahogy központi
várostérségünk Kárpát-medencei gazdasági-társadalmi térszervező ereje sem. Az egy lakosra jutó
vásárlóerő-paritáson mért GDP alapján a relatív visszaeső Bécshez képest Budapest ugyan javította
pozícióját. Sajnos Prága, Varsó és Pozsony még dinamikusabb fejlődést mutatott, utóbbi meg is
előzte a magyar fővárost. A jóval fejletlenebb Szófia és Bukarest is egyaránt közelebb került
Budapesthez.
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15. ábra: Az egy lakosra jutó GDP (PPS) területi különbségei egyes kelet-közép európai országok fővárosaiban
(2003-2009) (EU-27=100%)

A közlekedés okozta környezeti terhelést csökkentve az M0-ás körgyűrű keleti és déli továbbépítése
kedvezően hatott a környezet állapotára, ugyanakkor a közösségi közlekedés részarányát nem sikerült
növelni. A várost körülvevő zöld gyűrű erősítése sem sikerült, a térség erdősültségében, érdemben
csak az agglomeráció területén történt minimális növekedés. A főváros súlya az ország életében nem
csökkent, több területen még tovább növekedett.

16. ábra: Budapest súlya és annak változása 2003 és 2010 között (%)
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A térszerkezet továbbra is egyközpontú, a pólusok és a városhálózat fejlesztésre vár.
Magyarország térszerkezetét továbbra is a főváros uralja, mely méreténél és elhelyezkedésénél fogva
nem pusztán az ország központja, hanem kiterjedtebb, az ország határain átnyúló vonzástérrel is
rendelkezik. Ez az uralom azonban nem határtalan.

47. térkép: Budapest és a környező országok nagyvárosainak elvi-gazdasági vonzáskörzetei, gravitációs
modellszámítás alapjána várostérségek GDP értékei alapján (Forrás: Tagai G.)

Gravitációs modellszámítások szerint Budapest nemzetközi térben betöltött szerepének megítélése,
melybe a környező országok jelentősebb városai kerültek bevonásra gazdasági erejüket (GDP abszolút
nagysága) tekintve kiindulópontnak. Budapest vonzástere túlnyúlik ugyan az országhatárokon, de
nem határtalan. Bécs vonzástere igen kiterjedt, így Budapest vonzástere a Nyugat-Dunántúlra az
osztrák főváros dominanciája miatt már nem érvényesül. A határon átnyúló hatások Közép- és KeletSzlovákia területén, Kárpátalján, Erdély nyugati vidékein, a Vajdaságban és Horvátország északkeleti
területein érvényesülnek.
A fejlesztési pólusokban a 2003-hoz viszonyított növekedés összességében elmaradt az országos
átlagtól. A térségi elérhetőség tekintetében a fejlesztések leginkább a pólusok és a főváros közötti
elérhetőség javítását szolgálták, utolsóként Pécs kapcsolódott be a gyorsforgalmi hálózatba. A
pólusok egymás közötti elérhetősége jelentősen nem változott komolyabb transzverzális irányú
útfejlesztések híján. A pólusvárosokra összpontosító fejlesztéseknek az elmúlt évek során önálló
zászlóshajó program adott keretet. E program a gazdaságfejlesztési koncepció keretében az innovációs
és exportpotenciállal rendelkező klaszterek, valamint a pólusvárosokban a vállalkozási környezetet
fejlesztő beruházások támogatásán keresztül a nemzetközi versenyképesség növelését tűzte ki célul,
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az Új Magyarország Fejlesztési Terv több operatív programját is érintve. Pólus stratégiák kerültek
kidolgozásra, illetve pólus irodák kerültek felállításra. Az eddigi eredmények azonban komoly
előrelépésről nem tanúskodnak. A városok hálózatosodását, együttműködő rendszerét szorgalmazó
cél kapcsán sem teljesültek maradéktalanul az elvárások, hazánkban hiányzik a fejlesztéspolitikában
a városi fejlesztések hálózati szemléletű koordinációja.

48. térkép: Hazai gyorsforgalmi úthálózat-fejlesztések (2003-2011)

A periférikus helyzetek oldódnak, de az elmaradott térségek leszakadása töretlen
Az elmaradott térségek, külső és belső perifériák népességmegtartó ereje változatlanul alacsony, a
természetes fogyás és az egyre negatívabb vándorlási egyenleg eredményeként. A társadalmigazdasági elmaradottság egyik legfontosabb tényezője az alacsony foglalkoztatottság, 2003-2008
között az országos átlag kétszeresével nőtt a munkanélküliség. Nem sikerült a külföldi tőke
határozottabb bevonása sem. Az infrastruktúra-fejlesztések fő célterületévé az országos átlag ütemét is
felülmúlóan javuló csatornázottság vált, de az elmaradott térségekben még 2008-ban is rendkívül
alacsony fokú volt. Több gyorsforgalmi út is elérte az országhatárt (elmaradott kistérségeket, külső és
belső perifériákat is érintve) ezeken kívül azonban csupán néhány új bekötő és összekötő út épült.

Balaton térség – fejlesztés és fejlődés, de gyakran nem az országos célok mentén
Az országos jelentőségű kiemelt fejlesztési térségek és tématerületek közül a Balaton térség
(Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területe) fejlesztései nem az OTK-ban kitűzött célok mentén
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valósultak meg. A kedvező jelenségek csak a környezeti infrastruktúrával ö sszefüggésbe
hozható

tényezők

kapcsán

kötődnek

a

területfejlesztési

és

fejlesztéspolitikai

beavatkozásokhoz. A települések csatornázottsága elérte a 75%-ot, meghaladva az országos
átlagot (a partközeli zónákban 90% a csatornázo ttság) a hulladékkezelés szinte teljesen
kiépült. A vízminőség és a vízállás stabilizálódni látszik, de természetesen a tómedence
még mindig nagyon sérülékeny, melyet fejlesztése során figyelembe kellene venni. A
térségben továbbra is országosan kiemelkedő a turizmus részesedése a gaz daságból és a
foglalkoztatottakból (egyaránt kb. 20%). A turizmus környezetterhelése is jelentős (pl. az
egy lakosra jutó elszállított települési hulladék az országos átlag másfélszerese) különösen
annak tükrében, hogy a térség országosan a legsérülékenyebb környezettel bír. Mindezen
tények

és

célkitűzések

ellenére

a

fenntartható

turisztikai

és

egyéb

alacsony

környezetterhelésű tevékenységek meghonosítására nem alakultak ki ösztönzők. Sőt több
olyan, a közszféra különböző támogatásait elvező turisztikai fejlesztési elképzelés is
megjelent a tó körül, mely nem illeszkedik a fenntartható turisztikai elképzelésekhez ,
hosszú távon, nem megfelelő átgondoltsággal kivitelezve csö kkentheti a tájképi értékeket a
természetesség és a fenntarthatóság imázsát (pl. Sávolyi versenypálya, balatoni vízparti
kempingek fejlesztései az értékőrző területrendezési szabályok átalakításával valósíthatok
csak meg). Kedvező, hogy visszatérőben vannak a stabilabb turisztikai szezonokat biztosító
magyar turisták. Ez elsősorban a vállalkozási kultúrához és a globális tendenciákhoz
köthető.

A területfejlesztési kezdeményezéseknek is részben szerepe van viszont abban,

hogy a szezonon kívüli látogatottság növekedése egyre inkább biztosított, az új tur isztikai
vonzerő és szálláshelyfejlesztések szinte kizárólag egész éves üzemeléssel terveznek.
Szerény

mértékben

elindult

egy

kiegyenlítődés

a

parti

és

a

háttértelepülések

szálláshelyeinek tekintetében, azonban még mindig jelentős a területi koncentráció . A
tömegturizmus

helyett,

a

minőségi

turizmus

felé

való

elmozdulást

jelzi,

hogy

a

kereskedelmi szálláshelyek folyamatosan csökkenő kapacitása, különösen az olcsóbb
szállástípusokat érinti.
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49. térkép: A Balaton-térség, a Tisza-térség és a Duna-mente (Forrás: OTK, 2005)

A térség külső elérhetősége ugyan javult, de ez kizárólag az M7-es autópálya fejlesztéseinek
köszönhető (ami vitatható tájképi értékvesztéssel is járt). A belső elérhetőség nem javult, és a
fenntartható közlekedési formák irányában sem történt érdemi előrelépés. A vasúti szolgáltatások
színvonala, a tó elérhetősége sok tekintetben – és néhány kezdeményezés ellenére – tovább romlott. A
vízi közlekedésre érdemi források nem jutottak, fenntartása pénzügyi szabályozók miatt nehézkessé
vált. A kerékpáros és gyalogos közlekedés feltételei jelentősen nem javultak, a Balatoni Közlekedési
Szövetség kialakítása felmerült, de évek múltán is csak kezdeti szakaszban van.

Tisza és Duna térség – nem egyértelmű fejlesztési fókuszok és irányok
A Tisza térség fejlesztése az ország jelentős részét kitevő célterületre terjedt ki. Már a cél
megalkotásakor sem voltak egyértelműek e térség fejlesztési fókuszai. E célterület ugyanis nagyon
sokféle problémával bír, egyes ágazati tényezők ugyan összekötik (pl. vízgazdálkodás, agrárkörnyezetvédelem és kizárólagosan a folyó mentén a turizmus), de a térség lakosságának túlnyomó
részének életminőségét nem ezek az ágazati meghatározottságok határozzák meg. A térség túlnyomó
részét hátrányos helyzetű térségek teszik ki, a gazdaság kitörési lehetőségei pedig továbbra is
hiányoznak, tartósan magas a munkanélküliség és alacsony a vállalkozási aktivitás. Néhány
prosperáló nagyobb város kistérsége emelkedik ki csupán kedvező helyzetével: Kecskemét, Szeged,
Tiszaújváros. A Tisza-térség fejlesztése alapvetően a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése komplex
programhoz kapcsolódik. A térségben jóval az országos átlag feletti mértékben növekedett a
csatornázott lakások aránya, komolyabb rekonstrukción esett át a szegedi szennyvíztisztító mű. 2008-
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ra elkészült a Cigánd-Tiszakarádi árapasztó tározó, és folyamatban van további tározók megépítése. A
vendégforgalmi adatok tekintetében a térség egészére leginkább a turisztikai stagnálás jellemző, ami
kihasználatlan lehetőségek sorára hívja fel a figyelmet. A térség külső elérhetősége sokat javult, az
M3-as autópálya érintve a Tisza-térséget elérte Nyíregyházát és Debrecent, az M5-ös Szegedet. A 4-es
számú főút folyamatos átépítés alatt van, amellyel javult a Közép-Tisza-vidék elérhetősége is. A térség
közös ágazati jellegű lehetőségeit és problémáit (közös turisztikai lehetőségek, vízgazdálkodási és
ráépülő mezőgazdasági rendszerek) sokkal fókuszáltabban kell kezelni a továbbiakban.
A térség hosszú távú fejlesztését és felzárkóztatását célozza továbbá a Nemzeti Vidékstratégia Tiszavölgy komplex fejlesztési programja is.
A Duna-mente fejlesztése szintén az ország jelentős részét kitevő célterületre terjedt ki. E cél
megalkotásakor sem voltak egyértelműek e térség fejlesztési fókuszai. A térség szintén a
legheterogénebb térségek egyike, ráadásul társadalmi-gazdasági átlagmutatóit jelentősen befolyásolja
a főváros. Itt csak egyes ágazati lehetőségek és problémák kötik össze a térség egészét (pl.
vízgazdálkodás, hajózási lehetőségek és a folyó menti turizmus). Térségi szinten kedvező a
foglalkoztatottság és a gazdasági eredmény, viszont a Budapesttől délre eső kistérségekben, közeledve
a déli országhatárhoz romlik. A Duna-mentén a vonatkozó nemzetközi és a hazai jogszabályok
ellentmondása miatt a tényleges folyómedret érintő munkák terén nem történt előrelépés. Jelenleg is
folyik annak vizsgálata, hogy a Duna és környezete ökológiai védelme mellett hogyan lehet, és milyen
mértékben kell a hazai Duna-szakaszt hajózhatóvá tenni. A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztéséhez
hasonló program hiányában az árvízvédelem területén csupán kisebb, helyi beruházásokra került sor.
A 2011-es magyar elnökség alatt elfogadásra került Európai Unió Duna Makró Régió
Stratégiájának egyik kiemelt feladata lesz az árvízi problémák kezelése. Az uniós elvárásoknak
megfelelően 2009-ben elkészült az ország első vízgyűjtő-gazdálkodási terve, új alapokra helyezve a
Duna mente vízgazdálkodási tervezését. A kikötőket érintő legnagyobb beruházások Győr-Gönyű és
Baja országos közforgalmú- és határkikötőket érintették. A Duna-menti kistérségek összeköttetését
nagymértékben javította a dunaújvárosi, és szekszárdi hidak megépítése. A természeti környezet
védelme szempontjából örvendetes, hogy a Duna-mente kistérségeinek közcsatorna-ellátottsági
mutatói jelentősen javultak, a csatornázottság az egész térségben, országos átlagot jelentősen
meghaladva, megközelíti a 90%-ot. A budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 2010. augusztus 1.
óta normál üzemi körülmények között működik, részleges tápanyag-eltávolítással. A térség közös
ágazati jellegű lehetőségeit és problémáit (közös turisztikai lehetőségek, vízgazdálkodási és hajózási
rendszerek) sokkal fókuszáltabban kell kezelni a továbbiakban.
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A termálvízkincs fontos térségfejlesztő erőforrás, de kihasználatlan lehetőségekkel bír
A termálvízkincs integrált hasznosítására, az egyes szereplők közötti együttműködés erősítésére
több szervezet is létrejött. Három regionális klaszter (Pannon, valamint Észak- és Dél-alföldi Termál
Klaszter) és két országos egyesület igyekszik ellátni az érdekvédelmi, érdekegyeztető és szakmai,
tudományos, oktatási tevékenységet. A geotermikus energiára épülő erőmű még csak a tervekben
szerepel. A kitermelt termálvízkészletek több mint 40%-a gyógy és termálfürdőink vízellátását
szolgálja, közel 30%-át ivóvízellátásra hasznosítják, közel negyedénél pedig közvetlenül a termálvíz
hőtartalmát használják fel. Az elmúlt években jelentős beruházások is zajlottak a termálvíz alapú helyi
fűtési rendszerek kialakítására, bővítésére. Az ország nagy területét érintették a gyógyturizmushoz
kapcsolódó EU-s támogatásban részesített termál- és gyógyfürdő fejlesztések. Az egyes térségek
termál- és ásványvízkincsének komplex és térségi szinten integrált hasznosítását szolgáló
fejlesztések nem valósultak meg. Ennek egyik oka, hogy a szabályozások, az egyéb ösztönzők és a
megalapozó kutatások-fejlesztések elmaradnak a kívánatos szinttől, de az integrációt ellehetetlenítő, a
forrásokat szétaprózó és a fejlesztéseket egymástól tematikusan lehatároló fejlesztéspolitikai
megközelítés is felelőssé tehető. A fejlesztések térbeli koordinációja, a vízkincsvagyon védelme és
minél sokoldalúbb hasznosítása (energetikai, turisztikai és egyéb termékként való hasznosítása) nem
szerepel a fejlesztések prioritásai között. Az ezt szolgáló kutatási-fejlesztési tevékenységek és kísérleti
projektek sem teljesedtek ki. Főleg annak tükrében jelentős az elmaradás, hogy e témakör az egész
ország egyik kitörési pontját képviseli.
A megújuló energiák továbbra sem térségi alapokon hasznosulnak
A megújuló energiaforrások térségi hasznosítása és részarányának növelése érdekében nem történt
érdemi előrelépés. Az ez irányú fejlesztésekben továbbra sem szempont, hogy fenntartható és
átlátható térségi léptékű energiarendszerek épüljenek ki. Jó példa erre, hogy a biomassza alapú
energiatermelésben az elmúlt években ugyan jelentős növekedés történt, de főként széntüzelésű
erőművek biomasszára történő átállításával. Több, a mezőgazdaság fő-, illetve melléktermékeit
hasznosító bioüzemanyagot és biogázt előállító üzem is létesült, számos folyékony biomasszára épülő
feldolgozó üzem és erőmű építése, illetve engedélyeztetése van folyamatban. Ezek térségi alapú
szervezése továbbra is hiányzik, pedig fenntarthatóságuk csak így biztosítható, nagyléptékben
ellenkező hatást érhetnek el. A jelentős szélerőmű fejlesztések sem a helyi és kistérségi energiaellátás
javítását szolgálták, hanem az országos hálózatba táplálták a megtermelt energiát. Magyarországon
2000 óta üzemel szélerőmű, azóta összesen 29 településen 71 szélgenerátor kezdte meg a működését,
amelyek beépített kapacitása 2008-ra meghaladta a 125 MW-ot. A napenergia-hasznosításában a
beruházások főként közintézmények energiaellátásának korszerűsítésére valósultak meg. A nap-, szélés geotermikus energia hasznosítási potenciál összevont értékelése alapján e feltétel nélkül megújuló
energiaforrások hasznosításában egyértelműen az ország déli területei (Dél-Dunántúl és Dél-Alföld
kistérségei) és a tiszántúli térségek rendelkeznek a legsokoldalúbban kiaknázható potenciállal.
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50. térkép: A feltétel nélkül megújuló energiaforrások hasznosítására javasolt térségek (2009)

Határ mente – spontán fejlődés és esetleges szakpolitikák az EU kínálta közegben
Az Európai Uniós csatlakozás, majd a 2007-ben életbe léptetett Schengeni egyezmény alapjaiban
alakították át a határ menti térségek lehetőségeit. A szlovák, osztrák, szlovén határokról eltűnt a
határellenőrzés, az unió külső határainak (horvát, ukrán, szerb) és a schengeni övezetbe még nem
tartozó Románia esetében viszont szigorodott. A korábbi határátkelőhely-fejlesztések ellenére a horvát
és román határszakaszokon továbbra is vannak még nagyobb átjárhatatlan szakaszok. Az autópályák
(M5, M7) elérték az országhatárt, így a szomszédos országok hasonló fejlesztéseivel együtt az
elérhetőségi mutatók jelentősen javultak. A határ menti programok közül Magyarország 2004-2006
között az INTERREG programban, ezt követően a programot felváltó Európai Területi
Együttműködés programjaiban vesz részt. Magyarország szomszédos országaival kétoldalú határ
menti együttműködési programokat dolgozott ki, kivéve az ukrán határon, ahol négyoldalú a
program (magyar – szlovák – román – ukrán). A programok fókuszában leginkább a turizmus és a
gazdasági együttműködések erősítése áll. Ahogy a területi integrálódás Európába átfogó célnál már
említettük az uniós finanszírozású határ menti programok nem célirányosan az OTK-ban kijelölt
témákra összepontosítottak, ami még azzal együtt sem kedvező, hogy kialakításukba természetesen a
szomszéd államok szereplőinek is a magyar félhez mérhető beleszólása van. A közszolgáltatások
közös fejlesztése, a konkrét eredményekkel járó gazdasági együttműködések kevesebb hangsúlyt
kaptak, nem érvényesült célzott szándék arra, hogy e programokon keresztül a határon túli
magyarsággal való együttműködések is javuljanak.
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51. térkép: Határmenti térségek (Forrás: OTK, 2005)

Vidékies térségek – a térségi megközelítések hiánya
A sajátos vidékies térségtípusok erőforrásainak hasznosítása cél keretében az OTK lehatárolást adott
Magyarország vidékies térségeire. Ez a lehatárolás azonban nem érvényesült a későbbi
területfejlesztési és uniós finanszírozású fejlesztéspolitikai és vidékfejlesztési kezdeményezésekben. A
vidékfejlesztési programban megfogalmazott vidékies térségek települési szintű, az ország jelentős
részeire kiterjedő lehatárolást alkalmaztak. Az OTK célkitűzéseivel ellentétben így nem valósulhattak
meg a kistérségi léptékű, a térségeket, a városi központokat és vidékies vonzáskörzetüket együtt
kezelő integrált közszolgáltatási, piacszervezési, munkaerő-piaci és egyéb gazdaságfejlesztési
beavatkozások. Ezzel szemben kialakult a források és projektek az egyes fejlesztési programok közötti
éles lehatárolása (ÚMFT, ÚMVP). Az ÚMVP LEADER kezdeményezése a térségi integrált
megközelítés területén számos újabb jó gyakorlattal szolgált 2007-től, de a LEADER térségek
lehatárolása sem követte az egyéb lehatárolásokat, fokozta az átfedéseket. Nem vált lehetővé a
LEADER közösségek fejlesztéseinek más fejlesztésekkel való integrációja (más EU tagállamok jó
gyakorlatával ellentétben). A LEADER kezdeményezések megvalósítása nehezen indult el, a szakmai
és politikai döntések és kompetenciák elválasztása gyakran nem érvényesült.
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52. térkép: Vidékies (rurális) és városias (urbánus) térségek (Forrás: OTK, 2005)

Természeti és kulturális táji értékekben gazdag térségek – gyenge célirányos értékvédelem és
értékhasznosítás
A cél keretén belül a természeti és kulturális táji értékekben gazdag területek nem kerültek
pontosan lehatárolásra, az OTK-ban megfogalmazottak szerint e területek gyakorlatban a védett
természeti területeket (nemzeti parkok, NATURA 2000 területek stb.) jelentették. Tény, hogy a
különböző fejlesztések eredményeként létesült bemutatóhelyeknek és az új, vonzó programoknak
köszönhetően a védett természeti területek látogatóinak száma folyamatosan emelkedik. Az épített
örökség védelme területén 2003 és 2008 között közel 400-zal bővült a műemlékké nyilvánított
objektumok köre. Az Országos Környezeti Kármentesítési Program, illetve annak alprogramjai
keretében 2004-ben 194, 2005-ben 111, 2006-ban 188, 2007-ben darab projekt zajlott. Az élőhelyrekonstrukciókat elsősorban EU-s támogatással (KIOP, LIFE) sikerült megvalósítani. 2005 óta összesen
54 Stratégiai Környezeti Vizsgálat készült területfejlesztési jellegű tervekre. Ugyanakkor a táji értékek
a gazdaságpolitikában még nem képviselnek védendő és a fejlesztések erőforrásául szolgáló
értékeket, társadalmi és gazdasági potenciáljuk még nincs kellő mértékben elismerve, a bennük
rejlő lehetőségek nincsenek kiaknázva (mint turizmus, örökségvédelem, kulturális ipar, kedvező
lakó és üdülőhelyek, rekreációs helyszínek, kreatív alkotó helyszínek). Ezért egyes ágazati törekvések
gyakran és könnyen okozhatják az értékek sérülését (ld. pl. gazdasági célú erdőgazdálkodás – a
rekreációs, oktatási és tudományos célú erdők részaránya a kistérségek többségében nagyon csekély, a
megközelítést gátló vadgazdálkodás, tájképromboló településfejlesztések, látogatói igényeket nem
követő természetvédelem).
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53. térkép: A hazai nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek és természetvédelmi területek

54. térkép: A hazai NATURA 2000-es területek
91

Továbbá a megvalósuló fejlesztések többségükben elsődlegesen nem az értékvédelem, az értékek
erősítésének szellemében és a nagyközönség számára való folyamatos hozzáférés biztosítása, ezáltal a
gazdaság fejlesztése céljából történnek/történtek, hanem egy fejlesztési cél közegének biztosítása
céljából; másrészt a projektek pontszerűen valósulnak meg, holott a fenntarthatóság a kulturális
örökségi elemek vegyes bemutatásával, programcsomagokba szervezésével biztosítható.
Hangsúlyt kell fektetni a táji és kulturális adottságokra épülő turisztikai termékcsomagok
kidolgozására, amelyekhez kiemelkedően fontos a helyi értékek felismerése, minőségi fejlesztése,
helyi erőforrások használata, kiaknázása. A főbb programcsomagok, örökség útvonalak helyszíneinek
megjelenítése fontos lenne az Országos Területfejlesztési Koncepcióban is, mivel azok egy országos
koncepció révén válhatnak működőképessé.
Az Új Széchenyi Terv az egészségturizmushoz kapcsolódó komplex minőségi turisztikai
kínálatfejlesztés alprogramja hangsúlyosan jeleníti meg a gazdag és színes kulturális örökséget. Első
legfontosabb irányként külön említi és részletezi a kulturális turizmust, amely a leghatékonyabb
eredményt a többi turisztikai területtel együttesen tudja elérni (vízi turizmus, a lovas turizmus; a
kerékpáros turizmus, ökoturizmus és a gasztronómia és vendéglátás, valamint a turisztikai
fogadóképesség javítása, de említhetnénk itt a konferencia-turizmust, vagy éppen a különböző
fesztiválokat is).
Az Európai Unió Duna Makro-regionális Stratégiája is hangsúlyt fektet a kultúra és a turizmus mint
erőforrás használatára és az örökség védelmére.

Tanyás térségek – spontán, orientáció nélküli funkcióváltás
A tanyás térségek korszerű gazdálkodási modell szerinti megújítása, új funkciókkal történő
bővülése az utóbbi években nem gyorsult fel. Tény ugyanakkor, hogy a tanyák lakó- és
üdülőfunkciói gazdagodtak az elmúlt években is. Ez viszont igen eltérően érinti az egyes tanyás
területeket, sok esetben a települési érték rombolásához vezet. Továbbá az alacsony jövedelmű
népesség

tanyai

szegregációja

is

folytatódott.

Az

elmúlt

években

kifejezetten

a

tanyák

ingatlanpiacának élénkítése érdekében nem történt jogszabályi módosítás, noha ingatlanpiaci
szervezés és ösztönzők sokat tehetnének a kívánt elmozdulás irányában. A fejlesztésekhez szükséges
lenne a tanyai ingatlanok megbízható felmérése is, mely továbbra sem valósult meg, csak a
Homokhátság területén folytak erre irányuló munkálatok. A külterületekre vonatkozó szabályozások
(beépítés, bejelentkezés, hitelfelvétel) valamint az infrastrukturális hiányosságok (ivóvíz, gáz,
esetenként villany) továbbra is megnehezíthetik az értékesítéseket. Áttételesen a tanyai rekreáció
erősödésére utal, hogy a falusi szállásadásban eltöltött vendégéjszakák száma folyamatos, az országos
átlagot meghaladó növekedést mutat a tanyás térségek településein. A tanyás térségek településeinek
nagy részén lehetőség van alternatív energiaforrások felhasználására, de tekintettel a nagy
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költségigényre, a kialakultan szabályozókra és ösztönzőkre, csak kevés helyen történtek ilyen irányú
beruházások. A tanyák idősödő, rászoruló lakosságának ellátása szempontjából előrelépést jelent,
hogy a tanyagondnoki szolgálatba bevont települések száma 2004 és 2006 között az országban
megduplázódott. Nehezíti ugyanakkor a folyamatok nyomon követését, a beavatkozások értékelését,
hogy a rendszeresen közölt statisztikai adatok nem a külterületekre vonatkozóan, csak a tanyás
térségek településeire illetően állnak rendelkezésre.

55. térkép: Tanyás térségek (Forrás: OTK, 2005)

A 2011-ben indult és nemzeti forrásból megvalósuló Tanyafejlesztési Program hivatott a tanyás
térségek problémakörét kezelni. A program hosszú távú céljai, mint a tanyai gazdálkodás megújítása,
újjáélesztése, a tanyai életmód – sajátos értékeinek megmentése, megőrzése mellett – hátrányainak
csökkentése, hosszabb távon eredményezhetnek mérhető javulást.
Duna-Tisza-közi Homokhátság – hiányzó szakpolitikai döntések és érdemi fejlesztések

A Duna-Tisza-közi Homokhátság problémáinak megoldását nehezíti, hogy a 2005-ben elfogadott
OTK-ban lehatárolása sem térképi, sem szöveges formában nem történt meg, még szakértői szinten is
többféle lehatárolás létezik, ami alapvetően megnehezíti a térséget érintő preferenciák
érvényesítését. A térség továbbra is a klímaváltozás kedvezőtlen hatásaival leginkább veszélyeztetett
hazai térségünk, a szárazodás és a fokozódó felszíni és felszín alatt vízhiány az elsivatagosodáshoz
hasonló jelenségcsoporttal járhat együtt. A vízgazdálkodás területén részleges előrelépést jelent az Új
Magyarország Fejlesztési Tervből megvalósításra kerülő Ráckevei- Soroksári-Duna nagyprojekt,
amely a Duna-völgyi belvíz- és öntözőrendszeren keresztül jelentős területek
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öntözését,

belvízmentesítését biztosíthatja. A Duna-ág és vízrendszere – az esetlegesen bővítendő Duna-Tisza
csatornával együtt – egyes tanulmányok szerint alkalmas lehet a Homokhátság némely területének
külső vízpótlására is, azonban ezek a projektek jelenleg még csak tervezési szakaszban vannak. A
Duna-Tisza csatorna megvalósításának szükségessége és várható hatásai tekintetében a kutatási
eredmények, valamint a szakemberek véleménye megoszlik. A változó természeti körülményekhez
való alkalmazkodást a helyi vízvisszatartási módok és az új környezeti feltételekhez jobban alkalmazkodó
gazdálkodási formák fejlesztése, a vízvesztő gazdálkodási módok és haszonvételek átalakítása segíthetik.
A szintén a térségben zajló Homokháti Speciális Célprogramban 2001–2007 (területfejlesztési
támogatásból a Bács-Kiskun Agrárkamara koordinálásával) eleinte az agrár-szerkezetváltó programrész
dominált, a vizsgált időszakban azonban fokozatosan a vidékfejlesztési programelem vált
hangsúlyosabbá. E Program azért érdemel külön említést, mert rendkívül alacsony fejlesztési forrásból
országos szinten is előremutató, jövedelem-kiegészítő és a kiegyenlítettebb jövedelemszerzést lehetővé
tevő, a térségi szereplők összefogásában megvalósuló projekteket valósított meg a turizmus és az
élelmiszer-előállítás területén.
A Duna-Tisza-közi Homokhátság problémáinak kezelését, valamint a térség felzárkóztatását célozza
továbbá a Nemzeti Vidékstratégia Homokhátság programja is.

Aprófalvas térségek – a lehetséges új funkciók továbbra is kihasználatlanok

Az OTK szerint a hazai településállomány mintegy harmadát kitevő aprófalvas térségekben az
elérhetőség javítása kínálna vonzóbb életkilátásokat, javítva e térségek népességmegtartó képességét.
Másrészt új funkciók bevezetésével lehetne vonzóvá tenni a térségeket a helyiek és az újonnan
érkezők számára. A térségek társadalmi problémáit jelzi, hogy a munkanélküliségi ráta körülbelül
kétszeresen haladta meg az országos átlagot, és a növekedés üteme is meghaladja az országos átlagot.
A falvak többségében továbbá magas az elöregedés és elvándorlás, ami szociális problémákat okoz és
a települések és a környező táj fenntartását veszélyezteti. Az aprófalvas térségek vándorlási
vesztesége erőteljesen növekedő tendenciát mutat. E településeken 100 fő 14 év alattira és 60 év
felettire 64,3 aktív korú (15-59 év közötti) jutott, míg országos átlagban ez az érték kb. 56,8.
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56. térkép: Aprófalvas térségek (Forrás: OTK, 2005)

A kedvezőtlen foglalkoztatási helyzet javítását, az alternatív jövedelemszerzési lehetőségek
terjesztését szolgáló szociális földprogramok évente országosan kb. 200 települést érintettek, ezek
közül 75-90 az aprófalu, amelyek többségében Észak-Magyarországon, illetve Dél-Dunántúlon
találhatóak.
Az OTK-ban megfogalmazottakkal ellentétben az aprófalvak kínálta értékes és alacsony terhelésű
természeti és épített környezetben a lakó, üdülő és rekreációs funkcióik kiteljesítésére nem indultak
kezdeményezések. Az aprófalvak jelentős része üdülőkörzetben vagy turisztikai szempontból
frekventált területen található, de a vendégforgalmi adatok alapján a falusi szállásadás az
aprófalvakban általában legfeljebb kiegészítő tevékenységet jelent. A térségtípus településein
összességében az 1000 főre jutó vendégéjszakák számának folyamatos visszaesése (12 százalékpontnyi
mértékben) figyelhető meg 2003 és 2007 között, az országos 9%-os növekménnyel szemben.
A magyarországi épített örökségállomány színvonalát, értékeit tekintve európai, nemzetközi rangú,
azonban helyzete, állapota, tudományos igényű helyreállításainak hiánya, a nagyközönségnek való
bemutatást jelenleg képviselő állomány csekély aránya elmarad az európai, illetve a nemzetközi
átlagtól. Magyarország nem használja ki a kulturális örökségben rejlő erőforrásokat. Az elmaradott
településeken, térségekben sok esetben a kulturális örökség, illetve az annak bázisán működő
turizmus lehet az egyetlen kitörési pont mind a gazdaságfejlesztés, mind a munkahelyteremtés
vonatkozásában.
Az OTK másik törekvésére a közszolgáltatások elérhetőségének és a munkába járás feltételeinek
javítására sem történtek célzott beavatkozások. A közlekedésfejlesztés területén az aprófalvas
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térségekben nem történt előrelépés. Sem a közutak állapota, sem a közösségi közlekedési
szolgáltatások minősége és mennyisége nem felel meg a lakosság igényeinek. A költséghatékonyság
javítása érdekében számos, korábban a településen is elérhető szolgáltatás területi koncentrációjára
került sor. A közösségi közlekedési kapcsolatok és az alternatív (pl. mobil) szolgáltatások
fejlesztése legtöbbször elmaradt az intézményi racionalizálástól, hiányzik e tényezőket együtt
kezelő integrált elgondolás. Ezért az egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális (közművelődési)
intézmények elérhetősége gyakran tovább romlott.

57. térkép: A települések általános iskolai ellátottságának változása (2003-2007)

Az aprófalvas térségek társadalmi-gazdasági felzárkóztatására, az ott élők életkörülményeinek
javítására került be a Nemzeti Vidékstratégiába az aprófalvas térségek fejlesztési programja, amelynek
kidolgozása 2012-ben kezdődik meg.

Nemzetiségek által lakott térségek kiaknázatlan gazdasági kapcsolatai
A nemzetiségek által magas arányban lakott kistérségek sajátos fejlesztési erőforrásinak kiaknázására
nem történtek lépések, az OTK-ban szorgalmazottakkal ellentétben. A nemzetiségi térségeink
anyaországi és határon átnyúló kooperációja nem csak a kulturális élet és az oktatás, de a
gazdaságfejlesztés terén továbbra is erőforrást képviselhetne (ld. befektetések vonzása, turisztikai
gazdasági hálózati és információs együttműködések). Az ÚSZT-nek köszönhetően meginduló határon
túli magyar gazdaságfejlesztési kezdeményezések tükörprogramjaiként lehetőség kínálkozhat e
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kezdeményezések elindítására is. Egyelőre ugyanis a célzottan a nemzeti kisebbségeket érintő
támogatások szinte kizárólagosan csak oktatási és kulturális funkciók köré rendeződnek. E
folyamatok maguktól nem indultak el, célirányos generálásuk szükséges. Bár a nemzeti kisebbségek
által lakott térségek gazdaságában az országos átlagot meghaladó volt a külföldi tulajdoni hányad
mértéke, e tényből következtetések nem vonhatók le, ugyanis e térségekben is nagyon alacsony szintű
a nemzetiségek aránya (1-5 %) és kellő célirányos marketing-tevékenység hiányában csak kevesek
körében ismert a térségek nemzetiségi jellege, még a nemzetiségek anyaországaiban is. A
vendégforgalom adatai az országossal megegyező mértékű tendenciát mutattak, a kisebbségek
magasabb aránya a turizmuson belül nem generál nagyobb arányú külföldi vendégforgalmat.

58. térkép: Nemzeti kisebbségek által magas arányban lakott térségek (Forrás: OTK, 2005)

Szintén az OTK célkitűzés része volt (a kulturális és gazdasági kapcsolatok kiteljesítéséhez
elengedhetetlen), hogy a térségek nemzetiségi lakosságának identitása és kultúrája megmaradjon, sőt
kibontakozzon. A folyamatok azonban sajnos nem ezt mutatják, mely a célzott térségi szakpolitikai
beavatkozások hiányának is köszönhető (oktatás- és kultúrpolitika). A nemzetiségi identitás és az
anyanyelvi kultúra megőrzésében jelentős szerepet játszó alapfokú nemzetiségi, etnikai oktatásban
résztvevők száma a nemzeti kisebbségek által lakott kistérségekben – az országos folyamatoktól
eltérően – kismértékben csökkent. Középfokú nemzetiségi oktatásban az ide tartozó kistérségek
tanulóinak már csak 5%-a részesült és ez az arány nem is változott jelentősen.
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A cigányok által magas arányban lakott térségek szegregációja fokozódik

A roma társadalmi-gazdasági integráció szempontjából meghatározó, hogy az Országgyűlés 2007-ben
elfogadta a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervét, és a 2008–2009. évekre szóló
kormányzati intézkedési tervet. A feladatokat részben szociális, részben területi szempontok alapján
határozták meg. Az OTK célkitűzéseinek megfelelő, a térségek adottságaihoz igazodó átfogó és
integrált szakpolitikai kezdeményezések nem indultak el. Hiányoznak az integrált, az oktatás-, a
foglalkoztatás- és szociálpolitikára egyaránt kiterjedő fejlesztések. Az oktatási kezdeményezésekből
csak az antiszegregációs törekvések kaptak jelentősebb hangsúlyt, a sajátos adottságokra szabott
pedagógiai fejlesztések sokkal kevésbé (a helyzetre szabott módszertan, cigány identitású tanári
közösségek, együttélési programok). A felzárkóztatás szempontjából alapvetően meghatározó
oktatásban magas arányú cigány népességgel rendelkező térségekben az oktatás területén óvodai
nevelésbe bevont gyermekek száma a 3-5 éves korosztályhoz képest továbbra is elmarad, ami a
későbbi iskolai teljesítményt is negatívan befolyásolja. Az általános iskolák megszűnése hátrányosan
érintette a romák lakta térségeket is, összességében 10-ből hat településen biztosított csak helyben az
alapfokú oktatás. E térségek változatlanul súlyos foglalkoztatási gondjait jelzi, hogy a
munkanélküliségi ráta az országos átlag több mint kétszerese, az egy főre jutó jövedelem értéke az
országos átlagnak alig több mint kétharmada. Az 1000 lakosra jutó rendszeres szociális segélyben
részesülők évi átlagos száma 2008-ban már közel háromszorosa az országos átlagnak. A térségtípus
minden hatodik településén működő szociális földprogram továbbra is jelentős részben a cigányok
lakta térségekre koncentrál, de az érintett települések száma évek óta gyakorlatilag változatlan, holott
a bővítésre jelentős igény lenne, és e program nem köt le jelentős forrásokat. E térségekben az
infrastrukturális ellátottság némileg javult, ugyanakkor míg a csatornázott lakások aránya országos szinten
a 70%-ot közelíti, addig a térségben ez mindössze 45%. Ráadásul e célcsoport leghátrányosabb helyzetű,
gyakran telepeken élő szegmense nem tud bekapcsolódni e fejlesztésekbe. Itt az egészségügyi és szociális
helyzet még kritikusabbá vált. A telepek helyzetének kezelésére csak kisléptékű kísérleti kezdeményezések
történtek. A közszféra irányából nem történtek célirányos kezdeményezések a térségekben a cigány
kultúra

értékeinek

széleskörű

bemutatására,

elsajátítására,

gazdasági

tevékenységekben

való

hasznosítására, a térségfejlesztési erőforrást jelentő magyar és cigány identitás elmélyítésére sem. Szintén
nem valósultak meg célzott együttműködések, nem épültek ki ösztönzők a magyar és cigány civil és
gazdasági szereplők együttműködésére. Elmaradtak az új megközelítésekkel bíró az alternatív, az oktatást
a szociálpolitikával kiegészülő közmunka kezdeményezések is (pl. integrált közmunkaprogramok,
szociális mező- és erdőgazdálkodás). E téren a Nemzeti Munkaterv hozhat változást.
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59. térkép: Magas arányú cigány népességgel rendelkező térségek (Forrás: OTK, 2005)

A vizsgált időszakban, az OTK-ban vizionáltaknak megfelelően – tekintve hogy nem történtek célirányos
proaktív megoldások – sorozatosan jelentek meg a Magyarországon korábban nem tapasztalat etnikai
konfliktusok. A rendkívüli feszültségek egyes települések és térségek életminőségét jelentősen rontják,
felszámolják a fejlesztési kilátásaikat. A csupán az esélyegyenlőségi szempontokat deklaráló központi
beavatkozások, a célirányos, minden helyi szereplő hathatós bevonásával kialakított megoldások
hiányában a cigányok által magas arányban lakott térségek problémája mára az ország legkritikusabb
területi problémájává vált. A célzott beavatkozások hiánya és a többségi társadalom részéről a cigányság
irányában továbbra is fennálló lakóhelyi, települési és térségi szintű szegregációban is megnyilvánul. A
folyamatok a többségi társadalommal szembeni ellenidentitás kialakulásához vezethetnek, mely az
integrációs lehetőségeket bezárja, és az állandó etnikai konfliktusok terepévé váló térségek elszigetelődését
jelenti. A helyzet kialakulása és a helyzetet orvosló beavatkozások elmaradása azért is rendkívül aggasztó,
mivel az elöregedő magyar társadalomban a jelenleg még magasabb természetes szaporodást produkáló
cigányság jelentős potenciális erőforrásokat képviselhetne. Távlatosan a fejlesztéseknek lökést adhat, hogy
a 2011-es magyar elnökség alatt elfogadásra került a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós
keretrendszere. Erre tekintettel Magyarország Kormánya is elkészítette – az elmúlt időszak tanulságait
feldolgozó – romaintegrációs stratégiáját integráló Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáját és
annak első három éves kormányzati intézkedési tervét.
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4.3.

Az ágazati szakpolitikák mérsékelt területfejlesztési szerepe, súlytalan területi
prioritások

Az OTK-ban rögzített célok eléréséhez elengedhetetlen a különböző szakpolitikák által tervezett
intézkedések összehangolása, melyhez az egyes ágazatok nagyobb mértékű tértudatossága
szükségeltetik. Ennek érdekében az OTK 16 szakterületre vonatkozóan olyan egyértelmű üzeneteket,
feladatokat fogalmazott meg, melyek teljesítése nagymértékben hozzájárul az OTK célkitűzéseinek
megvalósításához.
Összességében a szakpolitikák számára megfogalmazott üzenetek, területi tartalmak, csak részlegesen
és hiányosan jutottak el az ágazati tervezés, stratégiák szintjére. Olyan szakpolitikák, ágazatok
szempontjából sem történt döntő előrelépés a területi üzenetek érvényesítése kapcsán, melyeket mind
hazai, mind az Unió szintjén kiemelten kezel a fejlesztéspolitika (pl. közlekedés, vidékfejlesztés,
energiapolitika) vagy melyeket a gazdasági szerkezet húzó ágazataként tartanak számon (pl. kutatásfejlesztés és innovációs politika).
Az innovációs politikában az OTK fontos céljaként fogalmazta meg a K+F+I szektor területi
koncentrációjának oldását és ezzel párhuzamosan Nyugat-Dunántúl és Észak-Magyarország és
kiemelten a pólusvárosok pozíciójának erősítését. 2007-ben kidolgozásra került „A Kormány középtávú
(2007-2013) tudomány-, technológia és innováció-politikai (TTI) stratégiája” című dokumentum, mely
döntően nem fogalmaz meg, nem fogad be területi szempontokat, illetve nem használ fel olyan térségi
lehatárolási szempontrendszert, amelyet az OTK alkalmaz. Megállapítja azonban az innovációs
potenciálban jelen lévő számottevő területi differenciáltság jelenlétét, és ez alapján a Budapest
központúság erőteljes oldására való törekvést, melyet az OTK a Regionális Innovációs Ügynökségek
megerősítésével, feladatainak és illetékességeinek bővítésével, mint közvetlen eszközzel javasolja
elérni. Az OTK-s alcélok teljesülését jóllehet elősegíthetik a kialakított Regionális Innovációs
Ügynökségek (RIÜ), de jelenleg még problémát jelent, hogy a Regionális Innovációs Stratégiák (RIS)
jellemzően kevésbé tartalmaznak régió-specifikus jellemzőket. A jövőben a kiegyenlített fejlődést a
regionális szintű K+F+I tevékenység, az együttműködések, a hálózatosodás (pólusok, klaszterek)
ösztönzése biztosítja. A kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységre 2003 és 2008 között fordított
181,6 Mrd forint 46,7%-a Budapestre jutott, bár összességében megfigyelhető a pólusvárosok
kiemelkedése, de markáns változások nem következtek be, melyek a K+F+I budapesti koncentrációját
oldották.
Magyarországon a közlekedésben lejátszódó tendenciák megegyeznek azzal, ami Nyugat-Európát
jellemezte korábban, vagyis megállíthatatlan a közúti- és légi közlekedés térnyerése, a vasúti- és vízi
közlekedés hátrányára. A jelentős forrással (2003-2008 között 669 Mrd Ft) támogatott gyorsforgalmi
úthálózat-fejlesztés révén (M3-M30, M5, M6) elérhetővé váltak vidéki pólusok (Miskolc, Debrecen,
Szeged, Pécs), megépült két dunai átkelő (Dunaújvárosnál és Szekszárdnál), a hozzájuk tartozó
gyorsforgalmi utak (M8 és M9) egy-egy rövid szakaszával. Megtörtént illetve megkezdődött a
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legfontosabb vasúti fővonalak felújítása (pl. Hegyeshalom-Budapest-Szolnok-Lőkösháza, vagy BobaBajánsenye), de összességében lassan halad a tranzverzális irányú kapcsolatok kiépülése és kevés
előrelépés történt a térségi központok elérhetőségének javítását illetően, valamint a kombinált
közlekedési módok feltételeinek megteremtésében (multimodális csomópontok kiépítése).
Mind az OTK, a kormányzat és az Unió szintjén is fontos cél az energiapolitika szempontjából az
energiafüggőség

csökkentése,

az

energiahatékonyság

növelése,

valamint

a

megújuló

energiafelhasználás részarányának növelése. Mára a növekedő gazdasági teljesítmény mellett
csökkenő energiafelhasználás jellemző, a korábbi energia intenzív ipari nagyfogyasztókat felváltották
a közlekedés és szolgáltató szektor képviselői. Az uniós jogszabályoknak való megfelelés érdekében
előtérbe került a korszerűtlen erőművi blokkok átalakítása a megújuló energiaforrás felhasználására, de
emellett fontos figyelembe venni, hogy problémát okozhat a biomassza alapú energiatermelésben az
értékes erdőállományok tüzelőanyagként történő felhasználása. Az ország energiaszerkezetének
átalakulása, a hazai szénhidrogén-készletek kimerülése, a lakossági gázellátás szinte teljes körű
kiépítése,

valamint

az

elmúlt

években

történt

energiapiaci

liberalizáció

mind-mind

azt

eredményezték, hogy különösen kiemelt szerephez jutott a földgáz az energiaellátásban, és vészesen
megnőtt az ország külföldi energiafüggősége.
A megújuló energia-felhasználás tekintetében Magyarország 2003 és 2008 között ötszörös növekedést
elérve megkezdte a felzárkózást az uniós átlaghoz. Azonban ez még mindig jelentős elmaradásban
volt, hiszen 2007-ben a villamosenergia-termelés csupán 4,6%-a származott megújuló erőforrásból,
ami kevesebb, mint harmada volt az EU-27 átlagának (15,6%). A hazai megújuló energiatermelés
növekedésének két motorja a szél- és biomassza alapú energiatermelés volt.
Az agrár- és vidékfejlesztési szakpolitika szempontjából az OTK legfontosabb céljai között szerepel a
helyi, természeti és kulturális (különös tekintettel az épített örökség értékalapú, nemzetközi
gyakorlatnak megfelelő fejlesztésére, a turizmus rendszerébe való bekapcsolására) erőforrások
fenntartható hasznosításának ösztönzése, a helyi humánerőforrás-fejlesztés, szervezés; valamint a
környezeti és kulturális szempontú tervezés és tájmenedzsment technikák szélesebb körben történő
elterjesztése. A környezetbarát ökoturizmus elterjedésének ösztönzése érdekében főként LIFE és ISPA
program keretében megvalósított fejlesztések következtében a Nemzeti Park Igazgatóságok
látogatottsága is jelentősen, több mint 40 %-kal emelkedett. Az EU csatlakozással járó szigorodó
követelményrendszer hatásainak köszönhetően, és részben a hazai területi, stratégiai tervezési
rendszer kialakulásának, valamint az e mentén támogatott környezetvédelmi intézkedéseknek és
fejlesztéseknek hatására is, az ország környezetterhelése csökkent és állapota térségenként eltérő
mértékben fokozatosan javult.
A vidékfejlesztés esetében problémát jelent, hogy intézményrendszere élesen elkülönül a
területfejlesztésétől, kiemelt térségi szintje a kistérségek kategóriája. Sok esetben a vidékfejlesztési
tervek esetében is igaz, hogy területi tartalmuk, földrajzi szemléletük gyenge, intézkedéseik nem
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igazodnak a tervezett térségek térszerkezetéhez, és nem értelmezik az OTK adott térségre vonatkozó
üzeneteit, több ágazatot integráló, komplex térségi beavatkozásaik alárendeltek az egyes ágazatok
által megfogalmazott eltérő területi hatásokkal rendelkező intézkedéseknek. Az ÚMVP esetében is
alárendeltek a területi üzenetek: még a vidékfejlesztési kedvezményezett térségek lehatárolása sem
követi az OTK iránymutatását.

SZAKPOLITIKA

HOZZÁJÁRULÁS AZ OTK CÉLOK TELJESÜLÉSÉHEZ
FŐBB ERŐSSÉGEK
FŐBB GYENGESÉGEK

Befektetésösztönzési
politika

KKV politika

 2007-13-as időszakra vonatkozóan
elkészült
a
„Kisés
középvállalkozások
fejlesztésének
stratégiája”

Innovációs
politika

 Regionális
Innovációs
Ügynökségek
létrehozása
és
működtetése
 Regionális Innovációs Stratégiák
kidolgozása (ezek azonban általában
nem
tartalmaznak
területi
specifikációt)
 Nemzeti
Turizmusfejlesztési
Stratégia és alágazati stratégiák
készültek – főként az utóbbiakban
területi fókuszok.
 A
turisztikai
desztináció
menedzsment rendszer kialakítása
 Formálódó turisztikai klaszterek
(pl. egészségturizmus területén).

Turizmuspolitika

Foglalkoztatás
-politika

 A hazai szakpolitikában erős a
területi különbségek csökkentésének
szükségességét
megfogalmazó
igény.

Oktatáspolitika

 A
Közoktatás-fejlesztési
Stratégiában
megjelenik
a
területiség, de leginkább a helyi és
területi
közoktatás-tervezéssel,
valamint a települések közötti
együttműködésekkel kapcsolatban
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 A fejlett és fejletlen régiók közötti
különbségek
csökkenése
nem
az
eredményes
szakpolitikának,
hanem
elsősorban az ország fejlettebb régióiból
való – gazdasági válság miatt –
tőkekivonásnak köszönhető.
 A szakpolitika és stratégiája szinte
egyáltalán
nem
tartalmaz
területi
elemeket.
 Kkv-k elégtelen támogatása az uniós
forrásokból
 Budapest
részesedése
a
K+F
ráfordításokból továbbra is kiugróan
magas, az arány az utóbbi években csak
kismértékben csökkent.
 A kutató-fejlesztők számát tekintve
tovább nőtt a főváros túlsúlya az elmúlt
években.
 A nemzeti, alágazati és számos térségi
turisztikai
tervdokumentum
közötti
összhang sok esetben gyenge.
 Nem sikerült enyhíteni a turisztikai
desztinációk látogatottságában fennálló
egyenlőtlenségeket, térbeli koncentrációt.
 A turizmuspolitika nem fektet hangsúlyt
a kulturális örökség, különösen az épített
örökség turizmusban betöltött szerepének
jelentőségére és erősítésére, az abban rejlő
lehetőségek nemzetközi gyakorlatnak
megfelelő
kiaknázására,
komplex
programcsomagok létrehozására
 A
fejletlenebb
térségekben
a
munkanélküliek számához képest relatív
kevesebb tartós munkahelyet sikerült
létrehozni, inkább szociális foglalkoztatás
(pl. közmunka-program) dominál.
 Komplex
szociális,
oktatási,
foglalkoztatási programok hiánya
 A kistelepülési iskolabezárások és a
térségi szolgáltatások rossz elérhetősége
különösen
a
hátrányos
helyzetű
(aprófalvas) térségekben.
 Nem csökkenő iskolai szegregáció a
fejletlenebb térségekben

SZAKPOLITIKA

HOZZÁJÁRULÁS AZ OTK CÉLOK TELJESÜLÉSÉHEZ
FŐBB ERŐSSÉGEK
FŐBB GYENGESÉGEK

Kulturális
politika

 A
Közművelődési
Stratégia
prioritásaival
megfelelően
kapcsolódik az OTK céljaihoz,
továbbá jelentős szerepük van a
muzeális
intézményeknek,
könyvtáraknak és a kulturális
örökségnek.

Szociálpolitika

 A 3 éves kistérségi szociális
felzárkóztató programok keretében a
leghátrányosabb
helyzetű
kistérségekben komplex fejlesztések
valósultak meg, integrált több évre
tervezhető programok keretében
 Az
integrált
városfejlesztési
stratégiák
szociális
város
rehabilitációs lehetőségei

Egészségpolitika

 Az Egészség Évtizedének Johan
Béla Nemzeti Programja a térségi
kérdéseket
kiemelten,
külön
alprogramban kezeli.

Környezet-,
természetvéde
lem,
vízgazdálkodá
s

 Jelentős
eredmények
a
klímaváltozás
kutatása
és
a
környezeti nevelés területén
 A
környezethez
kötődő
infrastruktúra-hálózat fejlődése (pl.
szennyvíz-,
hulladékszállítás,
kezelés)

Informatikai
és hírközlési
politika

 A
telekommunikáció
és
informatika
szolgáltatásainak
(mobiltelefon, internet, kábeltévé
stb.),
terjedése
csökkentik
az
egyenlőtlenségeket
 A
gyorsforgalmi
úthálózat
fejlesztése
elérte
valamennyi

Közlekedés-
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 A szak- és felnőttképzési szerkezet
továbbra sincs összhangban a gazdaság
igényeivel.
 Az infrastrukturális beruházásokhoz
képest jóval kisebb humán erőforrásfejlesztés.
 Az állami és önkormányzati források
lefaragása
miatt
a
közművelődési,
muzeális
intézmények,
könyvtárak
fenntartásának ellehetetlenülése.
 A kulturális örökség, (különös tekintettel
az épített örökségre) számára a forrás nem
elegendő, ezért ezen erőforrás kiaknázása,
valamint gazdaságfejlesztő hatása nem tud
megvalósulni.
 Az IKT bővülése a multikultúra
terjedését segíti, ami mellett a helyi
értékek, térségi hagyományok háttérbe
szorulnak.
 A szociális segélyezés struktúrája nem
ösztönözte a visszatérést a munka világába
 A növekvő igények ellenére az
önkormányzatok forráshiány miatt nem
képesek
finanszírozni
a
szociális
ellátórendszer elemeit
 Kevés átfogó program irányul a
szociálisan
hátrányos
helyzetűek
munkahelyteremtésének,
lakhatásának,
oktatásának integrált kezelésére
 Az
ellátórendszer
legtöbb
fontos
mutatója
különösen
az
elmaradott
térségekben
romlott
(pl.
kórházi
kapacitások, háziorvosok száma, kórházak
elérhetősége).
 Pénzügyi és humán oldalról sokszor
fenntarthatatlan fejlesztések az elmaradott
térségekben
(pl.
kistérségi
rendelőintézetek)
 Az elmaradó gát- és töltésépítés,
karbantartás, valamint a szélsőséges
időjárás egyre gyakoribbá válása többször
okozott súlyos árvízi helyzetet.
 A sokszor elmaradott táji értékekben
gazdag térségekben a környezeti értékek
komplex kihasználása kevés helyen hozott
eredményt
 A Magyar Információs Társadalom
Stratégia kis terjedelemben és felületesen
foglalkozik a területiség kérdésével.

 A
transzverzális
hálózati
elemek
hiányosan épültek ki (gyenge közúti

SZAKPOLITIKA

HOZZÁJÁRULÁS AZ OTK CÉLOK TELJESÜLÉSÉHEZ
FŐBB ERŐSSÉGEK
FŐBB GYENGESÉGEK

politika

regionális pólust
 A Budapest körüli körgyűrű
további
szakaszainak
építése
hozzájárult
a
főváros
tehermentesítéséhez

Energiapolitika

 A szélenergia hasznosításának
szélesebb elterjedése. Pilotprojektek
megvalósulása
a
geotermikus
energia lakossági hasznosításának
területén.
 Az energiahatékonyság elvének
előtérbe kerülése, energiatakarékos
megoldások alkalmazása (főként az
energiaárak
változásának
következtében)

Agrárpolitika
és agrárvidékfejlesztés

 A
fenntarthatóság
elveinek
fokozódó figyelembe vétele a
vidékfejlesztési
tervezés
és
végrehajtása során
 Növekvő
erdősültség,
terjedő
fenntartható erdőgazdálkodás

Lakáspolitika

 A panelprogram keretében jelentős
számú lakás felújítására sor került

Biztonságpolitika

 A VTT keretében megvalósult
tározók segítségével csökkent az
árvízveszély a Tisza mentén.
 A
társadalmi
bűnmegelőzés
nemzeti stratégiája kitér a bűnözés
területi differenciáltságára, feltárja a
társadalmi-gazdasági-szociális
helyzet és a bűnözés kapcsolatát.

kapcsolatokkal rendelkező új Duna-hidak)
 A vasúthálózat és a mellékúthálózat
valamint a helyi és helyközi közösségi
közlekedés
átlagos
színvonalának
minőségének
romlása
folytatódott,
különösen vidéken az ingázást is gátolja.
 Kihasználatlan regionális repterek
 A megújuló energia részaránya nőtt
ugyan (az EU-ban továbbra is az utolsó
között vagyunk), de ez főként a
kedvezőtlen gazdasági helyzet miatti
fosszilisenergia-fogyasztás csökkenés és a
fatüzelésre átállás következménye.
 Bizonytalan,
évről
évre
változó
feltételekkel pályázható támogatások.
 Az energetikai célú növénytermesztés
elterjesztése nem a megfelelő ütemben
halad.
 A vidékfejlesztésnél hiányoznak a
komplex
fejlesztések,
helyette
kis,
pontszerű,
alacsony
hatékonyságú
fejlesztések történnek.
 A
szakpolitika
területfejlesztéstől
független intézményrendszere, térségi
hálózata
 Nem készült nemzeti lakáspolitikai
koncepció.
 Nem
épültek
megfelelő
számban
szociális bérlakások, amik növelnék a
térségi mobilitást
 A
szegregált
lakókörnyezetek
felszámolása nem hozta meg a kívánt
eredményt.
 Az elmaradott, társadalmi-gazdasági
feszültségekkel küzdő térségekben nem
sikerült visszaszorítani a bűnözést, növelni
az itt élők biztonságérzetét.
 Etnikai feszültségek éleződése, az állam
kivonulásának veszélye a periférikus
térségekben.

4. táblázat: Szakpolitikák hozzájárulása az OTK céljaihoz

4.4.

Hatástalan eszközrendszer

A nemzetgazdasági tervezésben olyan rendszert szükséges kialakítani, amelynek legfontosabb
sajátossága, hogy a reálfejlesztés (nemzeti fejlesztési koncepció és terv, a területfejlesztés, a
vidékfejlesztés, a településfejlesztés, a gazdaságfejlesztés, a szociális és kulturális szféra fejlesztése) és
a pénzügyi tervezés (Konvergencia Program és az éves költségvetések központi és helyi szinteken
egyaránt) intézményes összhangja biztosítva van. E rendszerrel szemben támasztott másik elvárás,
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hogy a fejlesztéspolitika és a gazdasági versenyképesség követelményeit szem előtt tartva illessze bele
a strukturális modernizációt a fejlesztési tervekbe, szűnjön meg a komplexitás figyelmen kívül
hagyása, ami az eddigi reformkísérleteket jellemezte.

Az egységes tervezés koordinációs és módszertani hiányosságai
Az Országos Területfejlesztési Koncepció elfogadása óta eltelt időszak különböző területi szinteken
zajló tervezési folyamatok kereteként 2009-ben új rendelet (218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet) született
a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük
részletes szabályairól. Ennek a területrendezési tervek részletes tartalmi követelményeit megjelenítő
melléklete már összhangban van a módosított Országos Területrendezési Tervvel. A területi kohézió
érvényesítésének támogatására Területi Kohéziós útmutató készült a programirányítók és a pályázók
számára, valamint megjelent egy feltételrendszer, amely a területi kohézió érvényesítését a
projektkiválasztás és a projektfejlesztés során segíti. A területfejlesztési koncepciók, programok és a
területrendezési tervek nyilvántartása továbbra sem teljes körű. A különböző területi szinteken zajló
tervezési folyamatainak összehangoltságát vizsgálva megállapítható, jelenleg nincs kialakult
egységes gyakorlata annak, hogy a különböző területi szintek tervhierarchiája hogyan
érvényesüljön a tervezésben és a végrehajtásban. Egyes előremutató régiós kezdeményezéseken túl
szintén nincs gyakorlata a kistérségi tervezés bevonásának a régiós tervezési folyamatokba.

Területiség hiánya az ágazati tervekben
Az OTK-ban rögzített célok eléréséhez elengedhetetlen a különböző szakpolitikák által tervezett
intézkedések összehangolása, melyhez az egyes ágazatok nagyobb mértékű tértudatossága
szükségeltetik. Ennek érdekében az OTK 16 szakterületre vonatkozóan olyan egyértelmű üzeneteket,
feladatokat fogalmazott meg, melyek teljesítése nagymértékben hozzájárul az OTK célkitűzéseinek
megvalósításához. A szakpolitikák számára megfogalmazott üzenetek, területi tartalmak, csak
részlegesen és hiányosan jutottak el az ágazati tervezés, stratégiák szintjére. Sok esetben a
vidékfejlesztési tervek esetében is igaz, hogy területi tartalmuk, földrajzi szemléletük gyenge,
intézkedéseik nem igazodnak a tervezett térségek térszerkezetéhez, és nem értelmezik az Országos
Területfejlesztési Koncepció (OTK) adott térségre vonatkozó üzeneteit, több ágazatot integráló,
komplex térségi beavatkozásaik alárendeltek az egyes ágazatok által megfogalmazott eltérő területi
hatásokkal rendelkező intézkedéseknek. Az ÚMVP esetében is a területi üzenetek alárendeltek: még a
vidékfejlesztési kedvezményezett térségek lehatárolása sem követi az OTK iránymutatását.
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Kiemelt térségek programjai nem váltak operatív programok részévé
A 2005-ben elfogadott új OTK három országosan kiemelt térséget nevezett meg. A 2007-13-as
programozási időszakra való felkészülés jegyében 2005-ben és 2006-ban komplex programokban
gyűjtötték össze a fejlesztési elképzeléseiket, azonban ezek intézkedései nem épültek be az operatív
programokba. Fejlesztéseik ezért csak a regionális és ágazati OP-k egyéb intézkedéseiben feloldva
valósulhatnak meg, és ezt nem egészítik ki jelentős hazai fejlesztési források sem. A térségek területére
vonatkozó közfejlesztéseket döntően a térségen kívüli döntéshozatali központok finanszírozzák,
amelyek azonban nem mindig tartják szem előtt a kiemelt térség speciális fejlesztési törekvéseit. A
Tisza-térség és a Duna-térség esetében a vonatkozó elképzelések transznacionális programok
keretében élnek tovább, amelyeket a hazai társfinanszírozás mellett az Európai Unió támogat. A
Balaton Kiemelt Üdülőkörzetet érintően az elmúlt tervezési időszak meghatározó dokumentumai a
fejlesztési

stratégia

(2005),

fejlesztési

terv

(2006),

területfejlesztési

koncepció,

valamint

a

területfejlesztési és területrendezési feladatokat alapvetően meghatározó Balaton törvény.

Önálló regionális OP-k, kérdéses jövőjű megyei tervezés, kistérségi tervdömping
A 2004–06-os uniós fejlesztési ciklusban egy Regionális Operatív Program (ROP) készült az ország
területére, a 2007–13-as időszakra pedig már minden régió tervezett uniós finanszírozású regionális
operatív programot, a hazai területfejlesztési források összegét jelentősen meghaladó költségvetéssel.
Továbbá tervezésük és végrehajtásuk módszertana is sok szempontból kifinomultabb, mint a korábbi
hazai területfejlesztési terveké, mert alkalmasak programfinanszírozásra. A forrásvesztéssel
egyidőben a megyei szinten egyre kevesebb területfejlesztési tervezési tevékenység indult el és
valósult meg. A megyei területfejlesztési tervezés értelme, szerepe és jövője kérdésessé vált. A
megyei területrendezési tervek felülvizsgálata és elkészítése az OTrT módosítása nyomán 2009-től
indult el nagy számban. A területi szintek rengeteg tervet készítettek, de ezek módszertani
hiányosságai (forrás nélküli kívánságlisták) és a mögöttük lévő politikai akarat hiánya miatt egyetlen
egy sem valósult meg. Egyedüli kivételként az uniós fejlesztési forrásokról szóló 2004–06-os ROP és a
2007–13-as ROP-ok említhetők.
Az uniós regionális források tervezése és nyomon követése központilag erősen koordinált, ez a
koordináció azonban gyakran következetlen. Nem szakmai alapokon alakították ki a végrehajtás
regionális mozgásterét. Ezért regionalizmus címen nem a földrajzi sajátosságok kerülnek integrálásra,
hanem olyan eseti adminisztratív szempontok (pl. pályázatokon beadandó példányok száma, hatósági
igazolások csatolásának kötelezettsége, egy vagy kétfordulós egy pályázat ugyanabban a témában),
melyek az országos fejlesztéspolitikai esélyegyenlőséget jelentősen rontják, hiszen az egyes régiókban
nem egységesek az adminisztratív terhek és pénzügyi elvárások. Maga a ROP-ok tervezése is erősen
központilag koordinált volt. Ennek köszönhetően bár központi, de rendszertelen és eseti
106

megállapodásokon körvonalazódott a ROP-ok tartalma, nem a szakmai alapon regionális
decentralizálható fejlesztések kerültek egy csomagba. A ROP-ok központi koordinációja ágazati
programozási elveket követett, így a ROP-ok nem váltak térségi programokká, csak maradékelvű
(más ágazatnak nem kellő) kis ágazati programegységek gyűjteményévé.
A kistérségi tervezés finanszírozása a regionális tervezésnél bizonytalanabb, mert a kistérségi szint
nem rendelkezik önálló forrásokkal. Ennek ellenére a legtöbb kistérség rendelkezik valamilyen
fejlesztési dokumentummal, amelyet leggyakrabban a decentralizált hazai területfejlesztési
forrásokból finanszírozott, pályázat alapján. A területfejlesztési témájú tervek koncepciók, programok,
illetve programot is tartalmazó koncepciók többsége 2004-2007 között került elfogadásra. A kistérségi
cselekvési tervek (KCST) tervezési folyamata során vizsgált kistérségek 98%-a rendelkezik valamiféle
terület- vagy vidékfejlesztési tervvel.

Régió

Dél- Alföld
Dél- Dunántúl
Észak- Alföld
ÉszakMagyarország
Közép-Dunántúl
KözépMagyarország
NyugatDunántúl
Összesítés

Statisztikai Kistérségi Kistérségi Kistérségi
Agrár- és
Egyéb ágazati
kistérségek fejlesztési fejlesztési fejlesztési vidékfejlesztési dokumentum
száma a
koncepciók programok koncepciók dokumentum
régióban
és
programok
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4
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204

738

5. táblázat: Kistérségi fejlesztési koncepciók és programok
(Forrás: KCST kistérségi tervellátottság felmérés, VÁTI Kht., 2008.)

Az elmúlt időszakában több országos koordinációban végzett terület- és vidékfejlesztési programozás
zajlott (2007: Kistérségi Cselekvési Tervezés (KCST), 2008: regionális területfejlesztési operatív
programozás (RTOP), valamint az említett 2008-as HVS tervezés és a 2008–09-es LHH programozás).
A tapasztalatok szerint azok az akciók voltak sikeresek, amelyek határozott központi
koordinációban, egységes, a tervezési szereplők által egyeztetett módszertannal zajlottak és a
tervezés szereplőinek kompetenciái egyértelműek voltak.

Hiányosságok a hazai területi értékelési tevékenységek koordinációjában és gyakorlatában

Az uniós értékelési tapasztalatok és a hazai értékelési kultúra fejlesztése érdekében tett erőfeszítések
ellenére az értékelési jelentések nagy részéről elmondható, hogy nem kerülnek szélesebb
közvélemény elé, sem szakmai, sem civil, sem szélesebb társadalmi körben. Ebből adódóan a
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különböző ágazati és decentralizált intézmények által készített vagy készíttetett értékelésekről kevés
információ áll a többi szakterület képviselőinek rendelkezésére is. A fejlesztési folyamatok értékelését
lehetővé tevő monitoring rendszerek súlyos módszertani hiányosságoktól szenvednek, amelyek az
értékelések minőségére is hatással vannak, így nem készülhetnek módszertanilag megfelelő
értékelések a hazai területfejlesztési források felhasználásáról. Az elmúlt időszakban nem épültek ki a
térségi szereplők által üzemeltetett területi értékelési rendszerek, azaz a központilag koordinált
területi értékeléseket még nem követi a térségi rendszerek kiépítése, bár egyes térségekben (Balaton
Fejlesztési Tanács, Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács) már történtek kezdeményezések. A
területi értékelési kultúra térségi szinten még hiányzik.

Elmaradt a források érdemi decentralizációja

A finanszírozási rendszer decentralizációját illetően a területfejlesztési források felosztása a megyei
szintről a regionális szintre tolódott át. Az ágazati források decentralizációjában, a források
összehangolásában nem történt érdemi előrelépés. Döntően emiatt nem kezdődött el a programalapú
végrehajtás bevezetésének érdekében elkészített Regionális Területfejlesztési Operatív Programok
(RTOP) végrehajtása, mivel a támogatások oldaláról ennek feltételeit nem sikerült szakpolitikai
szinten megteremteni. Fontos előrelépés volt azonban, hogy 2009-ben az addig előirányzatonként
elkülönült végrehajtási rendeletek helyett egy központi felhasználási rendelet született a TRFC és
HÖF forrásokra. A területfejlesztési célú támogatások fő változási iránya egyrészt, hogy bővült az
előirányzatok köre, bár esetenként csak egy-két év erejéig, másrészt a decentralizált támogatások
esetében megyei szintről a régiókhoz került át a döntési jogkör. A korábban főleg infrastrukturális
jellegű fejlesztések helyett – az ÚMFT megjelenésének hatására – a célok 2008-tól az EU által nem
támogatott fejlesztési területeket fedték le. A magyarországi GDP-növekedés folyamatos fokozatos
visszaesését és 2009. évi negatívba fordulását nem voltak képesek ellensúlyozni a rendelkezésre álló
uniós támogatási keretek.
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17. ábra: Az uniós támogatások és a hazai össztermék alakulása 2009-ig (Forrás: NFÜ, KSH)
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A valós fejlesztési funkciók helyett, hatósági pénzkihelyezés
A

valós

fejlesztési

kezdeményezések

funkciók

helyett

hiányoznak

pályázati

az

kiírásokkal

országos
operál.

intézményrendszerből,

Országos

területfejlesztési

kezdeményezések a koncepcionális szinten túl hiányoznak, nincsenek célirányos konkrét
központi akciók. Nem fejlesztenek jelentős hatású központ i programokat és projekteket (a
ROP-ok keretében kijelölésre került ún. kiemelt projektek jó részének kijelölése nem volt
rendszerszerű szakmai alapokon nyugvó). Ehelyett szinte minden forrás vagy központilag,
vagy egyes területi szinteken kiírt fókuszálat lan pályázati kiírások keretében kerül
megvalósításra. Az így létrejövő projektek nem tudnak kellő hatást elérni. Ugyanez jellemző
az egész uniós forrásfelhasználásra, a ROP-ok és az ágazati OP-ok esetében egyaránt. A
pénzek túlnyomó részében maga a kihelyezés az elköltés ténye a fontos, a létrejövő
projektek hozzáadott értéke kevésbé.
A hazai fejlesztéspolitikai intézményi kultúrában a pénzügyi és a jogi megfelelősség
biztosításán van a hangsúly, az apparátus nem követel meg megfelelő szakmai tartalmú
projekteket, nem segíti az ilyen projektek kialakítását. Ez azzal is magyarázható, hogy az
országos szintű intézményrendszerben nincsenek jelen a helyi adottságokat ismerő,
földrajzi és fejlesztési tudással rendelkező területfejlesztő és ágazati szakembere k. Az
állomány döntően pénzügyi, jogi és admi nisztratív munkatársakból áll. Megjelentek
ugyanakkor

már

a

pénzek

elköltése

helyett

aktív

segítségnyújtásra

épülő

első

kezdeményezések is. Az LHH Programban tanácsadók segítették a leghátrányosabb
helyzetű kistérségeket a programjaik megtervezésében és megvalósításában. A program
egyik fontos tapasztalata, hogy a tanácsadói tevékenységre csak átgondoltan érdemes
jelentős erőforrásokat allokálni, mert a program „fejnehézzé” válhat, a tanácsadói
jövedelemtermelés is szempont lehet a végrehajtásban. Még fontosabb, hogy elegendő időt
kell adni a tervezésre és a szemléletformálásra, irreálisan rövid határidejű közösségi
tervezésektől nem várhatók újszerű megoldások. A TÁMOP mélyszegénységi kezelésére
irányuló,

hasonló

elven

alapuló,

de

kisebb

erőforrású

kezdeményezése

j elenleg

megvalósítás alatt áll. A fejlesztési ügynökségekben a partnertalálkozások és projektek
generálása teljesen alárendelt tevékenység, sok helyen szinte hiányzik is. Mindeközben a
közreműködő szervezetek hatósági és nem szolgáltatási szempontból kezelik a projekteket,
nincs jele a rendszerben, hogy szakmai hozzáadott értékű fejlesztési tanácsokat adjanak az
egyes projektekhez, csak adminisztratív és pénzügyi ellenőrzést folytatnak. A személyi
állomány is döntően pénzügyi, jogi és adminisztratív munkatársakból és nem a helyi
adottságokat, földrajzi és fejlesztési ismeretekkel rendelkező területfejlesztőkből áll.
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Koncentrált uniós forrásfelhasználás, területileg nem megfelelően megalapozott allokáció
A 2003-2008 között megítélt hazai és uniós források (a hét régióban összesen 4 243,8 Mrd
Ft) felhasználása nyertesének összességében az Észak -alföldi régió tekinthető. Az összes
támogatás 23%-a 979,3 Mrd Ft került itt felhasználásra, ami egy főre számolv a a legnagyobb
összeget (646 800 Ft) eredményezi a régiók között. Országos összesítés alapján a felhasznált
források 47%-a származik uniós forrásból, a többit a tisztán hazai programok keretében
megvalósított fejlesztések biztosították. Az uniós források csak a Közép-magyarországi és
a Dél-alföldi régióban haladják meg a hazai források volumenét , 53 és 51%-os arányban.
A legkevésbé az Észak-alföldi régióban játszottak szerepet az uniós források, 39% -os
arányban.
A legnagyobb költségű, elérhetőséget javító f ejlesztésektől eltekintve az uniós források
területi eloszlása esetében erősebb a koncentráció, mint a hazai támogatásoknál . A 94
elmaradott kistérség közül a hazai forrásokat nézve 34, az uniós támogatások esetében 65
kistérség

volt

átlagosnál

kevésbé

tám ogatott,

sőt

az

uniós

támogatásoknál

a

33

leghátrányosabb helyzetű kistérségből is 23 átlag alatt volt támogatott. A hazai források
nagyobb arányban érkeztek az elmaradottabb térségekbe, míg az uniós források
elsősorban a nagyvárosokat érintették.
A ROP erős felzárkóztatási törekvései ellenére a hátrányos helyzetű térségek preferenciája a
megítélt támogatások összegében kevésbé érhető nyomon, jól mutatja, hogy csak néhány
olyan LHH kistérség van, ami az országos átlagot jelentős mértékben meghaladó
támogatásban részesült.
A forrásallokáció nem kellő megalapozottságát jelzi például, hogy a ROP oktatási
infrastruktúra fejlesztés eredményei alapvetően nincsenek összefüggésben a demográfiai
folyamatokból következő változásokkal, a fejlesztések jellemzően nem koncentrálódnak
sem azokba a kistérségekbe, ahol a leginkább növekedett, sem azokba a kistérségekbe, ahol
csökkent a diákok száma.
A munkahely-teremtési támogatásokból egy munkanélkülire számolva nagyobb arányban
éppen az alacsonyabb munkanélküliséggel jellemezhető kistérségek kaptak támogatást,
noha erre pont a magas munkanélküliséggel sújtott hátrányos helyzetű térségek lennének a
jogosultak. A magas támogatottságot elért 51 kistérségből csak 15 hátrányos helyzetű. Sőt
csak három, a Baktalórántházai, Kisteleki és Nyírbátori kistérség tartozik a komplex
programmal támogatott 33 leghátrányosabb közé.
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60. térkép: ROP források megoszlása kistérségenként

61. térkép: Fejlesztett nevelési-oktatási intézményekben tanuló diákok száma (DAOP, ÉAOP, ÉMOP, KDOP,
KMOP, NYDOP) és a közoktatásban tanulók számának változása (%) (Forrás: KSH, 2006-2008)

111

62. térkép: Egy munkanélkülire jutó foglalkoztatási támogatás az országos átlaghoz képest (2003-2008)

Az operatív programok félidei értékelése (2007-2013)
Az Operatív programok által kitűzött célok megvalósulása:
A foglalkoztatás növelésére és a tartós gazdasági növekedésre kitűzött célértékeket nem sikerült elérni. 2006
és 2010 között a foglalkoztatottak száma a Programban előrejelzett 1,7 százalékos bővülés helyett 3,8
százalékkal csökkent és a gazdaság is recesszióba került. A gazdasági és társadalmi problématerületek és
kihívások továbbra is aktuálisak. Az aktivitási és foglalkoztatási ráta, a K+F befektetések GDP-hez
viszonyított aránya, illetve a megújuló energiaforrások részaránya továbbra is elmarad az EU
átlagától, e területeken nagy kihívást jelent az Európa 2020 céljainak teljesítése. Az egészségügyi
kiadások GDP-arányosan csökkentek, a lemaradás az OECD átlagától viszont nőtt. Az országon belüli
regionális különbségek és a duális gazdaság jelentette kihívás továbbra is megjelennek. A válság a
magyar gazdaságot különösen érzékenyen érintette, hiszen 2006-ban elindított fiskális kiigazítási folyamat
kifutása előtt érte el az országot. A válság legnagyobb vesztese a feldolgozó és építőipar volt,
miközben a belső fogyasztás drasztikusan visszaesett.

A 2009-es Operatív Programok közötti

forrásátcsoportosítás a gazdaságfejlesztést és a kkv-kat célozták elsősorban (átcsoportosítások főként a
GOP javára, és a TIOP és KÖZOP kárára).
Relevancia:
Az ÚMFT és az OP-k jól azonosították a főbb problémákat, viszont igyekeztek minden felmerülő
igényt kielégíteni, amely a támogatások szétaprózódásához vezetett. A jelen pénzügyi válság okozta
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környezetváltozás hatására a Program és az OP-k által azonosított problémák és igények részben
megváltoztak, amelyre az OP-k igyekeztek reagálni (2009-es forrásátcsoportosítás). Az elmúlt három év
eredményeinek tükrében az ÚMFT folytatólagos relevanciája összességében csak korlátozottan érvényesül. A
KEOP és a KÖZOP relevanciája továbbra is megfelelő, míg a GOP, a TÁMOP és a TIOP esetében a
relevancia prioritásonként eltérő mértékben ítélhető meg. Az utóbbi kettő és az ÁROP esetében a
fókuszáltság hiánya az, ami a folytatólagos relevanciát több prioritás esetében is megkérdőjelezi,
melynek elsősorban a felettes stratégia hiánya az oka.
Külső koherencia
Megfelelő a kapcsolat az OP-k és az egyes ágazatok között (GOP és a KEOP esteében főként). Az ágazati
stratégiák, illetve azok felülvizsgálatának hiánya egyes esetekben hátráltatja az OP-k és az akciótervek
tervezését (pl: EKOP, KÖZOP és néhány ROP esetében ez különösen igaz volt).
Belső konzisztencia:
Az OP-k lebontott célhierarchiái logikusak, jól lebontottak, azonban például KEOP, az EKOP és az ÁROP
esetében a specifikus célok legtöbbje vitathatóan következik a célból, illetve nem kellőképpen
alátámasztott. A támogatási konstrukciók csak ritkán fedik át egymást. Az OP-k között csak ritkán
érzékelhető a versenyhelyzet, azonos fejlesztési célú projektek csak elvétve fordulnak elő. Ugyanakkor
azonos kedvezményezetti kör több pályázat esetében előfordult, akár egy OP-n belül is. A kapcsolódó
szakpolitikai célok több OP-ban is megjelennek, a tervezők törekedtek ezek összekapcsolására, ám a
megvalósítás során ez csak részben valósult meg (pl: TIOP, TÁMOP és ROP közoktatás fejlesztési
projektjei). A Program tervezését nem alapozta meg megfelelő hatásvizsgálat, ugyanakkor a megvalósítás
során készült értékelések nagymértékben segítették a beavatkozások minőségének javítását.
Az egyes értékelések rámutatnak arra, hogy az indikátorértékekből egyelőre nem vonhatunk le
egyértelmű következtetéseket az OP célok teljesülésére vonatkozóan. Ennek oka, hogy a tanulmány
készítésekor még csak a tervadatok érhetőek el a monitoring rendszerben, hiszen a projektek nagy
része még megvalósítási fázisban van. A KEOP esetében a probléma abból adódik, hogy az OP
részben az EU-s környezeti elvárásoknak történő megfelelést szolgálja, azonban nem mindegyik
indikátor alkalmas annak megítélésére, hogy milyen mértékben teljesült az EU-s kötelezettségvállalás.
A horizontális célok teljesülése a Program eddigi megvalósulása kapcsán:
Területi kohézió nem jelent meg kellő hangsúllyal a tervezés és végrehajtás során, azonban az EUátlaghoz viszonyítva 2006 és 2008 között mind a hét régió tekintetében javult valamelyest.
Kiemelendő, hogy például a ROP-ok esetében az LHH területeken az átlagosnál magasabb volt a
fajlagos támogatás. A Közép-magyarországi régió és a konvergencia régiók közötti különbség
azonban tovább nőtt. Az esélyegyenlőség és a környezeti fenntarthatóság minden pályázati kiírásban
megjelent, azonban csak korlátozottan érték el a kívánt szemléletformáló hatást. Azonban az ehhez
kapcsolódó vállalások mérésének módszere kiforratlan, nehezen követhető.
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4.5.

Intézményrendszeri ellentmondások: központosított, túltagolt és erőtlen

Az intézményrendszeri ellentmondások: központosított, túltagolt és erőtlen
A területfejlesztés intézményrendszere széttagolt, belső ellentmondásokkal terhelt, kormányzati
szinten gyakran változó. Térségi szinten hiányoznak a legitim szereplők. Az intézményrendszer az
Európai Unió pénzügyi támogatásainak igénybevételéhez szükséges intézményrendszer felállításával
tovább gyengült.

Országos szint: folyamatosan változó kormányzati struktúra, súlytalan OTT
A területfejlesztési intézményrendszer országos szintjén a területfejlesztés érdekérvényesítő szerepét
csökkentette, hogy folyamatoson változott a területfejlesztési szakigazgatás helye a kormányzati
struktúrában. Sorrendben a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal, az Országos
Területfejlesztési Hivatal, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium felelősségi körébe
tartozott, majd 2008-tól a fejlesztéseket integráló, azokat együtt kezelő Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztériumhoz (NFGM) került. A területfejlesztés hatáskörei 2010. július 1-jétől három
minisztérium – NGM, NFM, BM – feladatai között oszlanak meg. A kormányzati szintű tervezésben,
mely a területfejlesztés és a fejlesztéspolitika egyik fontos tevékenysége, pedig a KIM is érintett. A
vidékfejlesztési intézményrendszer továbbra is elkülönülten a Vidékfejlesztési Minisztérium
irányításában van. A terület (regionális)- és vidékfejlesztés integrációjára már ez EU is
kezdeményezést fogalmazott meg a következő fejlesztési ciklusra vonatkozóan. A vizsgált időszakban
tapasztaltakkal szemben a jövőben az egyes területfejlesztési és fejlesztéspolitikában illetékes
minisztériumok között szoros, rendszerezett együttműködés kialakítása szükséges, mely kiterjed a
kompetenciák tervezési és végrehajtási megosztására, és megteremti az integrált fejlesztési akciók
kialakításának lehetőségeit.
A területfejlesztés sajátos, tanácsi intézményrendszerén belül, az Országos Területfejlesztési Tanács
az irányítási rendszer egyik leggyengébb láncszeme. A minisztériumok és a civil szerveztek
küldöttjeiből felálló tanács esetében a legnagyobb problémát az okozza, hogy nem tisztázott a tanács
alapvető rendeltetése. Az összetétel alapján az a cél olvasható ki, hogy a tanács a horizontális,
tárcaközi és vertikális, a régiók, és a kormányzat közötti koordináció eszközéül egyaránt szolgál.
Miután státusza, kompetenciája kifejezetten gyenge, nem tudja ellátni egyik feladatát sem.
Az országos területfejlesztési szakmai háttérintézmény, a VÁTI Területi Tervezési és Értékelési
Igazgatóság kapacitásai gyakran nem optimálisan hasznosultak. A VÁTI a területfejlesztés és a
területrendezés irányítását, valamint az épített környezet alakításához kapcsolódó feladatokat ellátó
kormányzati szervek legrégebben működő hazai háttérszervezete. A ma már közel 60 éves múltra
visszatekintő VÁTI a területfejlesztéssel és területrendezéssel, az épített környezet védelmével és
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alakításával összefüggő kutatási-, tervezési és tanácsadói szolgáltatások mellett 1997 óta közreműködő
szervezetként részt vesz az Európai Unió forrásait hasznosító operatív programok, valamint európai
területi együttműködés programjainak tervezésében és megvalósításában. A VÁTI tervezési és
közreműködői feladatainak szétválasztása már több alkalommal felmerült. A Nemzetgazdasági
Tervezési Hivatal felállítása lehetővé teszi a két feladat elválasztását.

Területi középszint – összetett, de alacsony hatékonyságú rendszerek:
A területfejlesztés területi intézményrendszerének a legnagyobb hibája, hogy túl sok szintje van,
ugyanakkor túltagoltsága ellenére is (vagy éppen ezért) a rendszer egésze centralizált maradt, a
területi szintű fejlesztéspolitika hatása jóval alatta marad a központi kormányzat, s azon belül is az
ágazatok befolyásának.
Látens centralizáció: az elmúlt időszakban (egészen 2011. december 31-ig) a megye szerepe háttérbe
szorult a régiók előnyére: a korábbi megyei szintű területfejlesztési intézmények fokozatosan
kiszorultak a területileg decentralizált hazai források kezeléséből, és a róluk való döntéshozatalból. A
szakmai munka a régióknál kialakított, területfejlesztési szakmai szempontból igen heterogén
felkészültségű intézményekbe helyeződött át. A döntéshozatal ezáltal centralizálttá vált, hiszen a
kormányzati többségű regionális fejlesztési tanácsokhoz került. Továbbá a fejlesztésekről való döntés
is távolabb került a fejlesztések helyszíneitől.
Követhetetlen, hogy milyen tárgyú és minőségi színvonalú fejlesztések zajlanak területfejlesztés
címen az egyes területi szinteken és területegységekben. Ennek oka szintén a szakmai támogatás és
központi szakmai koordináció hiánya. Eredményképpen az egyes megyék és régiók szakmai
tevékenysége között mind színvonalában, mind mennyiségében igen eltérő munka zajlik. Vannak
kimagasló műhelyek, erre elsősorban nem a kedvező forrás kihelyezési mutatók utalnak, hanem a jó
kísérleti

fejlesztési

kezdeményezések,

előremutató

projektek

generálása,

nemzetközi

együttműködések. Míg vannak kedvezőtlenebb szakmai felkészültségű területi intézmények is, az
alacsonyabb szakmai színvonal is kedvezőtlenül befolyásolja e területegységek fejlesztését. Az
intézményrendszer felépítése, belső felelősségi rendszere is jelentősen eltér egyes megyénként és
régióként.
Az EU elvárások miatt részben érthető volt az uniós fejlesztési források kezelését regionális szintre
helyezni. Az a 2005-től élő gyakorlat azonban átgondolandó, mely a területfejlesztési forrásokat szinte
kizárólag a regionális intézményrendszerre bízta (annak eldöntetlen decentralizációs kérdéseivel
együtt), és a forráskezelési tapasztalattal szintén rendelkező, jóval határozottabb területi identitással
bíró megyei szintet szinte teljesen kizárta. Ugyanakkor átgondolandó a regionális szint egyes, az
eddigiekben alárendelt funkcióinak erősítése, mely szerint a régió a területi tervezési és értékelési
koordináció egyik fontos helyszíne lehetne, szakmai tudásbázisként működhetne. Itt építhető ki a
különböző szinteket (elsősorban megyét és a járást) szakmailag hatékonyan támogatni tudó
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területfejlesztési szakmai háttér. E szinten az intézmények számuk alapján még központilag
koordinálhatók. Az ágazatok területi harmonizációja és a regionális egységek szakmai
segítségével folytatható le hatékonyan. A megyei szint szereplőinek száma a központi és az
ágazati koordináció részére túl magas.
A térségi fejlesztési tanácsok rendszere nem volt túl szerencsés, különösen azért nem,
mert számuk szaporítható, s ezzel a régiók, és a megyék hatásköre kiüresíthető. A két
legjelentősebb törvényi szinten létrehozott térségi fejlesztési tanács a Balaton Fej lesztési
Tanács és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács 4. Budapest és vonzáskörzete és a
Balaton térsége az ország két természetes gazdasági -társadalmi szerveződési egysége,
mint ilyen egyedülálló az országban, egy régió, illetve megye nem képvisel ilyen ,
szorosan összetartozó struktúrákat.
A kistérségi fejlesztési tanácsok szerepe – leginkább mióta létrehozták a többcélú
kistérségi önkormányzati társulásokat – folyamatosan gyengült. A területfejlesztési
intézményrendszer utolsó láncszeme a kistérségi koordinátor volt. Az Önkormányzati és
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29-i
a

hatállyal

Kistérségi

létrehozta

a

Koordinációs

Széchenyi
Hálózatot.

Programirodákat,
A

vidékfejlesztés

ugyanakkor
területén

a

vidékfejlesztési menedzseri hálózatot a Helyi Vidékfejlesztési Irodák váltották fel, melyek
minden kistérségben működtek. A HVI-k feladatait 2010. július 1-től a LEADER Helyi
Akciócsoportok

vették

át.

A

vidéki

szereplők

összefogása,

információkkal,

együttműködésekkel és példákkal való ellátása érdekében létrejött a Magyar N emzeti
Vidéki Hálózat (MNVH). A közszféra egyes kistérségi fejlesztési szereplőinek egymáshoz
való további közelítése, rendszerezett együttműködése szükséges.
A területfejlesztés intézményrendszere 2012. január 1-jétől átalakult a területfejlesztési
törvény módosításával. A módosított törvény megszüntette a regionális, a megyei és a
kistérségi fejlesztési tanácsokat. Ezeken kívül megszűnt a Budapesti Agglomerációs
Fejlesztési Tanács is, azonban az Agglomeráció fe jlesztési szempontból továbbra is kiemelt
térség maradt. A törvény értelmében 2012. január 1-je után a területfejlesztési feladatokat a
megyei önkormányzatok látják el.

4 A Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács a területfejlesztési törvény módosításával 2012. január 1-jei hatállyal
megszűnt.
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Az Európai Unió pénzügyi támogatásainak igénybevételéhez szükséges intézményrendszer
kiépítése, avagy „Az alap mellé épült ház.”
Az Európai Unió strukturális támogatásainak igénybevételéhez szükséges tervek elkészítésére, e
támogatások felhasználásához szükséges tevékenység végzésére a Kormány 2003-ban létrehozta a
Nemzeti Fejlesztési Hivatalt (2006-tól Nemzeti Fejlesztési Ügynökség), amely a 2007-2013-as
programozási időszakban megvalósítandó ágazati és regionális operatív programok irányító
hatóságaként is működik. Létrehozásával a területfejlesztési intézményrendszer tovább gyengült,
mivel az új intézmény a területfejlesztés rendszerén belül – a fenti feladatok ellátására – már felépített
és működő intézményrendszer mellett kezdte meg munkáját.
A 2004-es EU csatlakozást követően kettősség alakult ki az országos szintű területfejlesztési és a
fejlesztéspolitikai

intézményrendszer

vonatkozásában.

Az

uniós

fejlesztési

források

felhasználásának tervezésére és végrehajtására új intézmények szerveződtek. Ez így alakult nemcsak
az ágazati, de a területi fejlesztések (regionális operatív programok – ROP) esetében is. Az uniós
forrástervezés és kezelés jogszabályi beágyazottsága sem a hagyományos területfejlesztési, szilárd
törvényi alapokra épült, hanem frissen létrehozott alacsony szintű rendeletekkel alakították ki. A
2007-től felálló, az ÚMFT végrehajtását irányító Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek és az annak
keretében működő Regionális Operatív Programok Irányító Hatóságának (ROP IH) nincs kapcsolata a
területfejlesztés egyéb területi és országos szerveivel. A ROP-ok döntéshozatalában ugyan részt
vesznek a regionális fejlesztési tanácsok (RFT), de a végső döntések központilag születnek, a ROP IHban, és még a ROP-ok monitoring bizottsága is centralizált maradt.
Mindeközben a magyarországi megyék többsége az EU határ menti együttműködések operatív
programjainak terepévé vált. Ezek a programok a ROP-okhoz hasonló és kapcsolódó beavatkozásokat
is tartalmaznak, a velük való integráció mégsem történt meg.

4.6.

Európában üdvözölt szakmai kezdeményezések

A magyar területpolitika az EU támogatásokkal kapcsolatos hazai erőfeszítéseinek szerény
eredményességéhez képest jelentős sikereket tud felmutatni európai dimenziókban. A 2011 első
félévében lezajlott EU soros elnökség egyik legfontosabb feladata a közös terület- és várospolitikai
állásfoglalások kialakításának koordinálása volt. A folyamat eredménye a Területi Agenda 2020
(TA2020), valamint az ezt megalapozó Európai Unió Területi Állapota és Perspektívái (TSP)
felülvizsgálata és jóváhagyása volt. Az Európai Unió területfejlesztési koncepciójának is tekinthető
Területi Agendát 2009-2010 között, példamutató jelleggel egy partnerségi nyitott tervezési folyamat
keretében készítette elő a területfejlesztésért felelős minisztérium a VÁTI Nonprofit Kft. nemzetközi
csapatának szakmai koordinációjával, amelyben 16 ország szakértői szinten is közreműködött. A TA
2020 egy olyan iránymutatás, stratégiai keret, amely valóban alapja lehet a területi kohézió és egyéb
területi szempontok fejlesztéspolitikában történő érvényesítésének.
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Kisebb léptékű, de fontos eredménye emellett a soros elnökségnek a Budapest Kommüniké
(Budapest Communiqué) elfogadása is, amely a demográfiai és a klímaváltozáshoz kapcsolódó
problémák által sújtott európai városi térségek számára ad iránymutatást.
A fenti eredmények megalapozásaként már az elnökségi időszakot megelőzően módszertani
segédletek és tematikus kézikönyvek készültek, amelyek segítséget nyújtottak a hazai és európai
fejlesztéspolitikai szakmai közösség számára a területi kohézió, illetve az európai területpolitika
elveinek hazai és uniós fejlesztéspolitikában történő érvényesítéséhez, illetve a fejlesztési
tevékenységben érintett szereplők szemléletformálásához.


Kézikönyv a területi kohézióról
A 2009 novemberében magyar és angol nyelven megjelent kézikönyv célja, hogy elősegítse a
területi kohézió érvényesítését a különböző fejlesztési tevékenységekben, és kialakuljon a
területi szempontok fejlesztéspolitikába történő integrációjának gyakorlata. A Kézikönyv
bemutatja a területi kohézió hazai értelmezését, valamint segítséget nyújt annak gyakorlati
alkalmazásában is, elsősorban a „hogyan?”-ra keresve választ.



Kézikönyv az Európai Unió Területi Agendájának hazai érvényesítéséhez
A 2009 novemberében magyar és angol nyelven megjelent kötet átfogó képet nyújt a 2007-ben
elfogadott Területi Agendáról, a benne megfogalmazott kihívásokról, célokról és
prioritásokról. Emellett bemutatja ezek magyarországi vonatkozásait, összefüggéseit is. Az
értelmezésen túl a végrehajtást is segíti azzal, hogy választ ad arra a kérdésre, hogy mit
tegyünk területi szempontok programozásban történő érvényesítés érdekében. A kötet ezért
konkrét ajánlásokat és útmutatásokat is nyújt a hazai szereplők számára.



Klímabarát városok – Kézikönyv az európai városok klímaváltozással kapcsolatos
feladatairól és lehetőségeiről
Az angol nyelvű kötet 2011-ben, a soros elnökség idején jelent meg. Tíz ágazati témán
keresztül, esettanulmányokkal alátámasztva mutatja be a várostervezés, várospolitika
lehetőségeit és teendőit a klímaváltozás hatásainak csökkentése, valamint az ezekre való
felkészülés területén.



Európai demográfiai folyamatok hatása a városokra
A demográfiai problémák, a népességfogyás, elöregedés, elvándorlás bizonyos régiókból,
illetve a másik póluson a bevándorlókat fogadó területek előtt álló megoldandó feladatok a
kontinensre váró kihívások között a legkomolyabbak közé tartoznak az elkövetkezendő
évtizedekre is előretekintve. Az „Európai demográfiai folyamatok hatása a városokra” című
szakértői tanulmány elsődleges célja egy széleskörű áttekintés nyújtása a probléma összetett
mivoltáról, speciális hangsúllyal a területi aspektusokról. Az anyag foglalkozik a városi
települések lehetőségeivel a demográfiai változások kedvező irányba történő alakítása, vagy
legalábbis az alkalmazkodás terén.
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5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE
5.1. A területrendezési tervek hierarchia rendszere
A különböző szintű területrendezési tervek a településrendezési tervekkel egymásra épülő
hierarchikus rendszert alkotnak. Feladatuk a hierarchia-szintnek megfelelő országos, térségi és helyi
érdekek érvényesítése, térségi koordinációjuk biztosítása. Ennek hiányában nemkívánatos irányban
változik a térszerkezet, a spontán urbanizáció táji és környezeti szempontból előnytelen beépítésekkel
(pl.: Balaton Kiemelt Üdülőkörzet), pazarló területgazdálkodással (pl.: zöldmezős beruházások),
részérdekek érvényesítésével (pl.: a fővárosi Hungaria gyűrű budai folytatása) járhat.
A rövid távú gazdasági érdekeknek megfelelően meghozott, a területekkel pazarlóan bánó
területhasználati döntések kedvezőtlen hatása megnyilvánul abban, hogy
-

hosszabb távon csökken a tagolt és kiegyensúlyozott térszerkezet kialakításának esélye,
mert egyre nehezebb lesz kialakítani a települések között ökológiai szempontból kedvező
hatású szabad területek összefüggő hálózatát,

-

beépülhetnek

a

nagytávban

szükséges

országos

érdekű

infrastruktúra-hálózatok

nyomvonalai és később már nem, vagy csak nagy anyagi áldozatok árán lehet majd
felszabadítani a megépítésükhöz szükséges területeket.
A területhasználati döntések érvényesülése csak hosszabb távon, évek-évtizedek alatt ható, mérhető
folyamat.

A

Tftv.

hatálybalépését

követően

a

különböző

szintű

területrendezési

tervek

kidolgozásának sorrendiségében és elfogadásában a hierarchikus kapcsolat nem érvényesült
konzekvensen, mivel a különböző szintű tervek nem felülről lefelé és időben egymást követve
kerültek kidolgozásra és elfogadásra. Az Országgyűlés 2000 és 2005 között törvénnyel fogadta el az
ország, a Budapesti Agglomeráció és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervét.

63. térkép: A törvénnyel elfogadott területrendezési tervek szerkezeti tervlapjai
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Az Országgyűlés kompetenciájába utalt területrendezési tervek közül 2000-ben elsőként a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadása történt meg, így annak területére a 2003ban elfogadott OTrT hatálya nem terjedt ki. Ez az anomália a két törvény időben párhuzamos (20052008 közötti) felülvizsgálatakor került feloldásra. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervét
a Parlament 2005-ben fogadta el, így itt már biztosított volt az OTrT-hez való illeszkedés.

64. térkép: Tervhierarchia az Országos Területrendezési Terv és a megyei területrendezési terv között

A megyei területrendezési tervek kidolgozása a Tftv. hatálybalépését követően 1996-tól összesen 11
megyében kezdődött el, melyek zömében el is jutottak a tervi fázisig. Hatályos OTrT hiányában
azonban ezek befejezésére és közgyűlési elfogadására 2003-ig nem volt lehetőség. Elfogadott országos
és megyei területrendezési tervek hiányában az 1996-tól 2003-ig tartó időszakban készült új, vagy
módosított településrendezési eszközöknél sem volt érvényesíthető a tervhierarchia követelménye.

65. térkép: Tervhierarchia a megyei területrendezési terv és a településrendezési terv között
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2008 júliusáig a tervhierarchia érvényesíthetőségének feltételei maradéktalanul csak rövid időszakban,
és az ország területének csak bizonyos részén voltak biztosíthatók. Ettől az időponttól lépett ugyanis
hatályba az OTrT módosítása, amelyet a szintén módosított Balaton törvény hatálybalépése követett
2008. december 1-től.
Az OTrT 2008. évi módosítása szerint a megyei területrendezési terveket 2011. december 31-ig kellett a
törvénnyel összhangba hozni, illetve a tervvel nem rendelkező megyei önkormányzatoknak
elkészíteniük. 2012-ben várhatóan valamennyi megye elfogadja az OTrT törvénnyel összhangban lévő
területrendezési tervét, így a településrendezési eszközök készítése, illetve módosítása során a
tervhierarchia az összes megyében maradéktalanul teljesíthető lesz.
A területrendezésért felelős miniszter a területrendezéssel összefüggő kiemelt feladataként biztosítja
az OTrT és a megyei területrendezési tervek közötti összhangot. Ennek érdekében minden megyei
területrendezési terv elfogadását megelőzően miniszteri állásfoglalás kiadására kerül sor.
A hatályos megyei területrendezési tervnek településrendezési eszközökben való érvényesülésének
elősegítését és ellenőrzését a megyében az állami és a megyei főépítész végzi.

5.1.1 Tervezési szintek
Országos Területrendezési Terv
Az Országos Területrendezési Terv készítését a Tftv. írja elő, az Országos Területfejlesztési
Koncepcióról szóló 35/1988. (III. 20.) OGY. határozat a kidolgozás céldátumát pedig 1999. december
31-ig határozta meg. Az előterjesztés a megadott határidőre el is készült, de a terv parlamenti
elfogadása csak jelentős késéssel, 2003-ban teljesült. Ezzel olyan törvény született, ami meghatározta
az ország távlati térszerkezetét a természeti és épített környezet védelmének biztosítása mellett.

66. térkép: Az ország szerkezeti tervének tervlapja (Forrás: OTrT, 2003)
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Az OTrT megteremtette a kereteket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terveken
keresztül a településrendezési eszközök számára, továbbá az ágazati koncepciók és
fejlesztési programok készítéséhez. Az OTrT törvény hatálybalépése a tervhierarchia
alacsonyabb szintjén lévő kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek kidolgozását és
elfogadását – ha eltérő mértékben is – de minden esetben determinálta.
Ágazati szinten az OTrT az egyes minisztériumok és országos hatáskörű szervezetek közül
azoknál töltött be elsősorban lényeges szemléletformáló szerepet, amelyek szakmailag is
közvetlenül érintettek voltak úgy a terv előkészítési, mint végrehajtási fázisában (mező - és
erdőgazdaság, közlekedés, hírközlés, vízügy, természet -, környezet- és örökségvédelem).
Az OTrT 2003. évi elfogadása után a különböző szinten és területi mélységben kidolgozott
területrendezési tervek és hatásvizsgálatok készítése során nagyon sok metodikai és
gyakorlati tapasztalat gyűlt össze. Mindezek kiegészülve a tervezést érintő térszerkezeti
változásokkal, (jelentős ágazati koncepcionális változások, az ország EU -ba történt
belépése) indokolta az OTrT 2006-2008 közötti felülvizsgálatát. A felülvizsgálat során az
OTrT eredeti célrendszere, felépítése, szerkezete megmaradt, a hangsúly els ősorban a
tartalmi és szabályozási elemek megújításán és kibővítésén volt.
A felülvizsgálat következményeként az országos területfelhasználási kategóriák kije lölése
az ágazati koncepciók alapján egyre pontosabb.
Az erdőgazdálkodási térség lehatárolása iga zodott a Nemzeti Erdőtelepítési Program
szakmai célkitűzéséhez (nagytávon az erdősültség érje el a 27 % -ot).
A vegyes területfelhasználású térség lehatárolása javult, mely a mozaikos szerkezetű
szántó, gyep, ültetvény és tanyás területeket foglalja magába. Települési térségként a
kategória-határt elérő (összesen 67 db) település került feltüntetésre.
A mezőgazdasági térség az erdőgazdálkodási- és a települési térségek változásából
fakadóan azok csökkentő, és a vegyes területfelhasználású térség változása mi att, annak
növelő hatásainak eredőjeként alakult ki.
A vízgazdálkodási térség területi lehatárolása a kiemelt térségi és megyei területrendezési
tervek, illetve a felülvizsgálathoz szolgáltatott ágazati információk alapján egyre pontosabb.
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67. térkép: Az ország szerkezeti tervének tervlapja (Forrás: OTrT, 2008)
Az építmények által igénybe vett térség területfelhasználási kategórián belül a közúthálózat fő elemei
elsősorban az Európai Unió kibővülése, és az azzal járó forgalomáramlási átrendeződések miatt
változtak. Több hálózati elem gyorsforgalmi útként elhagyásra került (M62, M65, M75, M81), de új
elemek beiktatására is sor került (M11, M87). A főúthálózat elemei a gyorsforgalmi hálózat változásait
követték, jól használható hálózattá egészítve ki azt.
Időközben elfogadásra került a gyorsforgalmi- és a főúthálózat hosszú távú fejlesztési programjáról és
nagytávú tervéről szóló 1222/2011. (VI. 29.) Korm. határozat, mely szerint a gyorsforgalmi- és a
főúthálózat nagytávú tervét az OTrT 2013. évi módosítása során figyelembe kell venni.
A vasúti törzshálózat kategorizálása a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvénynek
megfelelően változott, a tervezett nagysebességű vasútvonalak közül pedig három nyomvonalsávja az
időközben elkészült részletesebb hatástanulmányok alapján került feltüntetésre. Az OTrT 2013. évi
felülvizsgálatához már a negyedik ág nyomvonalára és a fővárosi átvezetésre készült tanulmányok is
rendelkezésre állnak.
Az új országos kerékpárút törzshálózat a potenciális országos kerékpáros turisztikai célpontok
kijelölésén alapul, így az egyes szakaszok mindegyike jelentős turisztikai célpontokat köt be, és
útvonalélményt is biztosít.
A repülőterek kategóriarendszere némiképp módosult, az egyes repülőterek besorolása kismértékben
változott.
Az országos energiahálózatok és építményeken belül országos erőműként az 50 MW, illetve annál
nagyobb teljesítményű meglévő és tervezett villamosenergia-termelő létesítmények kerültek
beillesztésre.
123

Villamos-energia hálózati nyomvonalként az iparág átviteli hálózataként nyilvántartott távvezeték
elemei és azok tervezett fejlesztései kerültek rögzítésre.
A szénhidrogén-hálózatoknál a korábbi nemzetközi jelentőségű hálózat kiegészült a hazai jelentőségű
szállítóvezetékekkel.
A 2003. évi OTrT-ben meghatározott térségi övezetek közül a törvénymódosítás egy országos övezetet
megszüntetett, az eredetiek többségét aktualizálva megtartotta, de bevezetett új övezeteket is. Törlésre
került a kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezete, mivel bebizonyosodott, hogy más
jogszabály, valamint a kapcsolódó támogatási rendszer egyértelműen megszabja a természetkímélő
gazdálkodás feltételeit.
Szakmailag megújított tartalommal került megtartásra az országos ökológiai hálózat, a kiváló
termőhelyi adottságú szántóterület, az országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület, a kiemelten
érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület és a felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő
területének övezete. A felsorolt övezeteknél az érintett állami szervek javaslatára a szabályozási
tartalom is javult, illetve kiegészült.
Az új övezetek kijelölését ágazati szempontok mellett hazai jogszabályok és nemzetközi
egyezmények is megalapozták. Tárcajavaslatra további hat övezet került lehatárolásra és elfogadásra.
Ezek közül a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület lehatárolása és szabályozása elsődlegesen az
erdei termőhelyek védelme szempontjából történt. Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület
országos szintű lehatárolását hazai jogszabályok és az Európai Táj Egyezmény, valamint az Országos
Területfejlesztési Koncepció ajánlásai egyaránt alátámasztották. Hasonló indokok alapján került
lehatárolásra a kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület is (Granadai
Egyezmény, Világörökség Egyezmény).

68. térkép: Új övezetek az OTrT-ben 1.
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Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetének lehatárolását az állam kizárólagos
tulajdonát képező, kutatással lehatárolt, de bányat elekkel le nem fedett, nyilvántartott
ásványi nyersanyagvagyon védelme tette szükségessé.
Az együtt tervezhető térségek övezetének bevezetése a fejlesztési pólusok és a környező
települések átlagosnál intenzívebb funkcionális kapcsolatai nyomán kialakult térszerkezeti
sajátosságok kezelését és összehangolását kívánja elősegíteni, összhangban az Országos
Területfejlesztési Koncepció fejlesztési pólusokra vonatkozó célkitűzésével.
A kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi területek lehatárolását pedig a Magya r
Honvédség elsődleges feladatainak teljesítéséhez szükséges objektumok és területek
fenntartása indokolja.

69. térkép: Új övezetek az OTrT-ben 2.

A területrendezési tervek közül a jogszabály hatálybalépése óta elsőként az OTrT -hez
készült környezeti vizsgálat. A tervezés során felmerülő lényeges környezeti konfliktusok
esetében - mint a közlekedési hálózatok és az ökológiai hálózat kapcsolata - a tervezők
meghozták a maximálisan elfogadható kompromisszumokat.
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Kiemelt térségek területrendezési tervei
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve
A Balaton törvény - 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési
Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról elfogadását az üdülőkörzetben zajló építkezések szabályozatlansága sürgette . A törvény
2000. évi kihirdetésével az üdülőkörzetben differenciált térségi területrendezési szabályozás
lépett életbe, ami a vízparthoz közeledve egyre szigorúbb megkötéseket tartalmazott, és
megkülönböztetett figyelemmel kezelte a települések külterületét. A szabályozás a
feltételekhez kötött építkezésekre helyezte a hangsúlyt. Tiltja a beépítésre szánt területek
kijelölését a környezetvédelmi és tájesztétikai szempontból frekventált, a szükséges
infrastrukturális
érdekében

a

feltételekkel
települések

nem

rendelkező,

központi

valamint

területéhez

a

parti

sétány

kialakítása

belterületi

parthossz

eszközökön

keresztül

kapcsolódó

meghatározott hányadán.
A

törvény

előírásai

elsődlegesen

a

településrendezési

érvényesülnek. A törvény határidőhöz kötötte a helyi önkormányzatok számára a
településrendezési
partszabályozási

eszközök
és

készítését

és

módosítását.

vízpart-rehabilitációs

Az

tanulmánytervek

időközben
is

elkészült

beépültek

a

településrendezési eszközökbe. Az érintett három megye (Somogy, Veszprém és Zala)
területrendezési tervei a Balaton törvény hatálybalépése után készültek el, területi hatályuk
azonban nem terjed ki a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére.
A

Balaton

törvény

felülvizsgálata

2005 -ben

kezdődött

meg,

az

OTrT

törvény

felülvizsgálatával párhuzamosan. A felülvizsgálat célja egyfelől a Balaton törvény
hatálybalépése óta végbement változások, valamint a törvény és az OTrT összhangjának
megteremtése, a törvény szakmai eredményeinek megőrzése, azaz a z OTrT-ben előírtnál
részletesebb, gazdagabb tartalmú és a tóparttól való távolság függvényében differenciált
szabályozás megtartása volt. A legfontosabb változtatások az alábbiak voltak: A Balaton
törvény területi hatálya az újonnan csatlakozó települések kel együtt 179 településre terjed
ki.
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70. térkép: Balaton Kiemelt Üdülőkörzet határának módosítása 2000-ben

A

területfelhasználás

rendszere

hat

térségi

területfelhasználási

kategóriában

került

meghatározásra, összhangban az OTrT előírásaival. Az egyes kategóriák lehatárolásának
elve részben megváltozott, tartalmuk pedig a törvény hatálybalépése óta eltelt változ ások
szerint átalakult. A törvényben meghatározott területfelhasználás rendje is javult.
A

térségi

területfelhasználás

szabályai

esetenként

szigorúbbá

váltak,

az

erdőgazdálkodási, a mezőgazdasági, valamint a vízgazdálkodási térségnél csak ±5%
mozgástér biztosított településrendezési eszközök számára. A törvényi szabályozás a
települések közigazgatási határától számított 200 méteren belül a beépítésre szánt területek
kijelölését tiltja, megakadályozva ezzel további települések összenövését. Az új ipari
területek kijelölésénél tilalom alá esnek a parttal párhuzamos gyorsforgalmi utak és a
Balaton partja közé eső területek, a kijelölhető gazdasági területeken pedig nem lehet
építészetileg igénytelen, csarnok jellegű kereskedelmi és raktározási rendeltetésű épül eteket
építeni. Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra -hálózatok és egyedi
építmények megjelenítése továbbra is a meglévő és tervezett elemek megkülönböztetésével,
de az OTrT módosításával összhangban történt.
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71. térkép: Balaton Kiemelt Üdülőkörzet módosított települési területei

A térségi övezetek elnevezése és tartalma nagy részben átalakult és pontosodott. A Balaton törvény
– főként az OTrT-vel való összehangolás következtében – számos új övezetet határolt le és helyezett
hatályon kívül, amelyekre vonatkozó szabályozási előírások azonban beépültek a törvény egyéb
előírásai közé. A módosítás során újonnan került lehatárolásra a szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat
alá vonható terület egyedileg meghatározott övezete.
Az övezetek előírásai is pontosításra kerültek, mivel az addigi tapasztalatok figyelembe vételével
egyes helyeken szigorúbb, míg más esetekben megengedőbb szabályozás vált indokolttá. A beépítésre
szánt területek és a beépítés feltételeit szabályozó övezeteknél (települési terület, általános
mezőgazdasági terület és turisztikai fejlesztési terület) nagyobb beépítési arányok kerültek
meghatározásra. Az M-1 övezetben a gazdálkodók boldogulását biztosító, életképes méretű birtokok
létrehozása céljából növekedett a beépíthetőség mértéke. A kertgazdasági területeken a beépíthetőség
és a lakóépületek elhelyezése tekintetében szigorodtak az előírások.
A törvény környezetre vonatkozó hatásai pozitívak, hiszen az új környezeti védettséggel kapcsolatos
övezetek valamelyikébe a régi övezeti kategóriák mindegyike átsorolásra került, az országos
jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó speciális szabályokat pedig általános érvénnyel,
az egész üdülőkörzetre vonatkoztatva határozza meg a módosítás.
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A szabályozás gazdaság-élénkítő hatása közvetett módon – a fejlesztések (kiemelten az
idegenforgalom) fizikai feltételeinek meghatározásával – jelentkezik.
A terület- és településrendezési tervek szabályozási előírásainak társadalmi hatása nagyon lassan,
várhatóan hét-tíz év múlva érvényesül.
A Balaton törvény felülvizsgálata a korábbi szabályozás szigorán sok esetben enyhített, azonban a
településrendezési terveknek a felülvizsgált törvényhez határidőre történő igazítását nem tette
kötelezővé, így az önkormányzatok számára nagyobb mozgásteret biztosít az enyhébb szabályok
bevezetésében.
Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve
Az Agglomerációs törvény 2005. szeptember 1-jén lépett hatályba. Kiemelkedő jelentősége volt abban,
hogy a várható területfelhasználási döntéseket a törvény határozott keretbe foglalta. Ezzel
megakadályozta a települési térségek korlátlan bővítését, az országos és térségi érdekű közlekedési
hálózati elemek és építmények megvalósításának ellehetetlenítését, elősegítette a zöldfelületi rendszer
megtartását, sőt növelését és biztosította a szomszédos települések településszerkezeti terveinek
összehangolását. A törvény hatálybalépése óta eltelt időszak bizonyítja a szabályozás hasznosságát: a
Budapesti Agglomerációban érintett települések településrendezési eszközeik készítésénél és
módosításánál ma már figyelembe veszik a törvény rendelkezéseit. A térségben érdekelt
önkormányzatok számára lassan tudatosultak azok a szabályok és korlátozások, amelyeket
településrendezési eszközeik kidolgozása, illetve módosítása során érvényesíteniük kell.

72. térkép: A Budapesti Agglomeráció térségi szerkezeti terve (2005)
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Az Agglomerációs törvény elfogadása előtt a térségben leginkább az önkormányzati és a fejlesztői
lobbyérdekeknek megfelelően újabb és újabb fejlesztési területek kijelölése, az egyes területek
területfelhasználásának megváltoztatása volt napirenden. Ez a kedvezőtlen hatás túlzott területi
kínálatot,

párhuzamos

és

pazarló

infrastrukturális

fejlesztéseket,

valamint

befejezetlen

területfejlesztési projekteket indukált. A takarékos területgazdálkodás megvalósítását, valamint a
települési területek összenövésének megakadályozását az Agglomerációs törvényben megállapított
szabályok jelentős mértékben elősegítették.
A törvény másik törekvése az volt, hogy az agglomerációs térségnek a zöldfelületi rendszere ne
csökkenjen. A beépítésre tervezett területek növekedése miatt alapvető kívánalom a térségben, hogy
olyan egységes zöldövezeti rendszer alakuljon ki, amelyen a biológiailag aktív területek arányának
növekedése biztosítja a hosszú távú fenntartható fejlődést. Ennek érdekében a terv egy sajátos új – ún.
„zöldövezet részét képező mezőgazdasági térség” – kategóriát állított fel. Ez az övezet gyűrűként
(„green belt”-ként) fogja körbe a főváros területét. A főváros szerkezetét meghatározó jelentőségű
zöldfelületi elemek (városi közparkok, mint pl. Margitsziget, Népliget) védelmét az Agglomerációs
törvény szintén kiemelten biztosítja.
Az Országgyűlés kompetenciájába tartozó területrendezési tervek közül az Agglomerációs törvény
felülvizsgálata 2009. évben kezdődött, a törvény módosítását az Országgyűlés 2011-ben fogadta el.

73. térkép: A Budapesti Agglomeráció módosított térségi szerkezeti terve (2011)
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Miután a 2005. évi Agglomerációs törvény hosszú távra előremutató módon határozza meg a térség
területfelhasználásának és a műszaki infrastruktúra-hálózatának térbeli rendjét, a felülvizsgálat nem
irányult a terv koncepciójának megváltoztatására, hanem csak az eltelt időszakban bekövetkezett
változások miatt szükséges korrekciók érvényesítésére, valamint az OTrT –vel való összhang
megteremtésére.
A törvény területi hatálya sem változott, habár a felülvizsgálat során több lehatárolási alternatíva is
kidolgozásra került.
A

térségi

szerkezeti

területfelhasználás

terv

tartalmának

meghatározása.

Az

kialakítása
OTrT

során

új

alapokra

területfelhasználási

került

kategóriáitól

a

térségi

való eltérés

szükségességét a Budapesti Agglomeráció területi sajátosságai indokolták. Új területfelhasználási
kategóriák kerültek lehatárolásra alsó területi korlát megállapításával: különleges rendeltetésű térség,
vízgazdálkodási térség. A törvény területfelhasználási kategóriái közül elhagyásra került a zöldövezet
részét képező mezőgazdasági terület, mert előírásai beépültek más övezetek előírásaiba. Összevonásra
került a műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények elhelyezésére szolgáló terület,
valamint az egyéb rendeltetésű terület, építmények által igénybe vett térség néven. Az egyes
változatlanul maradt területfelhasználási kategóriák szabályozása szigorodott és a településrendezési
tervek felé egyértelmű területfelhasználási besorolást adott. A törvényjavaslat szabályozása kiegészült
a területcsere lehetőségének biztosításával, amely a takarékos területfelhasználást szolgálja és
csökkenti az új területek kijelölésére irányuló törekvéseket. Új elem, hogy új lakó-, illetve vegyes
terület kijelölésére a műszaki infrastruktúra-kapacitás megléte, illetve kiépülése esetén van mód,
egyes lakóterületi fejlesztések esetében pedig a törvény előírja a kötöttpályás közösségi közlekedéssel
való elérhetőséget.
Az OTrT törvénnyel összhangban az agglomerációs törvény övezeti terve módosult, egyrészt
kiegészült az új térségi övezetekkel, másrészt a korábbi övezetek megnevezése és szabályozási
tartalma is megváltozott. A törvény 22 kiemelt térségi övezetet tartalmaz a korábbi 13 helyett.
A területrendezési tervek között elsőként került törvényi szinten kihirdetésre településsoros,
valamennyi térségi területfelhasználási kategória területét meghatározó területi mérleg, amely
lehetővé teszi az önkormányzatok által készítendő településszerkezeti tervekben tervezett eltérések
(változtatások) %-os megfelelőségének ellenőrzését.

Megyei területrendezési tervek
Az OTrT hatálybalépése után a 2003-2006 közötti időszakban 15 megyei területrendezési terv
közgyűlési elfogadása történt meg. Az OTrT 2008. évi módosítása után – a törvényben előírtak szerint
- a megyei önkormányzatok hozzákezdtek a megyei területrendezési tervük módosításához, illetve
a megyei területrendezési tervvel nem rendelkező megyék a területrendezési terv elkészítéséhez.
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Ezzel az érintett megyei önkormányzatok lehetőséget teremtettek az egyes települések rendezési
eszközeinek összehangolására. A megyei területrendezési tervekkel kapcsolatban önkormányzati
szinten azonban az eddigi tapasztalatok alapján több probléma is megfogalmazódott. Hiányzik a
speciális, adott térségre jellemző tervi tartalom megjelenítésének törvényi deklarálása. A megye
területrendezési tervének mozgástere ugyanis jogszabályokban rögzített, ezért a jelenlegi
jogszabályok nem adnak lehetőséget a megyei specifikumok érvényesítésére.
Általános tapasztalat, hogy a megyei területrendezési tervek véleményezési eljárásaiban a
települési önkormányzatoknak csak kisebbik hányada vesz részt érdemben, így érdek-érvényesítési
lehetőségtől fosztják meg magukat. Ennek legfőbb oka egyfelől, hogy kevesen vannak tisztában a
megyei területrendezési tervnek a településrendezési eszközzel kapcsolatban számon kérhető
összefüggéseivel, másfelől, hogy az abban foglaltakat (sok esetben a terület- és településrendezéshez
értő szakemberek hiányában) nem tudják megfelelően értelmezni.
Másik lényeges momentum, hogy a településrendezés csak fáziskéséssel tudja átvenni a
területrendezési

előírásokat,

ami

részben

a

megyei

tervek

elfogadásának,

részben

a

településrendezési eszközök készítésének eltérő időpontjától determinált.

5.1.2. Területrendezési hatósági eljárások
A területrendezési hatósági eljárások a területrendezési tervek érvényesítése során felmerülő,
egyedi hatósági döntést igénylő kérdések megoldását szolgálják. Az eljárások eseteit és az eljárás
szabályait a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 134/2005. (VII. 14.) Korm. rendelet
szabályozta. A területrendezési hatósági eljárást a megyei vagy települési önkormányzat
kezdeményezhette az illetékes állami főépítésznél.
Az időközben nyert jogalkalmazói tapasztalatoknak a jogszabályba történő visszavezetése fenti
jogszabály módosítását tette szükségessé, így azt a területrendezési hatósági eljárásokról szóló
76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet váltotta fel. A jogszabály a kérelmezhető eseteknél elhagyta a javítást,
a megmaradók mellett viszont bevezette a kivételes eltérést, a beépítésre szánt terület kivételes
kijelölését, valamint az energiaellátás biztonságát szolgáló országos jelentőségű elem beillesztését. Az
Agglomerációs törvény 2011. évi módosítása ezen kívül a törvény hatálya alá tartozó településeken
bevezette a területcserét és a törvény hatálya alá tartozó magterület övezetében történelmi
sportterületen a beépítésre szánt terület kivételes kijelölését.

5.2. A hatályos területrendezési tervek érvényesülése a reálfolyamatokban
A különböző szintű területrendezési tervekben hosszú távra tervezett térszerkezeti elemek
elsődlegesen a különböző szintű fejlesztési dokumentumokban (ágazati és területi) előirányzott
fejlesztési

célok

mentén

a

hozzájuk

rendelt, vagy megpályázható pénzügyi

felhasználásával valósultak meg.
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eszközök

5.2.1. Térségi területfelhasználás
Az OTrT, valamint a kiemelt térségek és a megyék területrendezési terveinek kidolgozása és
elfogadása jelentős előrelépés a szabályozott területfelhasználás megteremtése érdekében, és
hozzájárult a területhasználat szerkezeti átalakulásának folyamatához, illetve a negatív tendenciák
lassításához.
A beszámolási időszakban a térségi területfelhasználási kategóriák közül a mezőgazdasági térség - a
települési területek, a műszaki-infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények által igénybevett
területek terjeszkedése, valamint az erdőterületek hazai és EU-s támogatások eredményeként
bekövetkezett növekedése miatt - csökkent.
Az elmúlt tíz év alatt (2000-2010) országos szinten mintegy 105 ezer hektár erdőtelepítés történt, közel
azonos nagyságrendben 2000-2005, illetve 2005-2010 között, így az ország erdősültsége már
meghaladja a 20%-ot. A dinamikus növekedés jelentős mértékben a 2004-től rendelkezésre álló EU-s
támogatásoknak (NVT, ÚMVP) köszönhető.
Az elérhető digitális fedvények összehasonlítása azt mutatja, hogy a települési területek növekedési
üteme egyes térségekben nem utal hatékony területgazdálkodásra. A települési területek
növekedése rendkívül magas volt - mintegy 200 ezer hektáros -, ami azt jelenti, hogy a települési
belterületek részesedése az ország területéből 4,9%-ról 7,1%-ra növekedett. Az egyes megyék közül a
legkisebb változás Békés és Hajdú-Bihar, a legmagasabb pedig Baranya és Zala megyékben (75%
felett) volt.

74. térkép: A hatályos OTrT-ben meghatározott erdőgazdálkodási térség
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75. térkép: Települési területek változása megyénként

Az együtt tervezhető térségeken belül az agglomerációknál (győri, miskolci, pécsi) az agglomerálódás
jelentős belterületi növekedéssel is együtt járó szakasza úgy tűnik, már befejeződött, az
agglomerálódó térségek településeinél (növekvő sorrendben: szombathelyi, egri, és kiugróan magas a
zalaegerszegi) viszont a folyamat most van intenzív szakaszban. A településegyüttesek központjainál
a környező településeknél alacsonyabb a belterületek növekedési üteme, amelyek intenzitása viszont
országosan is a legmagasabbak közé tartozik.

5.2.2. Műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények
A közúti közlekedésen belül az OTrT-ben feltüntetett gyorsforgalmi úthálózat 2003-ban meglévő
szakaszainak hossza 667 km volt, ami a 2008-ig átadott 370 km-nyi új hálózattal – jelentős részében
hazai költségvetési forrásból, kisebb részben PPP-konstrukcióban, valamint Kohéziós Alapból és
KözOP forrásból – 1037 km-re, majd a 2011-ig átadott 284 km-nyi újabb hálózattal 1321 km-re bővült.
Legnagyobb térszerkezeti jelentősége ezek közül az országhatárig kiépült M5 és M7 gyorsforgalmi
utaknak van.
Új főút és mellékút a vizsgált időszakban alig épült, de a meglévő főutakon az Európai Unió által
előírt 11,5 t teherbírásnak való megfelelés érdekében számos főút fejlesztése valósult meg. Megépült
viszont az OTrT-ben felsorolt főúti településelkerülő szakaszok 20%-a. A gyorsforgalmi úton, főúton
és vasúti törzshálózaton tervezett nagyhidak közül 2003 és 2011 között 3 nagyhíd került átadásra. A
megépült dunai hidakhoz azonban jelenleg

(a jelentés készítésének időpontjában) nem

kapcsolódnak gyorsforgalmi utak. Az országos törzshálózati vasútvonalak esetében új nyomvonal
kiépítésére, vagy a kiépítés megkezdésére nem került sor, csak pályarehabilitációra.
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76. térkép: Országos Területrendezési Terv érvényesülése (gyorsforgalmi utak)

77. térkép: Országos Területrendezési Terv érvényesülése (főutak)
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78. térkép: Országos Területrendezési Terv érvényesülése (kerékpárút törzshálózat)

Az országos és térségi kerékpárút hálózat elemei általában pontszerűen valósultak meg,
csak a turisztikailag frekventált természeti területeke n – Duna, Tisza, Balaton, Fertő-tó,
Tisza-tó, Velencei-tó – alkotnak hosszabb szakaszokat.
Nemzetközi és országos jelentőségű vízi utak, térségi jelentőségű vízi utak, nemzetközi és
országos jelentőségű közforgalmú kikötők tervezett elemeinek megvalósulása érdekében a
győr-gönyűi, a bajai és a csepeli kikötő kapott támogatást nagyrészt hazai központi
forrásból. A határkikötők közül szerepkörük betöltéséhez a szegedi, esztergomi, mohácsi és
drávaszabolcsi kikötők hazai központi forrásból, a mohácsi kikötő pe dig Schengeni Alapból
fejlődhetett. A vízi közlekedés térségi jelentőségű elemei közül (térségi közforgalmú
kikötők, személyforgalmi kikötők, kompátkelőhelyek) a lónyai, tiszainokai, felsőberecki,
budapesti és a nagyrévi komp fejlesztése volt támogatott.
A villamosenergia-átviteli hálózat távvezeték elemei közül 2003 -2011. között 8 távvezeték
épült meg. Új országos erőművek a vizsgált időszakban a gönyűi épült meg, de jellemző
volt a meglévő erőműveken belüli bővítés is.
A nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezetékek 2003. és 2011. között összesen 523 km
hosszban épültek ki.
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79. térkép: Országos Területrendezési Terv érvényesülése (villamosenergia-átviteli hálózat, erőművek)

80. térkép: Országos Területrendezési Terv érvényesülése (szénhidrogén szállítóvezetékek)
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A VTT program szerinti árvízvédelmi beavatkozások 2004. évi előkészítő munkái után 22 helyszínen
kezdődtek meg, illetve folytak kivitelezési munkák, amelyek jelentős része 2008. év végére meg is
valósult. Átadásra került többek között a Cigánd-Tiszakarádi és a Tiszaroffi tározó, valamint a Bivalytavi töltésáthelyezés. Megkezdődött a Nagykunsági és a Hanyi-Tiszasülyi tározók építése, amelyek
átadása 2012-ben várható. A Vásárhelyi-terv 2007-től beépült az Új Magyarország Fejlesztési Tervbe,
aminek következtében a fejlesztési források megtöbbszöröződtek. Árvízcsúcs csökkentő tározók,
záportározók és belvíztározók építésére is számos helyen került sor.
Az OTrT-ben szereplő országos jelentőségű hulladéklerakók és ártalmatlanítók közül a beszámolási
időszakra esett a Bátaapátiban jelölt radioaktív hulladéklerakó megvalósítása, de a legnagyobb
jelentőségű előrelépést a komplex térségi hulladékgazdálkodási rendszerek előkészítése és
megvalósítása jelentette.

5.3. Az érvényesülés eszközrendszere
5.3.1. Jogi eszközök
A területrendezési tervek készítését és érvényesülését biztosító jogszabályok megalkotására a Tftv-n
kívül elsősorban az OTrT, illetve annak módosítása adott felhatalmazást a Kormánynak. A Tftv.
hatálybalépése óta a területrendezéssel kapcsolatos jogalkotás folyamatos volt, a 2009-ben megjelent
jogszabályokkal együtt a területrendezési tervek készítésének és érvényesülésének jogi keretei
biztosítottak, a jogszabályi környezet a gyakorlati tapasztalatok alapján folyamatosan javul.

5.3.2. Pénzügyi eszközök
A területrendezési tervek által felvázolt hosszú távú jövőkép területfelhasználási és műszaki
infrastrukturális elemei adott időszakban a különböző pénzügyi eszközök felhasználásával
valósulnak meg.
A központi költségvetésből került finanszírozásra az OTrT, és a Balaton törvény 2008. évi, valamint az
Agglomerációs törvény 2011. évi módosításának előkészítése is.
A központi támogatási előirányzat – az elvégzendő feladatokhoz mérten – azonban évről-évre igen
szűkülő forrást biztosított (2005 és 2009 között közel 50%-kal csökkent). Ez a forrás többek között
nem tette lehetővé a jogszabályokban előírt feladatok megalapozásához szükséges alapkutatások
elvégzését, a területrendezési tervek érvényesülésének vizsgálatához szükséges monitorozás
metodikájának kidolgozását és a monitoring rendszer kiépítését. 2012. évben pedig a területrendezési
feladatok ellátására a forrás nem biztosított.
A megyei területrendezési tervek készítése a megyei önkormányzatok feladata, melyet zömében saját
forrásból biztosítottak. Miután azonban az egyébként nem magas tervezési díjak is általában
meghaladták finanszírozási lehetőségeiket, ehhez korábban (az 1990-es évek végén, 2000-es évek
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elején) esetenként kiegészítő forrásokat igényeltek és kaptak a megyei területfejlesztési tanácsoktól. Az
OTrT 2008. évi módosításával való összhang biztosítása érdekében a kormányzat 2010. évben 120
millió Ft forrást különített el a megyei területrendezési tervek módosítására, illetve elkészítésére.
Ennek következményeként 2012 I. negyedév végéig 17 megye rendelkezik a hatályos OTrT szerint
módosított területrendezési tervvel, de a hiányzó két megyében is folyamatban van az elfogadás
előkészítése.
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6. ÚTON EGY ÚJ IRÁNY FELÉ: Az új Országos Területfejlesztési Koncepció és
az új Országos Fejlesztési Koncepció kidolgozásának alapelvei
Az új irányba forduló területfejlesztési politikának a nemzeti célkitűzések megvalósítását kell
szolgálnia. Meg kell szüntetnie a jelenlegi gyakorlatot, hogy túl sok szinten, túl sokféle tervet,
stratégiát, programot készítenek, ezek elkészítésére túl sok erőforrást fordítanak anélkül, hogy a
tervek megvalósításának feltételei, eszközei, a tervek egymáshoz való viszonya, az adott szereplők
tervezési hatóköre egyáltalán tisztázott volna.
Az Országos Fejlesztési Koncepciót (a továbbiakban: OFK) és az Országos Területfejlesztési
Koncepciót (a továbbiakban: OTK) egymással összehangoltan indokolt kidolgozni.
A koncepcióknak valós nemzeti stratégiai irányt kell mutatniuk a 2014-2020-as európai uniós
költségvetési és tervezési időszakra5. Céljuk a hazai fejlesztési célok és igények integrálása, azok
területi dimenzióinak meghatározása, ami összességében a 2014-2020-as európai uniós tervezési és
költségvetési időszakra készülő tervdokumentumok megalapozását szolgálják.
Az új koncepciók széles körű egyeztetés során az ágazatok és a megyék aktív bevonásával készülnek
majd el. Kidolgozásukat 2012. II. félévében be kell fejezni, annak érdekében, hogy iránytűként
tudjanak szolgálni a 2014-2020 közötti időtávra készülő stratégiai dokumentumok kidolgozásához.
A Jelentésben bemutatott tapasztalatok és változó trendek, a célok és prioritások alapján fontos, hogy
az új alapokra helyezett koncepciók kidolgozására az alábbi elvek mentén kerüljön sor, betöltve
szakpolitikai funkcióját, kiemelten kezelve az eddig elhanyagolt nemzeti ügyeket.
Az új Országos Területfejlesztési Koncepció és az új Országos Fejlesztési Koncepció funkciója:
-

Az egységesen elkészülő új OTK és OFK, olyan szintetizáló jellegű, erős területi tartalommal
bíró keretdokumentum kell, hogy legyen, amely – mint a Kormány gazdaságpolitikájának
fejlesztéspolitikai és területfejlesztési pillére – a következő 15 évre vonatkozóan zsinórmértékül
szolgál a hazai ágazati, valamint a térségi és helyi fejlesztéspolitikai tervezés számára.

-

Magyarország jövője szempontjából meghatározó jelentőségű, hogy az Európai Unió következő
programozási időszakában rendelkezésre álló forrásokat milyen célok megvalósítására
fordítjuk. Az OTK és az OFK kell, hogy meghatározza a 2014-20-as időszak nemzeti, ágazati és
térségi operatív programjainak fő irányait. Az új OFK meghatározza a nemzeti célokat,
valamint összehangolja a különböző ágazati célkitűzéseket. Az új OTK meghatározza a nemzeti
területi célokat, valamint összehangolja a megyei területi célokat.

Az új OTK és az új OFK időtávja megegyezik a következő európai uniós tervezési periódussal (2014-2020), ami
kiegészül egy hosszabb távú kitekintéssel is 2030-ig.
5
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A leendő Országos Területfejlesztési Koncepció és az új Országos Fejlesztési Koncepció irányai:


adjon iránymutatást hosszú és középtávra a fejlesztési- és a területfejlesztési politika számára,
megfogalmazva az ország, valamint a nemzet újjáépítésének fejlesztési és területfejlesztési
célkitűzéseit,



tegyen koncepcionális javaslatot az egyes ágazati stratégiák hosszú- és középtávú fejlesztési
irányainak összehangolására,



jelölje ki 2020-ig az európai uniós programciklus nemzeti fejlesztési, és területfejlesztési
koncepcionális irányait és azt érvényesítse az európai uniós fejlesztéspolitikai, és
területpolitikai dokumentumok kidolgozásakor,



biztosítsa térségenként az eltérő fejlesztési megoldások alkalmazását,



rögzítse, hogy a települések besorolásánál a települések kockázatértékelésen alapuló
veszélyeztetettségi sorrendjét is figyelembe kell venni,



jelölje ki a gazdaság dinamizálásának irányait, segítse és növelje a nemzet, az ország és
térségei, települései, valamint nemzeti közösségei és szervezetei versenyképességét, valamint
innovációs potenciálját,



erősítse a gazdaság helyi pilléreit, elsősorban a vidéki térségek önfenntartó, öngondoskodó
képességét, különös tekintettel a gazdasági válságra, csökkentse az ország kitettségét a
globális folyamatokkal szemben,



járuljon hozzá az aktivitási és a foglalkoztatási szint növeléséhez a munkahelyteremtés
ösztönzésével, a társadalom munkaképességének fokozásával és atipikus foglalkoztatási
formák elterjesztésével,



járuljon hozzá a nemzet demográfiai problémáinak megoldásához, az egészségügy, a szociális
és a nyugdíj ellátórendszer és a humán szolgáltatások megfelelő szintű hozzáféréséhez és
minőségi fejlesztéséhez, a szükséges infrastruktúra fejlesztéséhez, az egészséges és
biztonságos települési élet- és környezetminőség javításához,



támogassa a megváltozott munkaképességűek, fogyatékkal élők és egyéb hátrányos
helyzetűek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját és esélyegyenlőségét,



járuljon

hozzá

a

társadalmi

felzárkózás

céljainak

érvényesítéséhez,

segítse

elő

a

szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők, kiemelten a roma népesség gazdasági
integrációját és társadalmi felzárkózását,


segítse a közoktatás és a felsőoktatás minőségi fejlesztését, a szolgáltatások megfelelő szintű
elérhetőségét,



biztosítsa a lakosság művelődését, a kultúrához való hozzáférés erősítése által,
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erősítse a lakosság egészségesebb életmódhoz és sporthoz való hozzáférését,



járuljon hozzá az ország környezeti állapotának javításához, természeti, táji és kulturális
értékeinek és örökségének védelméhez és fenntartható, érték alapú hasznosításához, különös
tekintettel a termőföldre, erdőre és az ivóvízkészletekre, valamint a biológiai sokféleségre,
továbbá járuljon hozzá az épített örökségben rejlő társadalmi és gazdasági potenciál
kiaknázásához,



járuljon hozzá a környezet védelméhez, a hazai és európai uniós környezetvédelmi és
természetvédelmi célkitűzések teljesüléséhez és a környezetvédelmi iparban rejlő lehetőségek
kihasználásához,



az egészségesebb társadalom érdekében járuljon hozzá az öngondoskodásra képes, felelős
térségi és helyi közösségek, valamint a családok kohéziójának megerősítéséhez, a társadalom
lelki és fizikai gyógyulásához, a társadalom nemzeti és helyi-térségi identitásának, valamint a
hazai nemzetiségek identitásának erősödéséhez,



támogassa a Magyarországon boldogulást kereső külföldiek integrációját,



erősítse az ország többközpontú és a tágabb térségébe harmonikusan illeszkedő területi
fejlődését, segítve a határok elválasztó szerepének csökkentését az állampolgárok és a
gazdasági szereplők számára,



járuljon hozzá a határon túli nemzetrészek szülőföldön maradásához, boldogulásához és
fejlődéséhez,



adjon iránymutatást Magyarország és térségei geopolitikai pozíciójával kapcsolatban,
tartalmazzon európai, közép-európai, és kárpát-medencei kitekintést, építve a kárpátmedencei magyarságra,



segítse

a

legkedvezőtlenebb

helyzetű

térségek,

települések,

rétegek lemaradásának

csökkentését, a társadalmi igazságosság és szolidaritás erősítését,


erősítse a határon átnyúló, nemzeti, kárpát-medencei, a közép-európai, európai és nemzetközi
gazdasági

és

társadalmi,

környezeti

és

területi

együttműködést,

kooperációt

és

hálózatosodást,


jelölje ki a térségi, a nemzetrészi, és a településhálózati tervezés stratégiai irányait, a
településhálózati tervezés stratégiai irányainak meghatározásával adjon keretet a települési,
különösen a városfejlesztési tervezésnek, valamint a város és vidéke kapcsolatok
fejlesztésének,



járuljon hozzá a fenntartható fejlődés céljainak eléréséhez, az energiahatékonyság és megújuló
energiák használatának növelése révén, csökkentse az ország kitettségét a globális
folyamatokkal szemben,
142



jelölje ki a területfejlesztési eszközrendszer új irányait úgy, hogy az a pénzügyi, a szabályozási
és egyéb eszközök használatára is kiterjedjen, illetve segítse a piaci szféra orientálását a
partnerség jegyében a megállapodások rendszerének kialakításával annak érdekében, hogy az
egyes térségek fejlődését az érintett piaci, köz- és civil szereplők együtt, egymás hatását
felerősítve segítsék elő,



biztosítsa a nem profitorientált közösségek véleményének megjelenítését szakpolitikai és
területi dimenzióban egyaránt, valamint segítse a lakossági együttműködések kialakulását,
erősödését a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának támogatása által.

Az Országos Területfejlesztési Koncepció és az Országos Fejlesztési Koncepció jellemzői:


Nem szorítkozhat kizárólag a hazai területfejlesztési irányok meghatározására, hanem azokat
be kell ágyaznia a nemzetközi, elsősorban Kelet-Közép-Európai területi folyamatokba. Mind
gazdasági, mind nemzetpolitikai szempontból kiemelt hangsúlyt kell, hogy kapjon a Kárpátmedence, mint egységes gazdasági térség fejlesztése.



Az új Országos Területfejlesztési Koncepció a hatályban lévőhöz képest bővüljön
településhálózati tartalommal, vázolja fel a nemzeti várospolitikát. Ezzel párhuzamosan
mutasson irányt a vidékies térségek differenciált fejlődésére.



Az Országos Területfejlesztési Koncepcióban lefektetendő célok érvényesülése érdekében
alapvető jelentőséggel bír, hogy a kidolgozás során valós területi szereplők és egységek
kerüljenek figyelembe vételre. Így megkerülhetetlen a nagyobb lélekszámú városok, a
jelentősebb gazdasági centrumok, és az ágazati szakpolitikák érdekeinek figyelembevétele is a
régióké mellett.



A fejlesztéspolitikai pénzügyi eszközök mellett mutasson irányt a szabályozási eszközök
számára is, továbbá a pénzügyi eszközök mellett helyezzen hangsúlyt az aktív, szakmai
tanácsadással járó fejlesztési megközelítésekre.



Az Országos Területfejlesztési Koncepció nagy hangsúlyt kell, hogy fektessen a partnerség
szerepének erősítésére a területfejlesztési tervezés során

Az új Országos Területfejlesztési Koncepció és az új Országos Fejlesztési Koncepció iránymutatást
kell, hogy nyújtson az alábbi, az elmúlt időszakban elhanyagolt nemzeti területi ügyek
megoldására:


A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott, kiemelten a romák által magas arányban
lakott térségek gazdaságfejlesztése, munkahelyteremtése, oktatási és szociális ingrációja, a
helyi többségi és a kisebbségi közösségek közös térségi identitásának megteremtése.



A Kárpát-medence térségeivel és ezen belül is különösen a Kárpát-medencei magyarok lakta
térségekkel

a

gazdaságfejlesztési,

fejlesztéspolitikai,

elmélyítése.
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közszolgáltatási

együttműködés



Budapest nemzetközi, különösen a Kárpát-medencei szervező erejének megerősítése, Kárpátmedence és a nemzet fővárosának kialakítása.



Szellemi decentralizáció keretében, Budapesttel szemben valós alternatívát, alkotó színhelyet
és gazdasági erőt jelentő hazai fejlődési centrumok kialakítása, a többpólusú stabil nemzeti
gazdasági-társadalmi térszerkezet kialakítása érdekében.



A városok és a vidék egységének, az egymás számára kölcsönösen szolgáltató város és
vidékének megalapozása, a fenntartható helyi erőforrás-hasznosítás és a helyi piacok
újjáélesztése, a helyi gazdaságfejlesztés kereteinek megteremtése.



A magyarországi nemzetiségek külső és anyaországi kapcsolatainak gazdaságfejlesztési
erőforrásként való hasznosítása.

Az Országos Területfejlesztési Koncepció és az Országos Fejlesztési Koncepció lehetséges tartalmi
témakörei:


A helyi potenciálok kiaknázása.



Helyi-térségi közösségek megerősítése.



Lelki és szellemi megújulás, közösségek megerősödése, paradigmaváltás a fejlődés
értelmezésében – a tisztán gazdasági értelemben vett fejlődés mellett az életminőség-javítás
jelentőségének elismerése.



Keretek a települések önkormányzatai, vállalkozások térségi együttműködéséhez.



Területi szemléletű gondolkodás, fejlesztés, területi összehangolás.



Eszközeiben megújulás és kibővülés: nemzeti célok, térségi közösségi célok közös
megvalósításában új modellek, pályázatok mellett:
 erős ágazatközi koordinációs jogosítvány,
 a kormányzati, önkormányzati és gazdasági szereplők közötti megállapodásos
együttműködés – „szerződés”,
 vállalkozói szereplők orientálása, aktiválása,
 partnerségben az állampolgárokkal – civilekkel,
 a térségi szintek újragondolása, új területfejlesztési szint bevezetése: Funkcionális
Város Térség,
 egységes tervezési, monitoring, és
információs rendszer és szabályozás,

a

tervezéshez,

monitoringhoz

szükséges

 a területfejlesztési tervezési tevékenység kiépítése, szabályozása.


Többközpontú fejlődés, mint a kiegyensúlyozott területi fejlődés fő dimenziója.



Intézményrendszerében megújulás, kevesebb, választott és felelősséggel bíró legitim
szereplőkkel.
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